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Quinta-feira, 9 de Maio
11:30 | Abertura do secretariado
14:00 | Abertura dos trabalhos (ALFA, PBG, CIBIO/FCUP)
14:00 | Sessão de abertura
14:10 | Conferência de abertura | Vegetation science, partner in European nature policy
in the past, but also in the future?
• Rob Jongman
(Alterra Wageningen UR, Holanda)

14:50 | Discussão

Sessão de conferências 1
As ciências da vegetação e a gestão adaptativa de paisagens multifuncionais,
produtivas e biodiversas
•

Moderador: Rob Jongman

15:00 | Dinâmica contemporânea dos sistemas tradicionais de uso dos recursos naturais
em Trás-os-Montes: um exemplo prático da aplicação da fitossociologia
• Carlos Aguiar
(CIMO–Centro de Investigação de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal)

15:25 | Gestão de uma paisagem florestal de múltipla propriedade: conciliar a
biodiversidade com a redução do risco de incêndio
• Miguel Porto
(Centro de Biologia Ambiental/FC Universidade de Lisboa e CIBIO–Centro de
Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Universidade do Porto, Portugal)

15:50 | Discussão

16:00 | Intervalo
Sessão de conferências 2
Novas perspectivas e ferramentas no estudo da vegetação e da paisagem
•

Moderador: Angela Lomba

16:30 | Vegetation functioning characterization through Ecosystem Functional Types:
Uses in conservation biology and ecosystem services assessment
• Domingo Alcaraz-Segura
(Universidade de Granada, Espanha)

16:55 | Técnicas de obtenção de fotografia aérea de elevada resolução para o estudo da
dinâmica da vegetação e dos habitats
• Renato Henriques
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(Universidade do Minho/Centro de Geologia da Universidade do Porto, Portugal)

17:20 | As ciências da vegetação na gestão da biodiversidade e dos serviços de
ecossistema sob cenários de mudança ambiental
• João Honrado
(Faculdade de Ciências e CIBIO–Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos, Universidade do Porto, Portugal)

17:45 | Discussão

18:00 | Assembleia Geral ALFA
20:30 | Jantar do Encontro

Sexta-feira, 10 de Maio
Sessão de comunicações orais 1
•

Moderador: José Carlos Costa

09:00 | Conferência de abertura | O novo catálogo da vegetação portuguesa (Continente,
Açores e Madeira): descrição e importância para a conservação da flora e dos habitats
• José Carlos Costa
(CBAA–Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Instituto Superior de Agronomia,
Lisboa, Portugal)

09:30 | Territórios potenciais das florestas de laurissilva na Ilha da Madeira: resultados
com base em modelos de distribuição de espécies
• A. Figueiredo, J. Vicente, M. Menezes de Sequeira
09:45 | Caracterização do coberto vegetal do Algarve com base nas séries de vegetação
climatófila
• R. Quinto-Canas, C. Vila-Viçosa, C. Meireles, E. Cano-Carmona, C. PintoGomes
10:00 | New genetic data on Genista anglica L. versus Genista ancistrocarpa Spach in
the Iberian Peninsula and Morocco. Phylogenetic clues.
• M. Geraldes, J.P. Fonseca, C. Neto, A. Levy, J.C. Costa
10:15 | Discussão

10:30 | Sessão de comunicações em poster 1
•

Moderador: Carlos Pinto Gomes
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11:00 | Intervalo
Sessão de comunicações orais 2
•

Moderador: Miguel Sequeira

11:15 | Diversity and floristic patterns of Mediterranean grasslands in CE & SE mainland
Portugal: the relative influence of environmental and land management factors
• S. Ribeiro, J.P. Fernandes, M.D. Espírito-Santo
11:30 | Syntaxonomic and taxonomic assessments on marcescent woodlands in
Southern Portugal
• C. Vila-Viçosa, F.M. Vázquéz, C. Meireles, P. Mendes, C. Pinto-Gomes
11:45 | Plant communities of Cape Verde Islands
• J.C. Costa, S. Rivas-Martínez, M.C. Duarte, M.M. Gomes, M. Lousã
12:00 | A utilidade da fitossociologia na compreensão de padrões de uso do veado num
cenário de abandono agrícola
• T. Monteiro-Henriques, A. Bellu, J.C. Costa
12:15 | Discussão

12:30 | Sessão de comunicações em poster 2
•

Moderador: Jorge Capelo

13:00 | Pausa para almoço
Sessão de comunicações orais 3
•

Moderador: Joaquim Alonso

14:15 | Conferência de abertura | Os usos do solo e as dinâmicas da paisagem na
avaliação e gestão (multi)risco em sistemas socio-ecológicos adaptativos
• Joaquim Alonso
(Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal)

14:45 | Vegetation and landuse changes under different socio-economic frameworks - a
comparison of Serra de Monchique, Campo de Gibraltar and Tangier Peninsula
• U. Deil
15:00 | Dinâmica serial e contactos catenais das comunidades herbáceas anuais e
vivazes do CE & SE de Portugal continental
• S. Ribeiro, D. Espírito-Santo
15:15 | Utilidade de dados corológicos grosseiros na previsão de invasões biológicas
para apoio a ações de gestão locais
• R.F. Fernandes, J.R. Vicente, D. Georges, P. Alves, W. Thuiller,
J.
Honrado
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15:30 | Discussão

15:45 | Sessão de comunicações em poster 3
•

Moderador: Carlos Neto

16:15 | Intervalo
Sessão de comunicações orais 4
•

Moderador: João Honrado

16:30 | Conferência de abertura | A Flore Portugaise, a Flore Lusitaniae e as viagens de
Hoffmannsegg e Link a Portugal (1795 - 1801)
• Nuno Gomes Oliveira
(Águas e Parque Biológico de Gaia EEM, Portugal)

16:45 | Aplicação de modelos preditivos para melhorar a avaliação do estado de
conservação de espécies raras ameaçadas
• R.S. Silva, P. Alves, A. Guisan, J. Honrado, A. Lomba
17:00 | Monitorização da flora e vegetação no controlo de espécies invasoras - Mata
Nacional do Buçaco
• S. Guerra, L. Lopes, P. Silveira, R. Pinho
17:15 | Originality of the vegetation of Southwest Angola
• J.F. Cardoso, J.C. Costa, M.F.P. Basto, M.C. Duarte
17:30 | Discussão

17:45 | Sessão de encerramento (ALFA, PBG, CIBIO/FCUP)
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Lista das Comunicações em Poster
Sessão 1 | 10 de Maio, 10:30h - 11:00h
Proposed delineation for Andevalense District based on potential natural vegetation mapping
• P. Mendes, C. Vila-Viçosa, C. Pinto-Gomes
Catálogo crítico da flora rara e ameaçada do Norte de Portugal e da Galiza: Contributos do
projecto BIODIV_GNP para a conservação da flora vascular em contexto transfronteiriço
• P. Alves, D. Silva, J. Honrado, M. Serrano, A. Lomba, F. Barreto Caldas,
R.
Carbajal, S. Ortiz
Análise de impacto da fragmentação da paisagem na distribuição de comunidades briofíticas
fluviais
• A.P. Portela, C. Vieira, H. Hespanhol, B. Marcos, J. Honrado, R. Almeida da Silva
Relação entre padrões ambientais locais e a distribuição de espécies de líquenes
dominantes no Vale do Côa (NE Portugal)
• C. Oliveira, J. Marques, R. Almeida
Patterns of Isoeto-Nanojuncetea communities in Iberian Peninsula and Macaronesia
• S. Ribeiro, V. Silva, C. Pinto-Cruz, J.C. Costa, D. Espírito-Santo, J.A. Molina
Alteração da vegetação após abandono agrícola nas áreas da costa sul da ilha da Madeira
(Portugal)
• A. Pupo-Correia, M. Menezes de Sequeira, J.T. Aranha

Sessão 2 | 10 de Maio, 12:30h - 13:00h
Floresta, serviços hidrológicos e modelação hidrológica – importância dos parâmetros de
vegetação para a calibração do SWAT
• C. Carvalho-Santos, J.P. Nunes, J.E. Marques, L. Hein, J. Honrado
Biologia e ecologia da planta exótica invasora Hakea sericea Schrad (Proteaceae):
contributos para a sua gestão no Norte de Portugal
• J. Martins, J. Vicente, J. Honrado
Land-use influence in Mediterranean perennial swards of Poa bulbosa: a case study in the
International Tagus Region
• S. Ribeiro, P. Gonçalves, M.D. Espírito-Santo
Previsão de padrões atuais e futuros de invasão pela acácia-mimosa (Acacia dealbata Link)
no noroeste da Península Ibérica
• A. Roxo, J. Vicente, R. Fernandes, J. Honrado
Padrões de coocorrência de espécies da vegetação dunar no estudo dos processos de
dinâmica costeira e na monitorização ecológica
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•

J.A. Macedo, A.S. Vaz, A. Lomba, P. Alves, R. Henriques, F.I. Pugnaire,
Honrado

J.

Paleoecologia da flora fóssil de S. Jorge: Implicações fitossociológicas
• C.A. Góis Marques, J. Madeira, M. Menezes de Sequeira

Sessão 3 | 10 de Maio, 16:00h - 16:30h
Análise comparativa de programas de monitorização de impactes de parques eólicos sobre a
flora, a vegetação e os habitats no Norte de Portugal
• C. Vieira, C. Soares, J. Honrado
Sucessão vegetal e bioindicadores em deslizamentos na região a norte de Lisboa resultados preliminares
• P. Cardigos, C. Neto, J.L. Zêzere
Padrões de diversidade florística ao longo de gradientes de intensidade de gestão em
paisagens rurais do Norte de Portugal
• S. Vaz, J. Honrado, A. Lomba
Os sapais do Alvor e do sector terminal do rio Arade: exemplo de uma dinâmica
condicionada maioritariamente pelo Homem
• D. Almeida, C. Neto, J.C. Costa, F. Gutierres
Caracteres funcionais de plantas lenhosas nativas e exóticas com carácter invasor na análise
das implicações eco-hidrológicas da invasão por plantas exóticas
• A. Amado, V. Santos, P. Alves, J. Gonçalves, A.T. Pinto, C. Santos, J. Tereso, R.
Almeida, J. Honrado
Níveis taxonómicos superiores (e.g. género e família) como indicadores de riqueza
específica de Briófitas
• C. Alves, H. Hespanhol, C. Vieira, R. Almeida da Silva
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Sábado e Domingo, 11 e 12 de Maio
Excursão geobotânica em Trás-os-Montes e Alto Douro
(apenas para os participantes inscritos)

Sábado 11 | A flora, a vegetação e a paisagem das montanhas
transmontanas
•

Percursos interpretados nas serras do Marão (distrito de Vila Real) e de Nogueira
(distrito de Bragança), para observação e discussão dos aspectos mais notáveis da
flora, da vegetação e da paisagem das montanhas de Trás-os-Montes e Alto Douro.

(Pernoita em Bragança)

Domingo 12 | A flora, a vegetação e a paisagem dos grandes vales
fluviais transmontanos
•

Percursos interpretados nos vales dos rios Douro, Sabor e Maçãs (distrito de
Bragança), para observação e discussão dos aspectos mais notáveis da flora, da
vegetação e da paisagem dos grandes vales fluviais de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Percursos conduzidos por:
•
•
•
•

Paulo Alves (CIBIO-UP)
Carlos Aguiar (IP Bragança)
João Honrado (FCUP & CIBIO-UP)
Henrique N. Alves (PB Gaia)
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Vegetation science, partner in European nature policy in the past, but
also in the future?
1

Rob H.G. Jongman , C.A. Mücher

1

1 Wageningen UR, Alterra, Wageningen, The Netherlands
rob.jongman@wur.nl

Biodiversity priority areas should represent the biodiversity of a region they are situated in. To
achieve this, biodiversity has to be measured, biodiversity goals have to be set and methods
for implementing those goals have to be applied. Because it is impossible to measure all of
biodiversity, biodiversity surrogates have to be used. These can be various such as
vegetation assemblages, specific taxa, species groups and special environmental areas.
Vegetation assemblages are the classic units for conservation in Europe; chalk grasslands,
mire vegetation, south-Atlantic heathlands and specific forest types. Protected areas are
mostly only a part of the area of a certain vegetation type. Vegetation mapping using the
classic phytosociological approach have grown into basic steps in applied ecology for
vegetation characterisation in order to develop conservation priorities, for vegetation mapping
and to model vegetation dynamics as instruments in planning and decision making. The
development of the priority areas (priority habitat) under the European Directives has strongly
been based on phytosociology. The EUNIS habitat list is dominated by it and we recognise
most habitats by vegetation types.
The task in European reporting brings also vegetation science into a new era. Habitats have
to be monitored and their conservation status has to be reported (Habitats Directive, Art 17).
That means we should measure change. We then have to ask ourselves what is change in
vegetation and how to register that. Is it species presence or abundance change or cover
change and if we measure change after five years do we really measure change or
differences in observation or observers? For monitoring change you need a definition of
change, consistent protocols, correct spatial positioning and an agreed moment of
observation.
We have to ask ourselves if classic technology (in situ observation) is sufficient or that there
are other technics that can be used. Remote sensing, especially Very high resolution
observations can not replace but add tools that can help us. The new Galileo positioning
system can help us to locate ourselves more precisely. In Great Britain and Sweden and the
Netherlands national monitoring networks do exist that can help to answer the question if long
term changes take place. Together with VHR and LiDAR they allow to measure change.
Vegetation science remains important, but only if it takes new technologies on board.

Acknowledgments:
This paper is based on work carried out in the FP7 projects EBONE (ENV 21223) and BIO
SOS (SPA 263435), and partially funded by FEDER through COMPETE and by the
Portuguese Government through FCT, in the form of project grant EcoSensing (PTDC/AGRAAM/104819/2008).
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Dinâmica contemporânea dos sistemas tradicionais de uso dos
recursos naturais em Trás-os-Montes: um exemplo prático da aplicação
da fitossociologia
Carlos Aguiar

1

1 CIMO-Centro de Investigação de Montanha, Escola Superior Agrária de Bragança, Apartado 1172, 5301855 Bragança, Portugal
cfguiar@ipb.pt

Os relatos de escassez de árvores em Trás-os-Montes remontam ao início da Idade
Moderna. No final do séc. XIX, na região, chegou-se a recolher esterco de bovino para
produzir calor. As causas da intensa desarborização das paisagens transmontanas, e de
todo o mediterrânico, não são consensuais. Com base na bibliografia agronómica regional
testaram-se duas hipóteses relacionadas entre si: 1) a agricultura foi o grande motor da
desarborização na Terra Fria Transmontana e, implicitamente, das montanhas
mediterrânicas; 2) a floresta desapareceu porque ocultava no lenho ou no solo algo que a
agricultura sempre necessitou: nutrientes.
Um estudo de caso centrado na aldeia de Zedes (Carrazeda de Ansiães), no início da
década de 1920, mostrou que o nutrient mining nas áreas de monte era insuficiente para
fertilizar as áreas de cultivadas com centeio e que pouco espaço poderia sobrar para a
floresta. No desenvolvimento do modelo houve que segmentar a qualidade terra para
precisar tipos de uso. Geralmente, para o efeito recorre-se a informação pedológica. Na
apresentação argumenta-se que a informação fitossociológica é de enorme utilidade em
estudos deste género sendo, provavelmente, mais objetiva do que a utilização acrítica de
cartas de solos.
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Gestão de uma paisagem florestal de múltipla propriedade: conciliar a
biodiversidade com a redução do risco de incêndio
1

1

Miguel Porto , Otília Correia , Pedro Beja

2

1 CBA, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
2 CIBIO, Universidade do Porto
mpbertolo@gmail.com>

A gestão sustentável de paisagens multifuncionais é um problema complexo, uma vez que
os diversos serviços do ecossistema explorados pelo homem necessitam muitas vezes de
medidas de gestão contraditórias. Ademais, a generalidade dos serviços depende da
manutenção de uma estrutura espacial da paisagem adequada, o que em conjunto leva a
que a tarefa de conciliar diversas funções implique um cuidadoso planeamento espacial e
temporal da gestão. Este problema agrava-se quando a paisagem está dividida por muitos
proprietários privados, cada um tomando as suas próprias opções de gestão. Neste cenário
em que não existe um controlo integrado da gestão ao nível da paisagem, um plano de
gestão convencional muito dificilmente conseguirá ser implementado na prática, devido à
elevada incerteza associada ao incumprimento das regras preconizadas.
Neste trabalho pretendeu-se desenvolver uma abordagem ao planeamento da gestão que
fosse adequada a este tipo de cenários, usando como caso de estudo as florestas de
sobreiro da Serra do Caldeirão (Algarve). Nesta região, as florestas são desmatadas pelos
proprietários com o objectivo de reduzir o risco de incêndio, sendo a regularidade e
frequência desta operação uma decisão individual. Esta não-coordenação da gestão entre
proprietários pode não resultar no melhor compromisso global de custo/benefício, uma vez
que uma estrutura adequada da paisagem pode significar uma poupança de recursos
considerável sem comprometer a redução do risco de incêndio. Por outro lado, a
imprevisibilidade do padrão paisagístico resultante representa uma grande interrogação
quanto aos efeitos que tal gestão não-coordenada possa ter na biodiversidade.
Para abordar este problema, foram investigados os efeitos da desmatação no risco de
incêndio e na biodiversidade, modelando a dinâmica da vegetação e da acumulação de
combustível ao longo do tempo decorrido desde a última desmatação. Este conhecimento foi
usado para a procura de soluções de gestão óptimas, que satisfizessem objectivos
relacionados com a minimização do risco de incêndio ao nível da paisagem, minimização do
custo associado, e maximização do potencial da paisagem para a biodiversidade. A procura
de soluções óptimas foi feita com base num algoritmo de optimização com um simulador de
paisagem acoplado, onde foi integrada a incerteza espacial e temporal associada ao não
cumprimento das regras de gestão. Desta forma, foi então possível encontrar soluções de
gestão simples e não espaciais, que, mesmo que não sejam perfeitamente seguidas pelos
proprietários, são eficazes a cumprir aqueles objectivos de forma continuada no tempo.

Agradecimentos:
A Pedro Beja e Otília Correia pela orientação, Rui Guerreiro e Ricardo Silva pela ajuda no campo e à
Fundação para a Ciência e a Tecnologia pela bolsa.
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Vegetation functioning characterization through Ecosystem Functional
Types: Uses in conservation biology and ecosystem services
assessment
Domingo Alcaraz-Segura

1

1 Dpto. Botánica, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva, Granada, 18071, Spain
dalcaraz@ugr.es

The regional controls of vegetation patterns have been traditionally evaluated using structural
and compositional components at the species level, but evaluation of the functional
component at the ecosystem level is still scarce. During the last decades, the role of
ecosystem functioning in management and conservation has increased. Our aim was to use
satellite-derived Ecosystem Functional Types (EFTs, patches of the land-surface with similar
carbon gain dynamics) to characterize the regional patterns of vegetation functional diversity
and to evaluate the environmental and human controls that determine EFT richness across
natural and human-modified systems of the Río de la Plata Basin in South America. In
addition, we characterized the ecosystem functioning of the main vegetation types in the
Iberian Peninsula. The EFT identification was based on three descriptors of carbon gain
dynamics derived from seasonal curves of the MODIS Enhanced Vegetation Index (EVI):
annual mean (surrogate of primary production), seasonal coefficient of variation (indicator of
seasonality) and date of maximum EVI (descriptor of phenology). As observed for species
richness in the southern hemisphere, water availability, not energy, emerged as the main
climatic driver of EFT richness in natural areas of temperate South America. In anthropogenic
areas, the role of both water and energy decreased and increasing human intervention
increased richness at low levels of human influence, but decreased richness at high levels of
human influence. In the Iberian Peninsula, the NDVI dynamics allowed us to identify a
functional signature for each vegetation type which captures differences that go beyond their
range of climatic factors. Our baseline descriptions, based on a common approach to
characterize vegetation functioning, are proposed as reference situations to evaluate the
impact of environmental changes on the remaining large patches of single major natural and
seminatural vegetation types.

Acknowledgements:
Collaborators: José Paruelo, Hugo Berbery, Howie Epstein, Javier Cabello, Esteban Jobbagy, Eugenia
Kalnay, Cecilio Oyonarte, Antonio Castro, Patricia Lourenço, Andrés Reyes. Funds were given by the
Inter-American Institute for Global Change Research (CRN II 2031 & 2094) under the US NSF Grant
GEO-0452325, the postdoctoral program of the Spanish Ministry of Education to D. Alcaraz-Segura,
FEDER Funds, Junta de Andalucía (Projects GLOCHARID & SEGALERT P09–RNM-5048), Ministerio
de Ciencia e Innovación (Project CGL2010-22314), Fundación MAPFRE 2008 R+D project, Ecología de
Zonas Áridas Research Group, University of Almería, CONICET, FONCYT and SNAP (Dirección
Nacional de Medio Ambiente, Uruguay).

26

Técnicas de obtenção de fotografia aérea de elevada resolução para o
estudo da dinâmica da vegetação e dos habitats
Renato Henriques

1

1 Centro de Geologia da Universidade do Porto (CGUP)/Departamento de Ciências da Terra – Universidade do
Minho
rhenriques@dct.uminho.pt

A superfície terrestre encontra-se em permanente mudança promovida por factores naturais
ou antrópicos. O conhecimento dos factores promotores desta mudança é indispensável para
a definição de estratégias de adaptação ou conservação ambiental. A monitorização
contínua das mudanças superficiais é incontornável na obtenção de dados que permitam
estudar e compreender quais os factores implicados na dinâmica de uma determinada
região, a intensidade da sua atuação e a sua prevalência espacial e temporal. Das muitas
estratégias de monitorização disponíveis, a fotografia aérea é um método importante de
estudo da dinâmica superficial, permitindo a obtenção de um conjunto de dados significativo,
representando um potencial enorme de estudo, tanto isoladamente como em conjugação
com outras metodologias.
A fotografia aérea clássica é um importante meio de observação e estudo da superfície e tem
a grande vantagem de permitir a cobertura de uma área significativa num só voo. Contudo,
os meios operacionais para a sua obtenção são dispendiosos e as condições de voo
apresentam requisitos bastante exigentes. Deste modo, esta fotografia tem um interesse
limitado para a monitorização da superfície quando há necessidade de esta se fazer com
elevada recorrência, em especial devido aos custos envolvidos. No caso especial da
dinâmica de habitats, por vezes tem interesse limitar a observação a sectores-amostra com
dimensão relativamente reduzida, o que implica que a utilização da fotografia aérea clássica
se torne pouco eficiente em termos de custo-benefício. O recente desenvolvimento de
técnicas de fotografia de curta distância pode potencialmente revitalizar e revolucionar a
utilização de fotografia para análise da dinâmica de habitats. Estas técnicas apresentam,
atualmente, qualidade próxima ou superior à fotografia aérea clássica, a sua obtenção é feita
com baixos custos operacionais e o rápido planeamento e execução permitem uma elevada
recorrência de levantamentos. Há técnicas diversificadas de obtenção deste tipo de
fotografia, sendo apresentados, neste trabalho, exemplos obtidos com avionetas do tipo
CESSNA, com papagaios de elevada tração ou com bastões telescópicos. Recentemente, a
utilização de veículos aéreos não tripulados (VANT’s) tornou-se uma das áreas emergentes
em termos de monitorização ambiental. Os VANT são muito diversificados e a sua utilização
tem vantagens e desvantagens. No entanto, o volume de dados que potencialmente podem
produzir, os baixos custos operacionais e o facto de representarem um método não invasivo
de observação da superfície, torna estes dispositivos muito interessantes para a
monitorização de habitats.
Os dados preliminares obtidos no âmbito do projeto EcoSensing com metodologias
diversificadas de fotogrametria de curta distância, incluindo as várias metodologias
mencionadas, apresentam um potencial enorme de estudo da dinâmica da vegetação e dos
habitats em geral. Estes dados serão extremamente importantes para a compreensão da
dinâmica atual da superfície, em especial se replicados ao longo do tempo. Serão também,
certamente, importantes para traçar possíveis cenários de evolução da paisagem.
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As ciências da vegetação na gestão da biodiversidade e dos serviços de
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A gestão da biodiversidade e dos seus habitats, dos ecossistemas e dos seus serviços no
espaço rural constitui uma tarefa complexa pela multiplicidade de interesses que coincidem
e/ou conflituam no território. Neste contexto, tornam-se objectivos estratégicos: (1) a
compatibilização das actividades humanas (produtivas, extractivas e outras) com a presença
de valores naturais excepcionais e com a preservação da biodiversidade em geral; (2) o
estabelecimento e implementação de políticas e estratégias de gestão que promovam essa
compatibilização; e (3) o desenvolvimento e implementação de ferramentas de avaliação que
permitam quantificar, em tempo útil e de forma eficiente, os efeitos positivos ou negativos
dessas actividades económicas, políticas sectoriais ou territoriais, e estratégias de gestão.
Nesta comunicação serão apresentados alguns dos resultados mais significativos da
investigação realizada nesta temática, no âmbito de diversos projectos de investigação, com
destaque para o projecto “EcoSensing”, que tem como objectivo geral o desenvolvimento de
metodologias e ferramentas para melhoria/optimização da monitorização ecológica em
paisagens rurais em mudança. Serão discutidos progressos recentes em diversos aspectos
da monitorização da biodiversidade e dos ecossistemas em diversas escalas: (1) a
harmonização e a integração de programas de monitorização da biodiversidade no contexto
global, (2) a melhoria dos processos e programas de monitorização com recursos a
estratificações ambientais e modelos preditivos, (3) a ecologia funcional de plantas na
ligação entre a monitorização da biodiversidade e a monitorização de ecossistemas, e (4) o
recurso à detecção remota (satélites, UAVs, etc.) na melhoria da eficácia e da eficiência da
monitorização ecológica.
Serão finalmente discutidas diversas ideias chave tendo em vista a melhoria dos processos
de monitorização, entre as quais: (1) é possível melhorar consideravelmente os processos e
os programas de monitorização com recurso a ferramentas de utilização corrente na
investigação ecológica; (2) essa melhoria pode ser estendida à harmonização e integração
dos programas de monitorização em diversas escalas; (3) as ciências da vegetação podem
contribuir para diversos processos de monitorização, incluindo a monitorização de flora e
habitats, o estabelecimento de cenários de dinâmica da paisagem e a análise de aspectos
funcionais em complemento das abordagens estruturais à monitorização.
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O novo catálogo da vegetação portuguesa (Continente, Açores e
Madeira): descrição e importância para a conservação da flora e dos
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In this work we propose a syntaxonomic scheme, according to the Code of Phytosociological
Nomenclature for the vegetation of Portugal: continental and the Azores and Madeira
archipelagos. The scheme encompasses 827 associations (4 communities), 245 alliances,
116 orders, and 64 vegetation classes. The 58 suballiances, 2 suborders and 4 subclasses,
are also mentioned, as auxiliary ranks. For the higher syntaxa down to suballiance level,
succinct ecological, physiognomic and chorological diagnosis has been made, and the
characteristic species are related. New syntaxa names and corrections are described and
listed in Annex I. It is also presented a floristic catalogue sheet with the syntaxonomic optimal
for each taxon (Annex III). This list contains 2930 taxa.
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Territórios potenciais das florestas de laurissilva na Ilha da Madeira:
resultados com base em modelos de distribuição de espécies
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O modelo de vegetação potencial proposto para a Ilha da Madeira por Capelo et al. (2004),
baseado numa perspectiva fitossociológica e suportado em modelação numérica (Mesquita
et al., 2004), identifica dois tipos de laurissilva: i) laurissilva mediterrânea (Semele
Androgynae-Apollonietum barbujanae), de carácter termófilo, que ocupa áreas infra a
termomediterrâneas, sub-húmidas a húmidas (300-800m n.m.m. na encosta Sul; 50-300
(450)m Na encosta Norte); ii) laurissilva temperada (Clethro arboreae-Ocoteetum foetentis),
floresta que ocupa potencialmente territórios infra a mesotemperados, húmidos a
hiperhúmidos (800-1450m na encosta Sul; 300-1400m na encosta Norte). Este trabalho
pretende, com base numa aproximação metodológica distinta, estimar os territórios de
ocorrência potencial para cada um destes tipos de floresta. A identificação dos territórios de
ocorrência potencial baseia-se na combinação de resultados obtidos para a distribuição
potencial de espécies selecionadas, com base na adequação ambiental do território, sendo a
seleção baseada na contribuição de cada espécie para a identidade estrutural e florística da
comunidade. O modelo obtido para cada espécie deriva da combinação de resultados de
diferentes métodos de modelação, processo levado a cabo na plataforma BIOMOD. Apenas
modelos com bom desempenho (AUC > 0.7) são utilizados na produção do modelo final de
cada espécie. A calibração/avaliação de cada modelo baseia-se na seleção aleatória de
subconjuntos de dados (70% e 30% respectivamente). Com base nesta estratégia, o
processo é repetido 30 vezes para cada espécie e técnica de modelação de forma a reduzir
o enviesamento dos resultados resultante do processo de seleção aleatória. A circunscrição
espacial dos territórios adequados à ocorrência de cada tipo de laurissilva baseia-se na
combinação dos modelos obtidos para cada espécie selecionada, tendo sido atribuídos
diferentes pesos a cada espécie, dependendo da sua contribuição para a definição estrutural
e composição florística (abundância/exclusividade) da comunidade.
Em termos de resultados, verifica-se um elevado grau de coincidência espacial com a
proposta apresentada por Capelo et al. (2004). As áreas em que esta coincidência não se
verifica exibem falta de informação (ocorrências) para as espécies selecionadas, o que está
essencialmente determinado pelo elevado grau de perturbação pelas atividades humanas
nessas áreas, e não por insuficiente esforço de amostragem.
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A paisagem como sistema dinâmico, onde evoluem e se integram diferentes factores
naturais e culturais, determina uma configuração particular que conferiu uma certa unidade à
região administrativa do Algarve, à qual correspondem três sub-unidades paisagísticas de
carácter e identidade distintas: i) Faixa Litoral; ii) Barrocal; e, iii) Serra Algarvia. Trata-se de
estruturas individualizadas dos territórios envolventes, que, não tendo exactamente as
mesmas características morfológicas, partilham especificidades comuns, face à situação
geográfica e condições edafo-climáticas particulares, que lhes conferem uma elevada
originalidade ao nível da flora e das comunidades vegetais próprias destas superfícies.
No âmbito dos trabalhos de investigação de doutoramento relativos à flora e vegetação da
Serra do Caldeirão e de Monchique, deu-se início a um estudo das séries de vegetação
climatófila, com base fitossociológica, que pretende constituir uma ferramenta importante
para os decisores estratégicos das políticas de ordenamento do território, assim como para a
gestão e conservação do património biológico regional.
Assim, através das observações e resultados obtidos no estudo das comunidades vegetais
ou estádios que se podem observar na superfície tesselar, foi possível desenvolver um
modelo das séries de vegetação do território estudado. A metodologia utilizada baseou-se na
análise das fitocenoses existentes, na definição de áreas ecologicamente homogéneas e na
identificação das séries de vegetação climatófila descritas para as unidades biogeográficas
locais e adjacentes. Para cada comunidade vegetal foram, ainda, registadas as perturbações
a que estão sujeitas e o respectivo estado de conservação. Os resultados obtidos, nesta
primeira aproximação, permitiram diagnosticar sete séries de vegetação climatófila,
distribuídas por dois sectores biogeográficos: Querco alpestris-broteroi S.; Comunidade de
Quercus marianica e Avenella stricta; Lavandulo viridis-Querco suberis S.; Aro neglectiQuerco suberis S.; Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae S.; Myrto communis-Querco
rotundifoliae S.; Aro neglecti-Oleo sylvestris S..
Neste contexto, apresenta-se a dinâmica de cada uma das séries identificadas na área
estudada indicando, para cada caso, as principais plantas características das etapas
sucessionais, os habitats naturais e semi-naturais que poderá incorporar ou contactar, e o
valor patrimonial que ostenta - real e potencial. Por último, tecem-se algumas considerações
sobre o estado de conservação das formações climácicas e indicam-se as principais
medidas de gestão susceptíveis de contribuir para a manutenção e valorização da
biodiversidade, tendo em conta as actividades sócio-económicas que possibilitem a
utilização sustentável dos recursos naturais presentes.
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Genista anglica L. and Genista ancistrocarpa Spach are two taxa of Atlantic kinship, which
have their southernmost chorology on peat-rich histosoils of Portugal, Spain and Morocco,
commonly located near drainage lines with low energy, like creeks, ponds and lakes, whether
sublittoral or at higher elevation. These habitats occur mostly where annual mean rainfall
reaches over 800 mm up to 2800 mm or more. Still, they might be found also in areas with
lower rainfall values, but where the water table is close to the topographic surface.
There is ongoing discussion about the systematics within the genus Genista. For instance,
isolated populations in Calabria, Italy (in Sila, Serre de Aspromonte), formerly considered as
G. anglica, have been recently described as new endemic taxa, G. silana Brullo, Gangale &
Spamp and G. brutia Brullo, Scelsi & Spamp, but this is not acknowledged by many authors.
Regarding the western Mediterranean (Iberia Peninsula and Morocco), it has been accepted
that G. anglica L. and G. ancistrocarpa Spach are morphologically very close. They are
separated only by their height, by the length of the fruits and ultimately by the type of the
leaflets (unifoliolate in all branches of G. anglica, but trifoliolate in non floriferous branches of
G. ancistrocarpa). However, the phylogenetic relationships among populations of G.
ancistrocarpa and G. anglica remained unclear.
The present work aims therefore to shed light on the systemic reports between southwestern
populations of G. anglica L. and G. ancistrocarpa Spach, testing and exploring the
comparison of pheno-taxonomic traits and new data from plastidial DNA.
Our genetic results do not support Spach’s taxonomical division. With this work we also
contribute to the palaeobiogeographic story of G. anglica in Western Europe and add
knowledge of the rare and very important turfophilous habitats where these plants usually
occur.
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Managed grasslands are normally ecosystems with an high species diversity. They are
associated to traditional extensive livestock grazing. Land use changes, in particular gradual
abandonment or grazing intensification leads to major changes in its floristic composition and
diversity of many of these grasslands.
In order to analyze these patterns of change Mediterranean grasslands of eastern areas of
mainland Portugal where studied aiming at 1) establishing both environmental and land-use
gradients underlying the floristic patterns of these grasslands; 2) examining the relative
importance of environmental and land-use factors on florist composition of these grasslands;
3) assessing the way in which floristic composition, species richness and legumes cover are
affected by land-use factors.
Vegetation sampling was carried out from 2008 to 2010 following the phytosociological
procedures. Ordination of relevés was obtained by Canonical Correspondence Analysis
(CCA). Variation partitioning was used to assess the relative influence of land-use variables.
Plant species richness, legumes cover, endemic species and bryophytes cover were
compared according to four land management regimes: 1) not managed/grazed grasslands;
2) extensive grasslands grazed by sheep; 3) extensive grasslands grazed mainly by cattle; 4)
grassland subject to frequent soil tillage.
The results obtained showed that pure environmental and land-use variables proved to be the
main determinants of the explained variance of floristic composition. Monte Carlo Permutation
tests revealed a significant statistical difference between floristic composition of the different
land management regimes. The absence of extensive livestock grazing results in a reduction
of legumes cover. Livestock grazing combined with rotation crops change the floristic patterns
of these Mediterranean grasslands by favouring species and communities of the Stellarietea
mediae class that replace perennial grasslands.
Plot areas submitted to frequent soil tillage shown a high reduction in species richness.
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Dealing with the phytosociologic surveys on climatophilous vegetation in Central and
Southern Portugal, marcescent groves became one of outmost interest, due to either
edaphoclimatic characteristics either to taxonomic peculiarities related to marcescent Oak
species.
In this work we present field results related to taxonomical solutions for the genus Quercus,
as we comment about three taxa morphologic issues and sintaxonomic assessments, based
on sinphytosociologic approach.
Namely inserted in a Mediterranean matrix, where bioclimatic belts play a major role on
assuming themselves as climatophilous vegetation, we propose and comment on their
preferential typologies, assuming themselves as potential natural vegetation.
As anthropogenic pressures became the major menace to these groves, geobotanic sciences
reveals themselves as an indispensable tool for territorial planning and managing, regarding
such rare forests conservation.
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According to the bioclimatic classification system of the earth proposed by Rivas-Martínez,
Cape Verde bioclimate ranges from tropical desertic (pluvioserotin) to tropical pluvioseasonal
(pluvioserotin). Concerning bioclimatic belts, thermotypes range from the upper infratropical
to the upper thermotropical, and ombrotypes vary from the upper hyperarid to the low humid.
The Braun-Blanquet approach already used to study the vegetation of Azores, Madeira and
Canarias Islands is now applied to Cape Verde Islands in order to complete the studies for
Macaronesia Islands. Field studies enabled to recognise the new classes Cocculo penduliSarcostemmetea daltonii, Zygophyllo waterlotii-Suaedetea caboverdeanae, Heteropogonetea
contorti, Sesuvio-Arthrocnemetea paleotropicalis, Zygophylletea simplicis. The first one is
endemic, comprises Cape Verdean Xeromorphic small open woodland climatic desertic
shrubland formation and have two orders are included in first class: Euphorbio tuckyanaeSarcostemetalia daltonii (scrublands) and
Dichrostachyo platycarpae-Acacietalia
caboverdeanae (forest, thermotropical, arid to semiarid). The first one comprises the
alliances: Asparago squarrosi-Sarcostemmion daltonii (communities on lithosoils,
thermotropical, desertic to dry belt) and Globulario amygdalifoliae-Artemision gorgoni
(mountain communities’, low thermotropical a mesotropical and dry to humid bioclimate), and
the second one is formed by three alliances: Fico gnaphalocarpae-Acacion caboverdeanae
(savannahs), Phoenicion atlanticae (palm tree formations) and Tamaricion senegalensis
(tamarisk forests). The Heteropogonetea contorti represent afrotropical xeromorfic perennial
grassland savannah formations. The Capverdean xeromorphic dwarf-shrub coastal sand
dune and rocky division is inserting in Zygophyllo waterlotii-Suaedetea caboverdeanae.
Sesuvio-Arthrocnemetea paleotropicalis Sesuvio-Arthrocnemetea paleotropicalis are the
coastal African tropical desertic saltwater marsh vegetation formation. The Afrotropical
xeromorphic annal grassland savannah formation is include in Zygophylletea simplicis. We
also refer the communities of the new alliances Adiantion trifidi (Adiantetea), Adiantion incisophilippensis (Parietarietea judaicae) and Kickxion elegantis (Kickxietalia elegantis,
Asplenietea trichomanes).
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Numa área de 6 km x 8 km do Parque Natural de Montesinho, foram cartografados os
lameiros existentes, com recurso a interpretação de fotografia aérea. Do total de 192
polígonos obtidos foi selecionada aleatoriamente uma amostra de 28 lameiros. Em cada
lameiro foi realizado um inventário florístico (de base fitossociológica). Nos casos em que
fosse evidente a presença de mais do que uma fitocenose, foram realizados dois inventários
nas duas mais abundantes. A localização dos inventários foi sempre aleatória. Foram assim
realizados 50 inventários, tendo-se conseguido uma classificação fitossociológica clara para
47 deles (94%).
Simultaneamente à realização dos inventários, foi avaliada a presença relativa de veado
(Cervus elaphus L.) através da contagem de dejeções (Faecal Accumulation Rate) em
amostras circulares colocadas aleatoriamente em cada fitocenose inventariada.
Com os dados obtidos, analisou-se o padrão de uso primaveril de lameiros pelos veados, a
duas escalas distintas tendo-se particular interesse em avaliar a utilidade da fitossociologia
nesta análise:
À escala fina, avaliou-se, usando o teste de Fisher, o desempenho de cinco critérios de
classificação das fitocenoses encontradas na compreensão do uso dos lameiros pelo veado,
nomeadamente: i) abordagem fitossociológica; ii) k-means dos inventários florísticos; iii) kmeans usando apenas as espécies dominantes; iv) percentagem de leguminosas e v) razão
de espécies graminóides e não-graminóides. Entre os vários critérios, a fitossociologia,
apesar de implicar a exclusão de 6% dos inventários não classificados, apresentou o melhor
desempenho, permitindo identificar diferenças significativas no uso relativo das fitocenoses
encontradas.
Paralelamente, a uma escala menos detalhada, analisou-se o uso pelo veado de cada
lameiro, utilizando modelos lineares generalizados, tendo em conta variáveis relativas à
vegetação e à topografia, obtidas para a envolvente do lameiro, bem como variáveis relativas
a cada lameiro, nomeadamente a unidade fitossociológica espacialmente dominante e o
estado atual de gestão (usado, recentemente abandonado e abandonado). O melhor modelo
incluiu como variáveis explicativas a unidade fitossociológica dominante, em concordância
com a análise à escala fina, e o estado atual de gestão, sendo os lameiros abandonados há
mais tempo significativamente mais utilizados pelo veado.
A abordagem fitossociológica mostrou-se, em ambas as escalas analisadas, particularmente
útil para a compreensão e modelação dos padrões de uso dos lameiros pelo veado.
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Os usos do solo e as dinâmicas da paisagem na avaliação e gestão
(multi)risco em sistemas socio-ecológicos adaptativos
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A avaliação de riscos ambientais considera a probabilidade de ocorrência de eventos que
resultem na potencial perda de valor associado à vulnerabilidade dos elementos naturais e
humanos. Nas diversas escalas, os riscos apresentam uma dimensão crescente na sua
relação com a globalização, as mudanças ambientais, as dinâmicas populacionais e
económicas, a maior pressão ou aleatoriedade da ação-decisão e atividade humana
implícitas às transformações de uso do solo e da paisagem. A intensificação, a
especialização e a concentração das atividades humanas alternam espacialmente com a
extensificação ou mesmo com o abandono das atividades agroflorestais e a renaturalização
dos espaços rurais marginais. A intensidade e a extensão das mudanças relacionam-se com
as ameaças, a vulnerabilidade ou a suscetibilidade e com os processos de degradação
cumulativa, de resiliência ecológica contribuindo para alterações dos valores, das funções e
dos serviços de ecossistema num quadro da complexidade multirrisco. O conhecimento
traduzido em bases de dados geográficas e a modelação espácio-temporal de diversas
componentes sócio ecológicas suportam a avaliação e a formulação de modelos de
governança e de sistemas e instrumentos de gestão multirriscos. Estes conceitos e práticas
foram considerados no projeto PROTEC|GEORISK "Proteção Civil e Gestão de Riscos no
Alto Minho", desenvolvido para os municípios associados da Comunidade Intermunicipal do
Minho-Lima por instituições de investigação, que visa: i) a caraterização da realidade
territorial com a captura, organização e transformação de dados espaciais segundo os
Anexos da Diretiva INSPIRE; ii) a identificação dos fatores de riscos naturais, mistos e
tecnológicos, seguida da identificação e zonagem da suscetibilidade e a vulnerabilidade
implícita à modelação espacial multirrisco; e iii) a apresentação de propostas estratégicas e
de medidas operacionais de gestão, incluindo processo estruturado para a gestão dos riscos,
assente na monitorização e revisão, comunicação e consulta (ISO 31000). Uma plataforma
colaborativa WEBGIS permite a partilha dos dados e resultados, a coordenação e a
comunicação entre atores, a capacitação individual e institucional e a consolidação de redes
de trabalho e conhecimento. O projeto promoveu abordagens hierárquicas, holísticas e
funcionais sobre a complexidade dos sistemas socio-ecológicos, com destaque para a
análise dos usos do solo, das dinâmicas da paisagem e dos padrões dos elementos
expostos e da vulnerabilidade do património natural e cultural. As propostas estratégicas e
operacionais consideram a articulação do desenvolvimento, o planeamento e ordenamento
sectorial e territorial, a gestão de recursos naturais assim como, a conservação da natureza
na transição para sustentabilidade e inteligência territorial.
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Vegetation and landuse changes under different socio-economic
framework - a comparison of Serra de Monchique, Campo de Gibraltar
and Tangier Peninsula
U. Deil

1

1 University of Freiburg, Faculty of Biology, Dept. of Geobotany, Schaenzlestrasse 1,
D-79104 Freiburg, Germany
ulrich.deil@biologie.uni-freiburg.de

The effects of different human impact on landscape structure, plant cover and alpha-diversity
are studied by comparing three mountainous regions in the SW Mediterranean: the Serra de
Monchique (Portugal), the Sierras del Campo de Gibraltar (Spain) and the Prerif Mountains
on the Tangier Peninsula (Morocco). The study areas have almost identical physical
conditions, but are inhabited by societies of contrasting economic level and therefore
managed differently. Land-use trends in the last decades are analysed by an interpretation of
historical air photographs.
Weed communities vary according to the agro-technological level. Traditional ploughing in
self-sustaining agriculture (Morocco) creates agro-phytocoenoses with high alpha-diversity.
Agro-industrial management, as it prevails in Spain, halves species number per field. The
Serra de Monchique is in a mid, pre-industrial position, but rainfed agriculture has nearly
disappeared there. The anthropogenic transformation of the weed communities has a similar
tendency, with a time lag of some decades in Morocco.
In the landscape dimension, every technological level creates its own vegetation pattern and
specific mosaic of plant communities. Character communities exist for the South European
respectively the North African study areas. Culturally indifferent vegetation units are roadside
verges and other ruderal communities. Vegetation patterns created by ethnic and cultural
traditions are of minor importance, but do exist. The plant cover is part of the heritage, which
makes cultural landscapes unique.
"Modernisation" of vegetation landscapes results in a more trivial plant canopy and in monofunctional land units. General trends in marginalized mountainous areas are the
abandonment of shifting cultivation and of rainfed agriculture. At a finer regional scale,
landscape evolution can be divergent, triggered by socio-economic factors (accessibility,
infrastructure, and ownership). This is demonstrated by the example of two catchment areas
in the Serra de Monchique (Algarve, Portugal).
Finally, the processes in SW-Iberia and NW-Morocco are compared with other Mediterranean
regions.
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Apresenta-se uma classificação fitossociológica com base em inventários próprios realizados,
de acordo com a metodologia fitossociológica, em comunidades herbáceas vivazes e anuais
nas subprovíncias Luso-Estremadurense e Carpetano-Leonesa no SE & CE de Portugal
continental. Foram identificadas nove classes de vegetação herbácea, três classes de
vegetação arbustiva, três classes de vegetação arbórea e 61 associações no total. Assim, as
comunidades inventariadas distribuem-se pelas classes: Isoeto-Nanojuncetea; PhragmitoMagnocaricetea; Stellarietea mediae; Helianthemetea guttati; Poetea bulbosae; FestucoBrometea; Lygeo-Stipetea; Stipo giganteae-Agrostietea castellanae e MolinioArrhenatheretea. Foram identificadas 14 ordens, 20 alianças, 45 associações e sete
subassociações, no conjunto das comunidades terofíticas e vivazes estudadas, desde
biótopos oligotróficos, nitrófilos, higrófilos a mesofíticos. Obtiveram-se 12 sintaxa que
correspondem a habitats da Diretiva Habitats. Apresenta-se uma síntese referidas tem em
consideração principalmente os contactos catenais, a sindinâmica e o estatuto de
conservação com base em dados recolhidos no campo e obtidos através de pesquisa
bibliográfica.

48

Utilidade de dados corológicos grosseiros na previsão de invasões
biológicas para apoio a ações de gestão locais
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As invasões biológicas são um dos principais promotores de alterações ecológicas, atuando
em várias escalas espaciais e produzindo impactos em múltiplos níveis ecológicos e
biológicos (paisagem, habitats, espécies). Estas invasões, possivelmente intensificadas por
outras mudanças ambientais e ecológicas, podem causar impactos negativos na estrutura e
no funcionamento dos ecossistemas e reduzir seriamente a biodiversidade nativa.
O conhecimento antecipado de uma invasão é considerado a forma de gestão mais eficaz e
rentável já que as medidas de erradicação de espécies invasoras podem ser demoradas e
dispendiosas assim como de difícil implementação. Deste modo, os modelos de distribuição
de espécies (MDE) têm sido utilizados no estudo ecológico de invasões, tanto para prever a
potencial distribuição de espécies invasoras como para calcular o risco de ameaça sobre as
espécies e habitats nativos.
Uma das principais dificuldades à aplicação eficaz dos MDE na gestão local dos processos
de invasão é a fraca resolução dos dados disponíveis relativos à distribuição das espécies e
de muitas variáveis ambientais, conduzindo a erros de interpretação de resultados e
conclusões inválidas referentes a problemas ecológicos locais. Para ultrapassar estas
limitações, desenvolvemos e testámos uma nova abordagem para criar mapas detalhados de
probabilidade de invasão a partir de dados de distribuição grosseiros (“downscaling”), usando
a acácia-mimosa (Acacia dealbata) como espécie de teste.
Aplicando uma versão atualizada do BIOMOD R-package, calibrámos três modelos com a
2
2
resolução de 1km , cuja distribuição foi projectada para uma resolução mais fina (0.04km )
utilizando três abordagens diferentes de “downscaling”. As projeções espaciais resultantes
das diferentes abordagens foram então combinadas para criar um Mapa de Consenso.
Usando a modelação preditiva combinada, calibrou-se um modelo usando dados de
2
distribuição grosseiros (1km ) e um segundo com base em dados de distribuição mais finos
2
(0.04km ).
Os modelos obtidos através das diferentes abordagens revelaram ter uma capacidade
preditiva excelente e comparável. As projeções espaciais dos diferentes modelos revelaram
também uma semelhança geral entre as projeções do Mapa de Consenso e a adequação
das condições de habitat e de clima regional prevista pelos modelos. Os nossos resultados
demonstram que é possível, com sucesso, prever a potencial distribuição da Acacia dealbata
a escalas locais, usando dados de distribuição grosseiros. Este facto permitirá evitar o
recurso a um extenso trabalho de recolha de dados de distribuição locais para prever a
distribuição de espécies invasoras. Os nossos resultados permitem também melhorar a
gestão das invasões biológicas, através do apoio à prevenção, controlo e erradicação às
escalas e níveis de gestão adequados.
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Comemoraram-se em 2009 duzentos anos sobre o início da edição da “Flore Portugaise ou
description de toutes lês plantes que croissent naturellement au Portugal”, de Johann
Centurius Graf von Hoffmannsegg (conde de Hoffmannsegg) e Johann Heinrich Friedrich
Link, que descreve 659 espécies da flora portuguesa, das 2059 recolhidas e resulta de uma
viagem feita por aqueles naturalistas, em Portugal, entre 1779 e 1801, na companhia do
coletor Friedrich Wilhelm Sieber (e não Franz Wilhelm Sieber, como muitas vezes foi escrito)
e do espanhol Francisco Garcia o primeiro dos quais, a mando de Hoffmannsegg, viria a
passar 11 anos no Brasil, a recolher coleções de história natural.
Trata-se de uma monumental edição, formato 54x36 cm, com 504 páginas de texto e 114
gravuras impressas por calcografia e acabadas de colorir manualmente, editada em 22
fascículos, entre 1809 e 1840, cujo original foi destruído num bombardeamento aéreo que
atingiu a biblioteca do Jardim Botânico de Berlim, em 01/03/1943.
A história e conteúdo desta obra, e dos livros complementares, descritivos da viagem em
Portugal, é a questão a que nos temos dedicado desde 2008.
Totalmente desconhecido em Portugal, ao que julgamos saber, é o projecto de uma Flora
Lusitaniae, que os mesmo autores tinham em preparação e cujo prefácio em latim, única
peça escrita conhecida, traduzimos para português.
Fica-nos a ideia de que Link se terá demarcado um pouco da Flore Portugaise, e se quis
antecipar, com a publicação em 1801, de alguns artigos sobre a flora portuguesa e do livro
Viagem a Portugal. Talvez Link quisesse antecipar-se a Brotero que, no início do séc. XIX
preparava, sob pressão do Governo, a sua Flora Lusitanica, que viria a ser publicada em
1804.
O conde Hoffmannsegg também se quis antecipar a Brotero, para ter a honra de ser o
primeiro botânico a corresponder ao célebre apelo de Lineu, feito numa carta enviada a
15/10/1764 a Vandelli: “Não haverá, então, uma pessoa... que possa dar ao Mundo literário
uma Flora exata desta região [Portugal]? Deus Meus! Que Obra desejável não fará, quem
esquecerá uma tal Flora!”
Sepultado no Antigo Cemitério Católico de Dresden, ao lado do compositor Franz Schubert,
Johann Centurius von Hoffman, conde de Hoffmannsegg, que neste projeto investiu toda a
sua fortuna, guarda consigo as respostas às muitas questões que não conseguimos explicar.
Deixou-nos uma das mais belas floras do Mundo.

54
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As alterações climáticas e as mudanças do uso do solo são hoje consideradas dos maiores
determinantes dos padrões de distribuição de espécies e ecossistemas, com reconhecidos
impactes na biodiversidade a diferentes escalas. As espécies raras, caracterizadas por
distribuições restritas, grande especialização em termos de habitat e/ou populações
pequenas, são particularmente vulneráveis a estas mudanças. Assim, a conservação de
espécies raras tem crescido como um dos principais focos de preocupação para a
conservação da biodiversidade, uma vez que estas enfrentam a priori um maior risco de
extinção. Porém, os dados relativos à sua distribuição incluem geralmente reduzido número
de presenças, limitada precisão espacial e temporal, o que torna difícil o aprofundamento do
conhecimento sobre estas espécies com recurso à modelação ecológica. Os modelos de
distribuição de espécies relacionam a ocorrência das espécies em determinados locais com
as características ambientais desses locais, sendo úteis para efeitos de gestão e
monitorização de espécies ameaçadas ou raras. Veronica micrantha Hoffmanns. & Link é
uma espécie endémica da Península Ibérica e protegida ao abrigo da Directiva Habitats, com
ocorrência relativamente restrita a florestas naturais e suas orlas em mosaicos agro-florestais.
De acordo com o Artigo 17º da Diretiva Habitats, os Estados Membros têm a obrigação de
reportar, a cada seis anos, o estado de conservação de todos os habitats e espécies de
interesse Comunitário. Neste sentido, este estudo teve como objetivo avaliar a utilidade dos
modelos preditivos na elaboração dos relatórios de avaliação, e como ferramenta de apoio
para caracterizar a distribuição espacial da espécie-alvo, assim como os determinantes
ecológicos que lhe estão associados. A distribuição potencial da Veronica foi estimada com
base em duas abordagens distintas: mínimo polígono convexo e previsões espaciais de
modelos ecológicos. A primeira abordagem resultou numa sobrestimação aparente da área
de distribuição da espécie, tendo a segunda abordagem gerado uma projeção mais
conservadora, provavelmente mais realista, da distribuição da espécie, permitindo ainda
identificar as principais variáveis ecológicas que mais se relacionam com sua a distribuição.
Considerando os resultados obtidos, propõe-se uma revisão das orientações de gestão
preconizadas pelo Plano Sectorial da Rede Natura, em particular as constantes na ficha de
caracterização ecológica e de gestão da espécie. A abordagem proposta constitui um avanço
no estudo dos padrões de distribuição de espécies raras, bem como na aplicação de
projeções mais informativas para melhorar o relato e a monitorização da condição e das
tendências dessas espécies face a alterações das condições ambientais.
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A Mata Nacional do Buçaco (MNB) localiza-se na região centro de Portugal continental entre
dois bioclimas distintos, Atlântico e Mediterrânico, o que se traduz numa elevada diversidade
florística. Detentora de uma coleção dendrológica singular associada à própria história
cultural e florestal da região, a MNB possui 105ha de extensão, sendo que, 17ha são
constituídos por espécies da vegetação natural climácica representativa das florestas
ancestrais da região que constituem a Floresta Relíquia (FR).
Sendo a proliferação de espécies de flora invasoras, a principal ameaça à redução da
biodiversidade nos habitats naturais da FR, em finais de 2011 teve início a implementação de
um projeto financiado pelo programa Life+ BRIGHT com o objetivo de promover o controlo de
espécies invasoras e preservar o elevado valor conservacionista associado à Floresta
Relíquia.
Na componente de monitorização das ações de controlo de invasoras ao nível da flora e
vegetação, têm vindo a ser realizados diversos trabalhos contínuos de monitorização de
forma a avaliar os resultados da implementação do projeto LIFE+ BRIGHT que é travar a
perda de biodiversidade da MNB.
No seguimento dos levantamentos realizados nos três habitats naturais presentes na FR
(5230pt1 – Louriçal; 9230pt1 – Carvalhal; e semelhante ao subtipo 5330pt1 (Medronhais) Adernal), observou-se a existência de diversas manchas de espécies invasoras e de
indivíduos isolados que no seu conjunto perfazem uma área invadida global muito
significativa de aproximadamente 6,5ha. Das 10 espécies identificadas, 7 espécies estão
incluídas no Decreto-Lei 565/99 com o estatuto de espécies invasoras em Portugal (Acacia
dealbata, Acacia longifolia, Acacia melanoxylon, Ailanthus altissima, Pittosporum undulatum,
Robinia pseudoacacia e Tradescantia fluminensis) e 3 espécies são consideradas
potencialmente invasoras, casuais e naturalizadas com potencial invasor (Phytolacca
americana, Fascicularia bicolor e Prunus laurocerasus).
De acordo com a situação de referência estabelecida foram selecionadas para cada espécie,
áreas de amostragem a monitorizar antes e após as intervenções florestais de forma a
avaliar a eficácia das ações de controlo previstas em projecto. Tendo em conta as diferentes
características das espécies invasoras georreferenciadas, foram selecionadas diversas
metodologias de monitorização consoante as espécies, tipo de estrato vegetal, dimensão das
áreas invadida e eficácia na medição/análise.
A monitorização prevista pretende contribuir para a demonstração de resultados
conducentes com o objetivo global do projeto LIFE+ BRIGHT, que visa a conservação da
floresta autóctone, que apresenta aqui características singulares, possibilitando a existência
de flora, fauna e habitats com elevado interesse de conservação.
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We present the plant communities observed in the coastal strip between the cities of Namibe
and Tombwa. In this region the bioclimate is Tropical Hyperdesertic. On mobile dunes the
community is composed by Sesuvium sesuvioides, Sporobolus spicatus, Leucophyrus
psamophylla. On fixe dunes occurs Brownanthus pseudoschlichtianus and Lycium tetrandrum.
On coastal dunes of Namibe we observed four ranges of communities: first one with
Sesuvium mesembryanthemoides; the second formed by Indigofera alternans var. macra,
Kohautia angolensis, Sesuvium sesuvioides, Cleome mossamedensis, Helichrysum
mossamedense, Hypertelis salsoloides var. mossamedensis, Heliotropium oliveranum, etc.;
the third with Stipagrostis hochstetterana var. secalina and Chloris flambellata, Brownanthus
pseudoschlichtianus, Indigofera alternans var. macra, Kohautia angolensis, Sesuvium
sesuvioides, etc; the last one dominated by endemic species Euphorbia virosa subsp.
arenicola with Stipagrostis secalina, Chloris flambellata, Brownanthus pseudoschlichtianus.
On paleodunes of the Namibe, the nanophanerophyte Euphorbia virosa subsp. virosa is
dominant followed by Stipagrostis secalina, Chloris flambellata and Hoodia currorii. On the
saltmarshes we can observe various communities: Sarcocornia natalensis var. affinis in
saltier areas; Sesuvium sesuvioides occurring in areas with the greatest periods of flooding;
Sporobolus virginicus on sandy places flooded with brackish water; Suaeda fruticosa is
always in high points. In this paper, we present also some data on the communities with
Welwitschia mirabilis. In a strip between Namibe and Caraculo, where the bioclimate is
Tropical desertic, we can see several communities with succulent plants (Euphorbia
negromontana, Euphorbia caranculifera, Euphorbia eduardoi, Sarcostemma viminalis,
Cyphostemma uter, Sterculia africana, Sesamothamnus bengalensis, Moringa ovalifolia,
Zygophyllum orbiculatum, Hoodia currorii, Hoodia mossambedensis, etc.)
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Following research activities about potential natural vegetation in Otalex C territories namely
on south Portugal, with the aim of recognizing edaphoclimatic characteristics bounded with
vegetation series distribution and plant communities occurrence, it was shown that
necessarily a deeply biogeographic analysis is required.
It was applied a mapping methodology based in exhaustive list of georreferenced plant and
vegetal communities as indicators of (plants and communities), that were analysed and
crossed with bioclimatic and edaphoclimatic variables, on GIS environment and with
subsequent spatial modulation.
The results shows a deep relation between the dichotomy of Cork Oak and Holm Oak
climatophilous woodlands, beside a newer floristic entity at subassociation level for Myrto
communis-Quercetum rotundifoliae lavanduletosum viridis which promotes the territorial
affinities with Andevalense Distritct, emerging as the major phytocenotic element underlying
the new biogeographic boundaries neighbouring Alentejano and Monchiquense Districts.
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Os livros vermelhos são essenciais na identificação e monitorização de táxones ameaçados
e assumem uma importância acrescida quando são produzidos nos níveis hierárquicos mais
baixos, já que permitem aos gestores priorizar as medidas de conservação da biodiversidade
a nível local. No entanto, existem algumas dificuldades relativas à produção de livros
vermelhos a nível regional que resultam muitas vezes de dificuldades de interpretação dos
critérios do IUCN. Esta tarefa torna-se ainda mais complicada quando estas listas vermelhas
regionais são produzidas em territórios transfronteiriços, nomeadamente quando existem
muitas diferenças em termos de qualidade e quantidade da informação para cada país. O
projecto “Biodiversidade Ameaçada da Galiza e Norte de Portugal” (BIODIV_GNP) tem como
um dos objectivos a produção de um livro vermelho transfronteiriço num território com as
mesmas características ambientais e culturais. O território da Galiza e do Norte de Portugal
alberga uma flora vascular que supera os 3000 táxones, muitos deles exclusivos ou com a
sua área de distribuição centrada nestes territórios, que a nível biogeográfico se designam
como galaico-portugueses. A produção desta ferramenta essencial para a gestão dos valores
naturais deste território passa pela recolha da informação relevante dos táxones ameaçados,
a qual se encontra dispersa ou inacessível em publicações e relatórios, complementada de
maneira a preencher as lacunas que existam para alguns táxones que têm passado
despercebidos aos académicos e aos técnicos. Pela primeira vez é recolhida a informação
corológica pormenorizada para todos os táxones endémicos e sub-endémicos do noroeste
ibérico, independentemente do seu estatuto atual de ameaça. Esta informação é relevante
até porque coloca em destaque quais são as espécies cuja conservação futura é da principal
responsabilidade da sociedade e das administrações públicas da Galiza e Portugal. Este
trabalho, realizado no contexto do projecto BIODIV_GNP, resultará na produção de um
documento que veicule e facilite toda esta informação de uma forma mais assimilável para o
público em geral. Nesta comunicação apresentam-se alguns dados e resultados mais
relevantes para a divulgação e conservação destes importantes valores do património natural
do quadrante Noroeste da Península Ibérica, ao tempo que se realizam análises que
identificam as áreas mais importantes para a conservação da flora ameaçada do território, no
que pretende ser um contributo à orientação do planeamento territorial conjunto do Norte de
Portugal e da Galiza.
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As comunidades briofíticas são especialmente importantes no contexto da biodiversidade
fluvial portuguesa, especialmente em territórios montanhosos, onde, pelas características
hidrogeomorfológicas do curso de água, se desenvolvem em comunidades com elevada
riqueza específica, diversidade e interesse para conservação. No contexto português, as
comunidades briofíticas fluviais do Norte de Portugal têm um interesse especial pela
presença de muitos taxa de distribuição atlântica e/ou muito restrita no contexto europeu e
mundial. Em ecossistemas fluviais, tal como nos ecossistemas terrestres, a fragmentação
tem sido identificada como uma das principais causas de declínio da biodiversidade. A
interrupção da coluna corrente de água, que confere uma conectividade inata ao sistema e
mantém um corredor ecológico e de dispersão muito importante, quebra um dos espaços de
manutenção da diversidade nas paisagens. A construção de barragens, mini-hídricas,
regulação de caudais, desvio e/ou canalização de cursos de água tem um impacto direto na
conetividade fluvial e na alteração do regime hidrológico. Por outro lado, a construção de vias
de comunicação, a implementação da rede elétrica e de parques eólicos tem afetado,
indiretamente, estas comunidades pela alteração do meio envolvente. O objetivo deste
trabalho é realizar uma avaliação regional preliminar dos impactos provocados por vários
tipos de elementos fragmentadores (barragens, mini-hídricas, aerogeradores, rede viária e
ferroviária), identificando os locais de impactos cumulativos ou locais de potencial proteção
ecológica das comunidades fluviais. Para tal foram utilizadas bases de dados resultantes de
projetos de estudo e monitorização fluvial (2000 a 2013), para 281 locais no Norte de
Portugal. Na base de dados consta informação espacial, auto-ecológica e a caracterização
hidrogeomorfológica das comunidades briofíticas fluviais. A informação da composição
florística de cada um dos locais foi submetida a análises de classificação (TWINSPAN, CAP)
e de ordenação (DCA e CCA, CANOCO) para se obterem tipificações das comunidades e
para se estabelecerem relações entre espécies e condições ecológicas. No que diz respeito
à informação espacial de elementos fragmentadores da paisagem e à espacialização e
análise da distribuição das comunidades recorreu-se ao programa GIS ArcMap 10.1. Foi
estabelecida uma escala de três níveis de impacto dos diferentes elementos fragmentadores
da paisagem e analisada a perda de conectividade fluvial pela sobreposição dos temas de
elementos fragmentadores. Estes resultados permitiram fazer uma análise da incidência
geográfica à escala regional de elementos fragmentadores e refletir sobre as suas
implicações para a avaliação de impactes cumulativos, bem como identificar zonas de
interesse para conservação.
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O Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa, Nordeste de Portugal) tornou-se conhecido em finais
dos anos 90 após a descoberta da maior e mais importante colecção de arte rupestre ao ar
livre do Paleolítico Superior, actualmente classificada como património mundial pela
UNESCO.
Desde então têm sido realizados diversos estudos de caracterização das dinâmicas de
meteorização dos afloramentos rochosos e superfícies gravadas, integrando dados
ambientais, geo-físico-químicos e biológicos, que visam o desenvolvimento de ferramentas
de gestão e conservação da arte rupestre.
Os líquenes dominam as comunidades que colonizam as superfícies gravadas e
desempenham um papel importante no processo de deterioração dessas superfícies. No
entanto, pouco se sabe sobre os padrões de variação dos factores ambientais à escala local
e sobre a forma como estes actuam sobre a composição destas comunidades. Estudos
anteriores indicam que Lecanora pseudistera é a espécie dominante nas superfícies
orientadas a noroeste, Aspicilia hoffmaniana a sudeste e Caloplaca irrubescens, igualmente
abundante, parece ser indiferente à exposição.
Com este estudo pretende-se avaliar de que forma os padrões de variação de factores
ambientais à escala local afectam a abundância e distribuição destas três espécies na área
do Parque Arqueológico do Vale do Côa.
Foram recolhidos dados de temperatura e humidade relativa de dois anos consecutivos
recorrendo a três estações meteorológicas e onze sensores distribuídos pela área de estudo
a altitudes que variam entre os 136 e os 332 metros, orientados a norte (3), sul (6), este (1) e
oeste (1).
Será discutida a relação entre os padrões de distribuição destas espécies e os padrões de
variação local dos factores ambientais registados, e respectivas implicações para a
conservação da arte rupestre no Vale do Côa.
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To present a comprehensive revision of Isoteo-Nanojencetea class in Iberian Peninsula
2
(Iberian Peninsula, Madeira and Azores c.a. 600000Km ), classified plant communities were
assign to the habitats Directive and identify the indicator plant species for each community
were classified. Vegetation sampling was conducted in seasonal wetlands. Grassland
communities were surveyed in homogenous quadrats and each taxon’s absolute percent
cover was recorded. Plant community types were recognized with Hierarchical Cluster
Analysis and subsequently a Similarity Analysis (ANOSIM) was used to test for significant
differences in plant community composition. An indicator species analysis is used to find
significant indicator species responsible for differences between temporary ponds grasslands
types. To test the consistency of indicator species analysis, diagnostic species are also
determined by fidelity that was assessed by the coefficient Phi. Our data set was
complemented with relevés included on SIVIM - Iberian and Macaronesian Vegetation
Information System and BIOVEG - Vegetation-Plot database of the University of the Basque
Country within Iberian Peninsula seasonal wetlands. Our work classifies those community
types, in putative associations or alliances within the Isoeto-Nanojuncetea class using floristic
information. Almost all of these communities has correspondence with the 3120, 3130 and
the priority habitats for conservation 3170* of the European Union Habitats Directive.
Indicator species represent a practical way of discriminating between different plant
communities and habitat types. An unequivocal identification of habitat type is important so
that management and conservation measures can be defined accordingly.
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A maioria das áreas de vegetação potencial da série Mayteno umbellatae-Oleo maderensis
sigmetum da costa sul da ilha da Madeira foram sendo ocupadas por actividades agrícolas e
urbanísticas que conduziram à progressiva destruição deste tipo de vegetação desde a
instalação dos portugueses no século XV. O crescimento do ramo imobiliário verificado nas
últimas décadas fez com que se passasse a construir em locais menos acessíveis
ameaçando os núcleos de vegetação natural remanescentes e reduzindo a disponibilidade
de propágulos para a recuperação espontânea. No entanto, por outro lado, o abandono
agrícola decorrente de alterações socio-económicas criou novas áreas disponíveis para
instalação de comunidades vegetais.
Utilizando a técnica de Fotografia Repetida de Paisagem, com fotografias históricas tiradas
desde 1875 e primeira metade do século XX e réplicas obtidas entre 2006 e 2012, foi
efectuada uma análise da alteração ocorrida e da dinâmica da vegetação, suportada pela
realização de relevés em áreas agrícolas abandonadas da encosta sul.
Embora se tivesse verificado uma recuperação da vegetação nativa, de acordo com o
modelo proposto por Capelo et al. (2004) esta, quase restrita às comunidades subseriais, só
aconteceu nos socalcos de abandono mais antigo e na proximidade de fragmentos de
vegetação. Na maioria das situações estes campos abandonados foram ocupados por
espécies não nativas, nomeadamente Arundo donax L., Opuntia tuna (L.) Mill., Brachiaria
mutica (ForssK) Stapf e Cardiospermum grandiflorum Sw. que impedem a instalação da
vegetação natural e ameaçam as comunidades subseriais já instaladas.

67

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Sessão	
  2	
  

68

69
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As florestas encontram-se entre os ecossistemas mais importantes para a provisão de
serviços hidrológicos. Estes incluem: i) o fornecimento de água para consumo doméstico e
industrial, irrigação, transporte e recreio; e ii) a mitigação de riscos relacionados com a água,
como cheias, movimentos de massa e erosão hídrica do solo. Em termos eco-hidrológicos,
as florestas promovem a infiltração, aumentando a humidade do solo e a libertação gradual
de água. Para além disso, o escorrimento superficial é inferior em florestas mantendo a
estabilidade do solo. Adicionalmente, há evidências de que as florestas contribuem para
suavizar os riscos relacionados com a água, como por exemplo diminuindo a severidade das
cheias. Porém, as florestas tendem a reduzir o ganho total de água na bacia hidrográfica,
devido ao aumento das perdas anuais por evapotranspiração.
As florestas desempenham diferentes funções hidrológicas de acordo com as características
ambientais de cada região. Por isso, é importante modelar de que forma estas irão
influenciar a provisão de serviços hidrológicos, procurando assim melhorar as opções de
gestão e planeamento. O uso de modelos hidrológicos distribuídos baseados em princípios
físicos, como o SWAT, ajudam a avaliar o impacto das mudanças do uso e cobertura vegetal
do solo nos recursos hídricos. No entanto, a calibração dos parâmetros relacionados com a
vegetação revela-se um desafio importante para uma boa capacidade preditiva,
especialmente quando o objectivo final é a comparação entre cenários de variação da área
florestal. O objetivo desta comunicação será descrever alguns parâmetros de vegetação
usados no SWAT e demonstrar como a sua calibração pode ser realizada.
O SWAT, para além das equações relacionadas com a hidrologia, inclui também um modelo
de crescimento da vegetação e um modelo de evapotranspiração. Estes modelos necessitam
de parâmetros de vegetação relativos às espécies dominantes e ao local, nomeadamente a
área foliar, a fenologia das espécies, a altura e o tamanho das raízes das árvores, a
condutância da folha e a pressão de vapor. Para tal, é necessário ajustar os valores dos
parâmetros de vegetação (incorporados no SWAT), com base em informação documental da
especialidade e imagens de satélite (e.g. MOD 15 LAI e NDVI). Para além disso, são
introduzidas informações sobre as operações de manejo da terra agrícola, neste caso milho,
para melhorar a performance do modelo.
Espera-se que a calibração dos parâmetros de vegetação no SWAT contribua para a
melhoria da capacidade preditiva dos modelos e para a avaliação comparativa de cenários
alternativos de intervenção sobre espaços florestais.
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Hakea sericea Schrad. (Proteaceae) é uma espécie arbustiva nativa no sudeste da Austrália,
cujas características biológicas e ecológicas têm potenciado o seu comportamento invasor
em diversas regiões. De entre estas características, destacam-se a capacidade de obtenção
de nutrientes em solos pobres graças ao desenvolvimento de raízes “proteóides”, bem como
a retenção e protecção das sementes aladas em frutos lenhosos, apenas libertadas aquando
da morte da planta. A área do Cabo (África do Sul) e o noroeste de Portugal têm
experimentado uma expansão da distribuição desta espécie ao longo dos séculos XX e XXI.
Hakea sericea pode não só apresentar um papel disruptivo sobre o regime de fogos, como
também representar uma potencial ameaça a diversos serviços de ecossistema, como a
protecção da biodiversidade e a produção florestal. Algumas tentativas de controlo mecânico
e biológico na África do Sul foram reportadas como tendo obtido algum sucesso, como é o
caso da introdução de insetos predadores de sementes. Em Portugal, a espécie é
legalmente considerada espécie invasora, estando listada no Anexo I do Decreto-Lei 565/99.
Neste contexto, foi desenvolvido um trabalho de revisão bibliográfica e de bases de dados
temáticas, no sentido de sintetizar a informação biológica, ecológica e corológica disponível,
quer para a área de distribuição nativa quer para as áreas correntemente invadidas.
Pretendeu-se assim apoiar uma análise, com recurso a ferramentas de modelação ecológica,
que contribuiu para a compreensão dos mecanismos responsáveis pelo sucesso de Hakea
sericea enquanto espécie invasora na região Portuguesa do Minho. Nesta comunicação, são
apresentados os resultados mais significativos da recolha de informação realizada. Além
disso, apresenta-se um modelo preliminar de distribuição potencial da espécie à escala
regional, baseado em informação espacial recolhida na região do Minho, no Noroeste de
Portugal. Este modelo permitiu estabelecer a importância relativa de factores climáticos,
geológicos, topográficos e humanos (usos do solo, incêndios, pressão humana) para explicar
a distribuição actual da espécie na região, como base para apoiar uma estratégia de gestão
que aposte no controlo das parcelas invadidas e na prevenção de futuras expansões na
região.

Agradecimentos:
Este trabalho é financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Factores de
Competitividade – COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, no âmbito do projecto “EcoSensing: indicators, methods, and protocols for reporting and
monitoring the condition of biodiversity and ecosystems in rural landscapes” (PTDC/AGRAAM/104819/2008). Joana Vicente é apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
através da bolsa de pós-doutoramento com a referência SFRH/BPD/84044/2012.

71

Land-use influence in Mediterranean perennial swards of
Poa bulbosa: a case study in the International Tagus Region
1

2

S. Ribeiro , P. Gonçalves , M.D. Espírito-Santo

1

1 Centro de Botânica Aplicada à Agricultura, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa,
Portugal
silvia.sbenedita@gmail.com
2 Parque Natural do Tejo Internacional/Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., Rua da Bela
Vista, 6000-458 Castelo Branco, Portugal

Pastureland abandonment or intensification of livestock activity change the floristic patterns of
Mediterranean perennial swards which are very important to the conservation of some bird
species. The main objective are: 1) to recognise floristic patterns in Mediterranean perennial
swards of Poa bulbosa; 2) to identify the communities that configure the European priority
habitat 6220* (Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea); 3) to
assess the effects of land-use management on the floristic composition of these communities.
Field research was conducted in central eastern and south eastern mainland Portugal.
Vegetation sampling was carried out in 2009-2010 on 9 sward sites, following the
phytosociological method. Classification and ordination of relevés were obtained by Two Way
Indicator Species Analysis (Twinspan), Canonical Correspondence Analysis (CCA) and
Detrended Canonical Correspondence Analysis (DCCA). Monte Carlo Permutation Tests
were performed to analyse differences in floristic patterns. Livestock load, stoniness and landuse history of the last 10 years were selected as the key variables that best explain the
ordination model. The absence of extensive livestock grazing results in a reduction of
Trifolium subterraneum-dominated areas and in a density/cover reduction of Poa bulbosadominated areas. High livestock loads change the floristic patterns of Mediterranean short
swards by favouring species of the Stellarietea mediae class. The control of woody vegetation
through grazing or cutting is considered as a good conservation measure.
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As invasões biológicas são um dos principais promotores da perda de biodiversidade a nível
global. Considera-se que a invasão por parte de espécies exóticas pode ser estimulada por
alterações climáticas e dos regimes de perturbação, bem como por outras mudanças
ambientais. Preservar a biodiversidade nativa e os ecossistemas das invasões por espécies
exóticas requer estudos exaustivos e medidas para antecipar os impactos das mesmas e
proteger as espécies e habitats de elevado valor de conservação. A utilização de modelos de
distribuição de espécies permite prever a distribuição de espécies exóticas invasoras numa
certa região, tanto para as condições atuais como para cenários futuros de mudanças
ambientais. Neste trabalho, modelamos a distribuição de Acacia dealbata Link (uma invasora
agressiva) num contexto transfronteiriço (Galiza e Norte de Portugal), de forma a explicar a
atual distribuição da Acacia dealbata e a antecipar os possíveis efeitos das alterações
climáticas nessa distribuição. Desenvolvemos um modelo preditivo combinado (MPC), em
que os modelos de distribuição foram ajustados usando subconjuntos de variáveis
anteriormente classificadas como importantes à escala regional ou à escala local, tendo os
dois submodelos sido espacialmente combinados de forma a obter o modelo combinado final.
Estes modelos combinados fornecem uma maior variedade de potenciais respostas das
espécies, proporcionando projeções da distribuição e dinâmica de espécies mais
informativas que os modelos tradicionais. Desta forma, através da utilização de MPC
identificámos as áreas com maior potencialidade probabilidade de serem afetadas por esta
invasora, com particular destaque para a rede regional de áreas protegidas. Esta abordagem
pode apoiar medidas de prevenção de invasões nesta região e pode também auxiliar a
gestão transfronteiriça das invasões biológicas e de outras ameaças atuais e futuras à
integridade ecológica dos habitats e à conservação da sua biodiversidade.
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As interações entre as espécies, e destas com as condições do respetivo meio em que se
inserem, constituem aspetos centrais nos estudos ecológicos. Nas zonas costeiras, a
distribuição das espécies vegetais ao longo dos principais gradientes ambientais apresenta
padrões característicos, relacionados com a ação dos diversos fatores ambientais, sob a
forma de gradientes direcionais, e das suas interações. Por outro lado, os modelos de
organização das comunidades vegetais preveem que a coexistência entre as espécies é
função do balanço de interações bióticas como a competição e facilitação, cujo predomínio é
determinado pelas condições ambientais. Os diversos fatores de stresse e de perturbação
assumem assim um papel crucial na regulação dos padrões de ocorrência que dependem
deste sistema de interações.
Os sistemas dunares costeiros apresentam condições de adversidade e instabilidade
ambientais acrescidas para as espécies vegetais que neles ocorrem, sendo expectável uma
prevalência dos fenómenos de facilitação sobre os de competição, em sintonia com a teoria
ecológica. No entanto, nestes ambientes extremos, alterações importantes nas condições e
nos recursos disponíveis (e.g. relacionadas com alterações na dinâmica costeira) podem
modificar o balanço entre interações positivas e negativas. Deste modo, a deteção de
padrões de coocorrência ou de exclusão mútua entre espécies poderá apresentar um
assinalável carácter diagnóstico para detectar precocemente alterações ecológicas em curso.
Considerando este quadro teórico geral, neste trabalho foram analisados os padrões de
variação destes processos interativos na vegetação de dunas frontais (tipicamente dominada
por Ammophila arenaria), comparando situações de dinâmica transgressiva (erosiva) com
situações meta-estáveis. A análise de coocorrência entre espécies, utilizando diferentes
métricas indicadoras de tendências de agregação vs. segregação, revelou padrões de
associação não-aleatórios, relacionados com as distintas condições de dinâmica costeira.
Esta avaliação dos padrões espaciais permite uma identificação mais robusta dos efeitos
isolados ou combinados dos fatores abióticos e bióticos. O conhecimento detalhado das
regras de estruturação destas comunidades constitui assim uma importante ferramenta na
deteção precoce de variações nos processos de dinâmica costeira, bem como na
monitorização ecológica dos habitats dunares.

Agradecimentos:
José António Macedo é financiado pela FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através da
Bolsa de Doutoramento com a Referência SFRH/BD/48610/2008.

74

Paleoecologia da flora fóssil de S. Jorge: Implicações fitossociológicas
1,2

1,3

C.A. Góis Marques , J. Madeira , M. Menezes de Sequeira

2

1 Departamento de Geologia -Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal
c.goismarques@gmail.com
2 GBM, Centro de Ciências da Vida - Universidade da Madeira, Portugal
3 Instituto Dom Luiz (IDL), Laboratório Associado, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal

A ocorrência de macrofósseis foliares na ilha da Madeira é conhecida desde a segunda
metade do século XIX. A recente revisão das antigas colecções de S. Jorge revela um
elenco florístico com semelhanças inegáveis com as comunidades reconhecidas actualmente
para a ilha da Madeira. A dominância de Lauráceas, nomeadamente Ocotea foetens e outras
folhas fósseis do tipo lauróides não identificadas, uma percentagem elevada de fetos e lianas,
gramíneas, apontam para que a flora de S. Jorge seja homóloga à associação da Laurissilva
Temperada do Til (Clethro arboreae-Ocoteetum foetentis) e respectivo sub-bosque nemoral,
onde ocorrem igualmente plantas de orla. O contexto geológico da jazida fossilífera deverá
estar relacionado com o transporte rápido de uma antiga manta morta ou solo,
correspondente à série do que actualmente se considera a Laurissilva do Til (Clethro
arboreae-Ocoteo foetentis sigmetum), evidenciado pelo estado fragmentário dos espécimes
e pela sua preservação numa brecha de matriz silto-argilosa.
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No contexto português, a flora e a vegetação de montanha são particularmente importantes
pela presença de muitos taxa de interesse corológico e do ponto de vista da conservação.
Muitas das áreas de ocorrência destes valores biológicos estão, concomitantemente, em
Sítios da Rede Natura 2000, mas também em locais de implantação ou ampliação de
parques eólicos. A instalação de parques eólicos tem impactos ambientais cuja magnitude
depende da localização e dimensão do projeto, tornando-se necessários planos coerentes de
monitorização e gestão dos valores existentes para identificar e mitigar eventuais impactos.
Ao longo dos últimos anos, com a grande quantidade de programas de monitorização (no
âmbito da pós-avaliação de impacte ambiental), associados aos numerosos parques eólicos
instalados em Portugal, verifica-se alguma disparidade nas características dos estudos,
principalmente no que diz respeito aos parâmetros analisados, às metodologias de análise e
à profundidade dessa mesma análise. O principal objetivo deste trabalho é a comparação de
procedimentos de pós-avaliação (programas de monitorização) dos projetos de parques
eólicos no Norte de Portugal e sujeitos a AIA, com vista à análise geral das metodologias
adotadas e dos efeitos/impactos relatados. Para tal, foi efetuada a análise comparativa de
relatórios finais de pós-avaliação, que incluíam resultados dos programas de monitorização
de flora, vegetação e habitats, finalizados entre 2006 e 2012. Os resultados obtidos revelam
que os programas de monitorização utilizam tipologias variadas de parâmetros para as
avaliações de monitorização, maioritariamente de natureza qualitativa. Os principais efeitos
detetados sobre a flora, a vegetação e os habitats foram conclusivos em apenas alguns dos
programas de monitorização, tendo sido traduzidos em impactos declarados implícita ou
explicitamente (e.g. destruição do coberto vegetal original, redução da área de ocorrência de
habitats, afetação de taxa RELAPE por remoção de substrato, redução da área de
ocorrência por criação de acessos). Os impactos foram classificados (quanto sua à direção,
reversibilidade e expressão temporal) em apenas alguns dos programas de monitorização. O
presente trabalho permitiu concluir que a falta de diretrizes uniformes para procedimentos de
monitorização, bem como a existência de um número limitado de diretrizes publicadas na lei
portuguesa quanto à estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, não permitem
sistematizar as abordagens ao estudo dos impactos sobre a flora, a vegetação e os habitats.
Neste quadro, discutimos alguns problemas decorrentes da falta de normas transversais e
damos algumas sugestões de forma a contribuir para a melhoria dos processos de pósavaliação, nomeadamente dos Programas de Monitorização de Parques Eólicos.
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A Região a Norte de Lisboa, devido às suas características geomorfológicas, é marcada pela
ocorrência de deslizamentos, nomeadamente nos anos mais chuvosos. Após a ocorrência de
um deslizamento, as suas marcas morfológicas vão-se tornando menos visíveis ao longo do
tempo, podendo ser totalmente obliteradas da paisagem. Neste contexto, o presente trabalho
apresenta resultados preliminares de um estudo desenvolvido em terrenos carbonatados,
utilizando um marco de instabilidade mais duradouro, como é o caso da sucessão vegetal
que ocorre após a manifestação da instabilidade.
O trabalho realizado é baseado em inventários de campo efetuados através de amostragem
estratificada no interior de vários deslizamentos, assim como na sua área envolvente. A
vegetação natural potencial do território está representada pelos cercais de carvalho
cerquinho (Quercus broteroi) e respectivas etapas subseriais. A hipótese de trabalho baseiase numa possível relação entre a idade do deslizamento e a posição sucessional da
comunidade vegetal que ai vamos encontrar. Por outro lado pretendemos verificar a
existência, dentro do deslizamento, de um mosaico de comunidades vegetais em diferentes
estados sucessionais associadas aos diferentes sectores do deslizamento. Desta forma
dividimos os deslizamentos em três grandes sectores (cicatriz principal, corpo do
deslizamento e pé do deslizamento) nos quais realizámos os inventários. Por último,
pretendemos verificar a existência de espécies bioindicadoras de deslizamentos e se estas
podem correlacionar-se com cada um dos sectores do deslizamento.
Os primeiros resultados indicam que o pé do deslizamento apresenta sempre um estádio de
mais avançado na sucessão. No pé, a existência de propágulos transportados em conjunto
com os materiais deslizados permite um rápido desenvolvimento de arbustos os quais
permitem posicionar, em pouco tempo, este sector num nível elevado do processo
sucessional. Pelo contrário, a cicatriz tem uma evolução lenta, e os primeiros vegetais que aí
se desenvolvem são primocolonizadores de um biótopo com características extremas. Assim,
as maiores taxas de cobertura vegetal estão sempre associadas ao pé, à cabeceira e às
áreas envolventes ao deslizamento (acima de 75%), enquanto os valores mais baixos
ocorrem no corpo e principalmente na cicatriz.
Por último, as primeiras análises estatísticas permitem afirmar que o Ononis hispanica e o
Ulex densus são espécies dominantes no corpo do deslizamento devido ao seu carácter
primocolonizador e ao facto dos materiais deslizados se encontrarem grandemente
fissurados, facilitando a entrada de leguminosas. Por outro lado, a cicatriz é dominada por
Salvia sclareoides, Brachypodium phoenicoides, Dactyllis hispanica, Stachys germanica,
Reichardia picroides, e Ononis hispanica.
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A polarização das atividades nos espaços agrícolas, expressa como a
extensificação/abandono de áreas rurais ou a intensificação de áreas já submetidas a
práticas agrícolas mais ou menos intensivas, constitui atualmente uma das maiores ameaças
à biodiversidade em paisagens rurais. No contexto dos compromissos Europeus
relacionados com a conservação da natureza e a sustentabilidade das atividades agrícolas,
torna-se essencial compreender os determinantes dos padrões da diversidade biológica
nessas paisagens rurais.
No contexto da avaliação das populações portuguesas de Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis (táxone protegido pela Directiva Habitats), foram avaliados padrões de diversidade
florística ao longo de um gradiente de intensidade de gestão em paisagens rurais, em sete
locais do Norte de Portugal. Cada local foi classificado com base no uso do solo, de forma a
reflectir um gradiente de intensidade, desde agricultura e pastoreio mais intensivo, até
práticas agrícolas extensivas (lameiros) e ausência de gestão (matagais). Em cada local
foram consideradas cinco amostras de 25 m2, nas quais foram medidas as abundâncias de
todas as espécies de plantas vasculares. Adicionalmente, foram recolhidas amostras de solo
para análises laboratoriais e foi complementada a caracterização ambiental com informação
extraída em sistema de informação geográfica. As relações entre a composição florística e
as condições ambientais foram avaliadas através de técnicas de análise multivariada (DCA e
CCA).
Os lameiros apresentaram valores de riqueza específica superiores comparativamente aos
locais sob outros regimes de gestão considerados. A análise dos padrões de composição
florística permitiu segregar conjuntos de amostras em função da gestão, bem como observar
a disposição das amostras ao longo de gradientes de solo e clima, sendo a variação da
composição florística maioritariamente explicada pela intensidade da gestão. Globalmente,
os resultados obtidos sugerem que níveis intermédios de gestão favorecem uma maior
diversidade vegetal possivelmente relacionada com o acréscimo da heterogeneidade
ambiental e a ausência de dominância por plantas competidoras. Por outro lado, níveis
superiores ou inferiores de perturbação, associados a práticas intensivas ou à ausência de
gestão, contribuem para a diminuição da diversidade. Os padrões de composição florística
observados sugerem que a vegetação é principalmente determinada pelo tipo de gestão da
paisagem e pela composição do solo. Assim, o reconhecimento da intensidade de gestão da
paisagem como fator determinante dos padrões locais de vegetação, especificamente as
práticas de gestão extensivas, parece ser essencial para a preservação da diversidade
vegetal à escala da paisagem. São finalmente discutidas as implicações destes resultados
para a conservação de Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis em Portugal.
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Embora muitos trabalhos se tenham produzido sobre o impacto da subida do nível do mar
nos sapais (como consequência das alterações climáticas), pretendemos demostrar, através
deste estudo que uma parte substancial da dinâmica destes ecossistemas está associada á
sua utilização antrópica e consequente destruição física. Na Ria de Alvor e nos sapais do rio
Arade, Ribeira de Boina e Ribeira de Odelouca a transformação deste ecossistema em
terrenos de cultivo, em salinas e em espaço urbano reduziram este habitat para menos de
metade da sua extensão inicial. No Rio Arade o ponto de partida do nosso estudo é o
levantamento da planta e sonda pela mão do capitão engenheiro Baltazar de Azevedo
Coutinho, do qual resulta o mapa do “Segundo plano hidrográfico do Rio de Villa Nova de
Portimão, sem data conhecida, que Dias (2010) indica como posterior a 1800. Na sua
interpretação refere-se que o “Rio era bordejado de vastos sapais e salinas” (Dias, 2012:
117). A grande fase de conversão de sapais inicia-se no século XX, ganhando expressão
durante o I Plano de Fomento (1953-1958) que apresentava como principais objetivos o
fomento da agricultura, o aumento da produção e a energia hidráulica. São deste período a
maioria das tapadas, a construção de diques, abertura de valas e o arranque da vegetação
para aproveitamento agrícola, conduzindo à destruição de mais de metade dos sapais.
Atualmente verificamos que a maioria das reclamações de sapal para agricultura não
resultaram e os terrenos encontram-se abandonados. A falta de água doce para
dessalinização dos solos no interior das tapadas e a ascensão de sais possibilitada pelo
clima mediterrâneo leva a que muitos destes terrenos tivessem tido uma fugaz utilização
agrícola. Atualmente temos três tipos de situação, cuja flora e vegetação pretendemos
analisar:
1 – Nas tapadas onde o sapal foi destruído, a agricultura abandonada e os diques
apresentam uma abertura, a dinâmica de marés instalou-se mas o ambiente é de média a
elevada energia e o sapal não consegue recuperar;
2 – Nas tapadas onde o sapal foi destruído, a agricultura abandonada e os diques
permanecem bem conservados, não existe dinâmica de marés mas instala-se um sapal
secundário por ascensão dos sais e ocorrem inúmeras plantas de áreas salobras, de água
doce e grande quantidade de invasoras;
3 – Apenas nas áreas não intervencionadas pelo homem ocorrem ainda algumas áreas
naturais de sapal onde foi possível observar as comunidades típicas do ecossistema.
Discute-se, ainda, as diferenças entre os sapais naturais ainda bem conservados, com as
recuperações que resultaram do abandono agrícola.
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Os espaços florestais portugueses são dominados por uma combinação de florestas
autóctones, arborizações com espécies exóticas de crescimento rápido, e diversos tipos de
formações arbustivas (matagais e matos). Diversas espécies exóticas lenhosas apresentam
carácter invasor nestes espaços normalmente ocupados por florestas e matos, onde por
vezes coincidem com espécies nativas de elevado valor para conservação (endémicas e/ou
raras). Essas espécies exóticas invasoras colonizam sobretudo espaços perturbados, em
que a paisagem denota os efeitos da elevada frequência de incêndios e da erosão do solo,
muitas vezes associadas à desertificação tanto social como biofísica. Interessa compreender
qual o nível de ganho/perda de serviços de ecossistema causados pela substituição de
espécies nativas por espécies exóticas que poderão exibir conjuntos distintos de caracteres
funcionais (morfológicos, fisiológicos, etc.). O estudo destes processos e dos seus efeitos no
funcionamento dos ecossistemas será um fator chave na gestão dos territórios e na
mitigação dos efeitos da invasão da paisagem por espécies exóticas.
Com o objectivo último de prever as alterações funcionais induzidas nos espaços florestais, e
nos serviços ecológicos por eles prestados, pela invasão por espécies exóticas lenhosas
(acácias, háqueas, etc.), foram selecionados os caracteres fisionómicos e morfológicos que
mais poderão influenciar esses serviços e determinar alterações nos mesmos, com destaque
para os serviços hidrológicos dependentes do funcionamento eco-hidrológico dos
ecossistemas. Os correspondentes estados de carácter foram atribuídos às espécies
autóctones e exóticas (com ou sem carácter invasor) mais representativas dos espaços
florestais do Norte de Portugal. A matriz funcional assim gerada foi submetida a diversas
análises estatísticas, com o objectivo de identificar os caracteres com importância ecohidrológica que mais distinguem as espécies exóticas (com ou sem carácter invasor) das
espécies nativas. Com base nos resultados obtidos, são discutidas as potenciais implicações
da invasão dos espaços florestais por espécies exóticas para o funcionamento ecohidrológico destes espaços e para a provisão de serviços hidrológicos relacionados com o
fornecimento de água e com a regulação de eventos extremos e outros processos
degradativos.
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Devido ao rápido declínio da biodiversidade que se tem vindo a acentuar nas últimas
décadas, é necessária uma monitorização dos habitats para saber o estado dos
ecossistemas. Assim, torna-se necessário avaliar e quantificar as espécies que existem num
dado habitat. Este tipo de avaliação é muito dispendioso pois necessita de especialistas,
tempo e recursos financeiros. Por isso, uma das soluções que tem vindo a ser utilizada para
descrever padrões de diversidade é o uso de níveis taxonómicos superiores como
indicadores do número de espécies. Este método é vantajoso, uma vez que, a identificação
até ao género ou família é mais fácil e menos demorada do que a identificação de espécies.
O potencial de utilização de níveis taxonómicos superiores para prever padrões de riqueza
específica para diferentes grupos taxonómicos (e.g. líquenes, insectos, macroinvertebrados,
artrópodes) tem sido bastante explorado em diversos estudos porém, ainda não foi alvo de
investigação no caso do grupo das briófitas.
O objectivo deste estudo foi analisar se níveis taxonómicos superiores, como o género ou
família, podem ser utilizados como indicadores fiáveis da riqueza específica de briófitas.
Os dados foram recolhidos em áreas pertencentes à rede NATURA 2000, no Norte e Centro
de Portugal, em dois tipos de habitats: saxícolas (afloramentos rochosos expostos) e fluviais
(leitos rochosos de cursos de água). Nos habitats saxícolas foram encontradas 129 espécies
que pertencem a 73 géneros de briófitas, enquanto nos habitats fluviais foram encontradas
175 espécies de briófitas distribuídas por 99 géneros. Para os dados dos habitats saxícolas
foi usada a correlação de Pearson e para os dados dos habitats fluviais foi usada correlação
de Spearman. Nos dois tipos de habitats estudados, a correlação entre a riqueza específica
e o número de géneros e famílias é positiva e significativa (p <0.01) e o coeficiente de
correlação é alto (r >0.8).
Este estudo sugere que níveis taxonómicos superiores, principalmente o género, podem ser
bons indicadores de riqueza específica de briófitas e, como tal, pode ser considerado um
método rápido, eficiente e de baixo custo que pode ser implementado em futuros estudos de
monitorização da diversidade de briófitas nestes dois tipos de habitats em áreas protegidas.
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