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 Conservação da Biodiversidade

 Conservação da Geodiversidade

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
QUANTAS ESPÉCIES EXISTEM?

+ de 1 750 000 espécies descritas

Vertebrados    52.000 (95%)

Plantas            270.000 (84%)

Insetos            950.000 (12%)

Fungos             72.000 (5%)

Bactérias           4.000 (0,4%) 



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
IMPORTÂNCIA DA BIODIVERSIDADE

 alimento 

 purificar o ar, água e solos

 proteger os solos contra erosão

 polinizar culturas

 controlar pragas

 produzir químicos farmacológicos

 evitar cheias

 indicar zonas poluídas



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
MONITORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO NATURAL



CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE

 A – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – AÇÕES E PROJETOS

(2 pontos + 0,5 pontos)

 B – EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

(1 ponto + 0,25 pontos) 

 C – PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL

(2 pontos + 0,25 pontos)



 Diversidade de ações e projetos

 Descrição clara das ações e projetos

 Divulgação

 Monitorização das ações e projetos

A – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
AÇÕES E PROJETOS



 Viveiros municipais de plantas autóctones

 Conservação do solo e recursos hídricos

 Boas práticas agrícolas

 Combate à poluição e outras formas de degradação dos 
ecossistemas

 Controlo de espécies exóticas

A – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
AÇÕES E PROJETOS



 Centro de interpretação no município sobre conservação da natureza

 Ações nas escolas

B – EDUCAÇÃO / FORMAÇÃO



 Parques e reservas municipais

 Parques naturais

 Espaços verdes municipais

 Locais de interesse municipal

 Percursos pedestres

 Produção de material informativo

C – PROMOÇÃO / DIVULGAÇÃO DO AMBIENTE 
NATURAL 



 Foi realizado um inquérito dirigido aos municípios participantes no Programa 
ECOXXI de forma a perceber a importância que o indicador 10 tem enquanto 
instrumentos de sensibilização para a adoção de boas práticas no domínio da 
Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade).

QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

Dos 46 municípios 

participantes 

obtivemos 32 

respostas (70%)



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 1.Considera que a metodologia adotada no Indicador “Conservação da Natureza” 
é adequada para a avaliação do desempenho das autarquias no domínio da 
Biodiversidade e Geodiversidade?



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 2.O município utiliza o Indicador “Conservação da Natureza” como um instrumento 
de referência para a avaliação da sua atuação no domínio da Biodiversidade e 
Geodiversidade?



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 3.Numa escala de 1 a 5, como avalia a importância do Indicador “Conservação da 
Natureza” para a sensibilização dos municípios para a adoção de políticas e 
medidas/ações de promoção da conservação da Biodiversidade e 
Geodiversidade?



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 4.Numa escala de 1 a 5, como avalia a influência da participação no Programa 
ECOXXI nas políticas municipais na área da conservação da natureza?



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 5.O município já implementou medidas/ações para a promoção da conservação da 
natureza cuja adoção foi influenciada pela participação no Programa ECOXXI?

Ex. Incremento de ações de sensibilização 

como aumento da realização de ações de 

remoção de espécies exóticas invasoras, 

campanhas de promoção e divulgação 

ambiental.



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 6.Do conjunto de áreas de intervenção subjacentes aos sub-indicadores do 
Indicador “Conservação da Natureza”, assinale aqueles às quais o município 
atribui maior importância



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 7.Caso o Município tenha estabelecido colaborações com outras entidades 
presentes na sua região de modo a valorizar o seu desempenho no indicador, 
indique com quais:



QUESTIONÁRIO AOS MUNICÍPIOS

 8.Caso não exista, no município, um Centro de Interpretação vocacionado para o 
indicador “Conservação da Natureza”, foi ponderada a criação de um centro com 
essas valências?

Quando existe já um Centro de 

Interpretação com esta função a 

pergunta deixa de ter sentido.



OBRIGADA!


