


  Espécies invasoras aquáticas:1 
Casos de Estudo e Gestão no algarve 

  WORKSHOPS LIFE INVASAQUA1 

Destinados aos agentes de gestão ambiental municipais e 
regionais, às ONGs para o Ambiente e a todos os interessados 

na temática das espécies exóticas invasoras. 

 

 Criar um fórum de partilha de experiências transversais
sobre as EEI aquáticas, desde a perceção social sobre esta
temática à transferência de conhecimento científico aos
gestores da área do Ambiente, de forma a otimizar a
gestão de algumas EEI aquáticas;

 Aproximar a Administração Central às ONGs

ambientais, aos gestores e aos investigadores,
criando um espaço de transferência de conhecimento e
de partilha de experiências e metodologias, de modo a
melhorar futuras ações de gestão destas espécies;

 Contribuir para a criação de uma base de dados

contínua sobre EEI aquáticas, através da INVECO ou do SIVEI
(ICNF).

Objetivos 



  PROGRAMA1 
 Workshop ONline 

 9 julho 20211 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESPÉCIES 
INVASORAS NO 

ALGARVE 
 Projeto NEMA – Novas ocorrências nas costas

algarvias e utilização da ciência-cidadã
por JOÃO ENCARNAÇÃO

CCMAR/UAlgarve 
15 min 

 Algas e plantas marinhas invasoras no Algarve – Distribuição e
impacto da Caulerpa prolifera na Ria Formosa

por rui santos
CCMAR/UAlgarve 

15 min 

 Espécies exóticas, charcas, regadios e a relevância dos
charcos temporários – projeto LIFE Charcos

por margarida cristo
CCMAR/UAlgarve 

15 min 

 Espécies piscícolas invasoras na bacia do Guadiana
por Ana cristina cardoso

ICNF 
15 min 

+ questões e discussão | 10 min

 O projeto LIFE INVASAQUA – O que é, ferramentas e
conteúdos

por Filipe ribeiro e pedro anastácio
MARE/ULisboa | MARE/UÉvora 

30 min 

O projeto 
life 

invasaqua 
9:10 – 9:45 

+ Questões | 5 min

 Espécies exóticas em Portugal. Regime legal e planos de

ação para controle, contenção ou erradicação
por PAULO CARMO

ICNF 
15 min 

enquadramento 
das ESPÉCIES 

EXÓTICAS

INVASORAS 
9:45 – 10:00 

10:00 – 10:15 

10:15 – 10:30 

10:30 – 10:45 

10:45 – 11:00 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abordagens 
para a 

gestão de 
espécies 

invasoras 

 Restauração de habitats e remoção de exóticas – caso 
do LIFE Saramugo 

por Natasha silva 
LPN 

15 min 
 

 Espécies invasoras na costa algarvia: ameaça ou 
oportunidade? 

por david piló 
IPMA – Centro de Olhão 

15 min 
 

 Invasoras no menu – orientar a pesca e o consumo para 
controlo das populações 

por Alexandra teodósio e pedro morais 
CCMAR/UAlgarve 

15 min 

+ discussão | 15 min  

11:15 – 11:30 

11:30 – 11:45 

11:45 – 12:00 


