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Se vai comprar um animal ou uma planta, 
lembre-se:

· As espécies exóticas invasoras são proibidas. É ilegal 
vendê-los, comprá-los ou libertá-los para o ambiente.

· Antes de comprar uma espécie exótica, procure 
informação. As plantas e os animais precisam de cuidados 
especiais. Se não conseguirmos suprir as suas necessidades 
ao longo da sua vida, não as devemos comprar.

· Se comprar espécies exóticas, faça-o apenas em estabe-
lecimentos autorizados; a venda de fauna e flora exótica 
por particulares não é permitida.

· Na medida do possível, escolha espécies domésticas, não 
selvagens. 

· Nunca abandonar ou libertar plantas ou animais na 
natureza. É proibido e provávelmente morrerá ou sofrerá. 
Se sobreviver, pode tornar-se uma ameaça para as 
espécies e ecossistemas nativos. 

· Se já não quer ou já não pode cuidar do seu animal de 
estimação, contacte a autoridade ambiental da sua 
região.

© 631372/Pixabay 

© Daiju Azuma 

Coordenação

Sócios beneficiários

Com o apoio de

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

@LifeInvasaqua

Segue-nos em

www.lifeinvasaqua.com
life_invasaqua@um.es 

Verifica o Código de Conduta de Comércio
Electrónico para saber quais são os riscos

e o que se pode fazer para evitar a introdução
de mais espécies exóticas invasoras

@



As espécies invasoras são uma das 
principais causas da perda global de 
biodiversidade, causando perdas que 
atinguem milhões e representando uma 
ameaça para a saúde humana. 

A venda ou posse de espécies exóticas 
invasoras é proibida por lei.

O que é uma espécie exótica invasora? 
As espécies transportadas por ação humana para locais 
exteriores à sua área de distribuição natural enominam-se
espécies exóticas. A maioria destas espécies são 
incapazes de se adaptar, mas algumas conseguem 
proliferar, causando significativos danos ambientais, 
económicos e para a saúde humana. Estas são as espécies 
exóticas invasoras.

Se detectar a venda electrónica de uma 
espécie exótica invasora, não hesite em 
denunciá-la às autoridades competentes:

→ ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas 
exoticas@icnf.pt

→ Linha SOS Ambiente e Território: 808 200 520

→ SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente da Guarda Nacional Republicana: 217 503 080 

Exemplos de espécies exóticas invasoras que 
constituem um grave problema nos ecossistemas
aquáticos:
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Foi amplamente comercializado 
para ornamentação em fontes, 
jardins e lagos. Afecta também 

os setores socioeconómicos.

Tartaruga-
-da-florida

Causa impactes significativos na 
biodiversidade nativa e é um 

vector potencial para a bactéria 
Salmonella.

Guaxinim
Tem muitos impactes ecológicos 
ao predar em ninhos de aves, 

invertebrados e outras espécies da 
fauna nativa. É transmissor de 

numerosas doenças.

Caracol-maçã
Pode competir com 
espécies nativas e causar 
danos significativos aos 
cultivos, principalmente ao 
arroz.


