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LIFE FLUVIAL: Recuperação e Gestão Sustentável de Corredores Fluviais da Região Atlântica Ibérica  -  Improvement and Sustainable Management of River Corridors of the Iberian Atlantic Region 
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RECUPERAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DE CORREDORES FLUVIAIS DA REGIÃO ATLÂNTICA IBÉRICA

Rio EstorãosVala do Estado

Felgueira, S. Pedro d’Arcos
EM525-1

Ribeiro da Leira Longa

Aldeia, Bertiandos
Solar de Bertiandos

Salgueiral pantanoso (habitat 91E0*pt3). Espécies dominantes: salgueiro (Salix atrocinerea), carriços/junças 
(Carex spp.)

Mosaico de salgueiral pantanoso e prado higrólo com charcos oligotrócos (habitats 91E0*pt3 + 6410pt1 e 
pt2 + 3110). Espécies dominantes: salgueiro (Salix atrocinerea), erva-de-atar-a-palha (Molinia caerulea), 
junco (Juncus effusus) e Hypericum elodes

Galeria de amial ripícola ou bosque pantanoso de salgueiral com amieiro (habitats 91E0*pt1 e pt3). Espécies 
dominantes: amieiro (Alnus glutinosa) e salgueiro (Salix atrocinerea)

Galeria ripícola com invasão de exóticas. Espécies dominantes: austrália (Acacia melanoxylon), erva-da-
fortuna (Tradescantia uminensis)

Vestígios de carvalhal aluvial (habitat 91F0). Espécies dominantes: carvalho (Quercus robur), freixo (Fraxinus 
angustifolia)

Cursos de água (habitat 3260). Espécies dominantes: musgos

Habitats e espécies
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Bosque pantanoso de salgueiral com amieiro (habitat 91E0*)

O projeto LIFE FLUVIAL - Área de invervenção em Portugal

Mosaico de salgueiral pantanoso e prado inundado com 
charcos oligotrócos (habitats 91E0*+6410+3110)
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PERFIL DO CORREDOR FLUVIAL DA BACIA BAIXA DO RIO ESTORÃOS 
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O objetivo geral do projeto LIFE FLUVIAL é melhorar o estado de 
conservação dos corredores uviais atlânticos, em nove espaços da 
Rede Natura 2000 situados em Portugal (ZEC Rio Lima) e Espanha 
(Galiza e Astúrias). 

Os rios do Noroeste Ibérico, para além do seu extraordinário valor 
natural e a sua função social, constituem uma rede de corredores 
biológicos que desempenha um papel decisivo na conservação de 
muitos ecossistemas terrestres. A sua dinâmica complexa e a 
pressão humana à qual estão sujeitos requerem uma análise 
interdisciplinar que permita compreender, na sua verdadeira 
dimensão, os problemas que os afetam e orientar ações para 
melhorar e restaurar as suas funções principais. 

O projeto LIFE FLUVIAL visa desenvolver uma estratégia transnacional de 
gestão sustentável e restauro ecológico dos habitats dos corredores 
uviais. Ao mesmo tempo, pretende-se contribuir para o seu 
conhecimento por parte da sociedade, e dos problemas que os afetam, 
apresentando esta informação à opinião pública, populações ribeirinhas 
e aos distintos agentes sociais e gestores do território.

Em Portugal, as ações de conservação incidem sobretudo sobre os 
bosques pantanosos de amieiro e salgueiro [habitat prioritário 91E0* - 
Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae)] da planície de inundação do rio Estorãos, 
localizados na Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro 
d’Arcos.

parcelas do LIFE FLUVIAL, serão controladas no período pós-LIFE (2023-2027). Nesse 
período, também se dará seguimento à gestão de habitats nas áreas do projeto, 
acompanhando e promovendo a evolução da sucessão natural e fazendo o controlo de 
continuidade necessário nas áreas, passadas e atuais, invadidas por espécies exóticas.

Representa a situação nal (2022) após a execução das ações de conservação no âmbito do 
projeto LIFE FLUVIAL e inclui os cursos de água, as suas planícies de inundação ("veigas"), pântanos 
e charcos. O nível freático representado corresponde ao início da primavera de um ano normal. As 
austrálias (Acacia melanoxylon) nos troços da galeria ribeirinha do rio Estorãos, situadas fora das 
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