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Área de intervenção 
210 000 ha

Área de Intervenção

Principal Corredor de Transportes Terrestres entre Lisboa e Madrid



Objetivo Geral

• Ensaiar, avaliar e disseminar medidas destinadas a mitigar efeitos negativos de infraestruturas 

lineares (estradas, linhas elétricas) na fauna e promover a criação, ao longo das mesmas, de 

uma Infraestrutura Verde de suporte ao incremento e conservação da biodiversidade.
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Adaptado de Iuell et al, 2005

Refúgio/corredor



IENE Training Seminar - Monitoring wildlife crossings and roadkill - 11 January 2021

O atropelamento afeta 
espécies de todos os 
grupos e de todos os 
tamanhos



BASE DE DADOS NACIONAL DE REGISTIS DE ATROPELAMENTOS DE FAUNA

Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa

Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto

Universidade de Évora

Infraestruturas de 
Portugal

Ascendi- Subconcessão 
Douro Interior

GNR-SEPNA

Autoestradas XXI –
Subconcessionária 

Transmontana

ICNF

AELO – Auto-estradas
do Litoral Oeste

AEBT – Auto-estradas
do Baixo Tejo

BASE DE DADOS 
TOTAL

(14 setembro 2021)

121737 
registos

217 Espécies



Objetivos Específicos

• Reduzir a mortalidade de fauna por atropelamento

• Promover o movimento dos organismos isto é,  
aumentar a conectividade da paisagem

• Potenciar o papel das bermas e outros habitats 
associados a infraestruturas lineares para a conservação 
da biodiversidade

Objetivos Específicos







• Redução da mortalidade de anfíbios foi superior a 80%
• A utilização de barreiras permitiu, em alguns casos, reduzir o número 

de anfíbios na estrada na zona de intervenção em 100%.



É uma medida eficaz na promoção de conectividade verificando-se um aumento do 
número de atravessamentos de mamíferos carnívoros em 22,1 pontos percentuais, em 
especial durante o período de inundação



As PH onde foram simultaneamente instaladas vedações e 
passadiços registaram um aumento de18,3 % de passagens de 
mamíferos carnívoros



© Graça Garcia

Diminuição de 69,2% na mortalidade de 
morcegos e de 55,5% nos passeriformes





PARA ALÉM DOS IMPACTOS NEGATIVOS, PODERÃO AS 
ESTRADAS SER TAMBÉM UMA OPORTUNIDADE PARA A 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE?



Número de micromamíferos capturados em 
bermas de estrada e em galerias ripícolas 

1. Em estradas que cruzam habitats 
muito humanizados as bermas 
podem ser últimos redutos, 
funcionando como refúgio de 
micromamíferos.

2. Nestes locais a sua abundância pode 
ser tão elevada como nas galerias 
ripícolas 



Bermas de estrada em Portugal

• ~280 000 km de extensão

• ~140 000 ha de área total (superior à dimensão de 
qualquer áreas terrestre classificada em Portugal)

A ideia de usar/gerir as bermas para a conservação da biodiversidade e 
assim minorar os impactes negativos das estradas é apelativo quando a 
meta global para as companhias, no computo total da atividade é 
atingirem, o “NO NET LOSS” em termos de biodiversidade, num futuro 
próximo.



© Catarina Mouta

Legislação Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra 
Incêndios 







ENVOLVER OS CIDADÃOS

pt.dreamstime.com



ENVOLVEMOS AS PESSOAS E EXPLICAMOS-
LHE O QUE ESTAMOS A FAZER E PORQUÊ.



COOPERAMOS E INCENTIVAMOS O 
VOLUNTARIADO



DESFAZEMOS CRENÇAS E TEMORES



- Lançamento em julho de 2019
- Envolver os cidadãos
- Integrar a informação recolhida na Base de 

Dados Nacional de Atropelamentos de 
Fauna (depois de devidamente validada 
por técnicos da equipa LIFE LINES)

APP LIFE LINES

Formas de contribuir com dados – Ciência cidadã

https://lifelines.uevora.pt/index.php/galeria/videosdoprojeto/teasers/

https://lifelines.uevora.pt/index.php/galeria/videosdoprojeto/teasers/


LIFE LINES

Fonte: http://agendacircular.ccdrc.pt/agenda-regional/

“…integrating nature-based solutions in the built environment, can counter the negative impacts of 

urbanization and contribute to a circular economy through the provision of ecosystem services.”
Pearlmutter,  et al, 2019, Blue-Green Systems



OBRIGADO!!!

info.lifelines@uevora.pt

https://lifelines.uevora.pt

https://lifelines.uevora.pt/
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