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Os Territórios de Baixa Densidade

• Os TBD representam cerca de 59%
do total dos municípios de Portugal
continental (Comissão Interministerial de
Coordenação do Portugal 2020).

• Os TBD são caraterizados por além
de baixas densidades populacionais,
possuírem uma baixa densidade de
empresas, de infraestruturas do
conhecimento e outras, que
permitem gerar competitividade e
desenvolvimento, não conseguindo
evitar o êxodo para os grandes
centros.



A Problemática dos Territórios de Baixa Densidade

• Ciclo vicioso dos TBD

Baixa densidade 
populacional

Níveis críticos de 
infraestruturas e 

serviços

Fraco empreendedorismo
Fraca oferta de 

emprego

Forte emigração e 
envelhecimento

Fonte: ANMP



A Problemática dos Territórios de Baixa Densidade

• Em Portugal, para efeitos da regulamentação do Portugal 2020, foi adotada a
proposta da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) que
assenta numa abordagem multicritério para a definição de TBD.

• Os indicadores considerados foram:

• Densidade populacional (50%);

• Perfil territorial (10%);

• Perfil demográfico (10%);

• Perfil de povoamento (10%);

• Perfil socioeconómico (10%);

• Perfil de acessibilidades (10%).

• Freguesias de baixa densidade: < 62,77;

• Municípios de baixa densidade: > 50% das suas freguesias como de baixa
densidade.



O Concelho de Barrancos

• Área – 168,42 km2;

• População – 1.800 habitantes;

• Constituído por uma única 
freguesia;

• Nos últimos 50 anos a população 
decresceu 50%;

• Grandes ligações culturais com 
Espanha.



PNN

PNN

O Parque de Natureza de Noudar



Missão

Dar cumprimento ao 
Plano de Gestão 
Ambiental do EFMA, 
compensando os 
impactos sobre o 
montado, nos termos 
nele previstos.

Em 2006 foi 
atribuída ao PNN a 
missão adicional 
de promover o 
desenvolvimento 
rural através da 
demonstração 
prática de um 
projeto de 
agricultura, 
turismo e 
conservação da 
natureza.

O PNN cumpre 
esta missão 
promovendo o 
território onde se 
insere através da 
participação ativa 
em programas de 
conservação da 
biodiversidade de 
escala nacional e 
relevância 
europeia, 
demonstrando 
como o turismo e 
a agricultura são 
sinérgicos com 
esses programas.

No entanto, a 
missão não 
escrita do PNN
tem sido 
posicionar a 
EDIA na área 
ambiental.



Visão

Um centro de competência na área da
gestão da biodiversidade com resultados
relevantes à escala regional e nacional,
incluindo a qualificação dos territórios para
o turismo de natureza e atividades
associadas, posicionando a EDIA como um
promotor da qualidade ambiental.



Projeto de Referência

Medida de 
compensação 

ambiental  que 
valoriza o 

património, 
enquanto cumpre e 

supera os seus 
objetivos: Referência 

como medida de 
compensação bem 

sucedida.

Execução das 
candidaturas  

sempre próxima 
dos 100%: 

Referência de 
bom uso do 

apoio 
comunitário.

Gestão ambiental, 
nas componentes 

de monitorização e 
gestão adaptativa, 
ao nível do melhor 

da Europa: 
Referência na 

Gestão Ambiental 

Projeto de 
Agricultura, Turismo 

e Conservação da 
Natureza: Referência 

de 
multifuncionalidade 
do espaço rural da 

região.

Referência na 
avaliação  dos custos 
da produção do bem 

público –
biodiversidade, no 
contexto de uma 

exploração 
multifuncional. 

Parceria transfronteiriça 
(IBERLINX) com a Junta de 

Andalucia, Águas do 
Algarve, Câmara 

Municipal de Moura e 
Ayuntamiento de Valencia 
del Mombuey : Referência 
na organização eficaz para 
abordagem ao problema 

do habitat do lince -
ibérico.



Medida de 

Compensação
Ambiental desde 1997

• Aquisição e Gestão de Santuários Naturais (PGA 
1997);

Investimento

• 7.190.125,00 € entre 1997 e 2020;

• 67,37%  realizado até 2005;

Financiamento 
comunitário do 
investimento

• Próximo dos 70%;

Maiores componentes 
Investimento

• Aquisição da terra, recuperação e equipamento 
do Monte e da Herdade

• 73,6%  - 4.904.393,00 €

Inicio da atividade

• 21 de Março de 2006;
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Componente Agrícola

• Com margem de contribuição positiva;

Componente 
Turística

• Poderá ter margem de contribuição positiva a 
curto prazo;

• Apresenta bom desempenho;

Componente 
Ambiental

• Existe um custo adicional e uma perda de 
rendimento associados às atividades de gestão e 
conservação do ambiente;

Componente 
Ambiental

• A riqueza e abundância em espécies de aves 
aumentaram muito significativamente desde o 
início do projeto;

Componente 
Ambiental

• A riqueza em espécies de plantas tem aumentado 
continuamente desde o início do projeto, incluindo 
uma nova espécie para a flora Portuguesa.
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Resumo das Ações

• Aquisição da Herdade da Coitadinha.1997

• 1º Projeto de recuperação do Monte1999
• 1º Plano conceptual

• Candidatura PORA Alentejo

• Início da Monitorização da biodiversidade
2001

• Candidatura INTERREG (recuperação da herdade)

• Monitorização da Biodiversidade

• Sistema de interpretação autónomo

• Início da empreitada do Monte

2002

• Trabalhos de desenvolvimento e recuperação da Herdade

• Empreitada do Monte

• Monitorização da Biodiversidade
2003

• Trabalhos de desenvolvimento e recuperação da Herdade

• Empreitada do Monte

• Monitorização da Biodiversidade

• 1ª Apresentação pública do projeto

2004

• 2ª Candidatura INTERREG III (equipamento do Monte)

• Fim da Empreitada do Monte2005



Resumo das Ações

• Inauguração em 21 de Março2006

• Candidatura POCTEP IBERLINX

• Parceria IBERLINX 2008

• Candidatura PIT

• Certificação FSC

• Prémio BES - Biodiversidade
2009

• Candidatura POCTEP IBERLINX II

• Candidatura LIFE - Natureza
• Alargamento da área de monitorização

2010



Resumo das Ações

• Inauguração do Restaurante

• Inauguração da Piscina2012

• Criação Núcleo Garvonesas (Raça em extinção)

• Candidatura Life MontadoAdapt2016

• Candidatura Pro-Iberlinx

• Candidatura Linx20202017

• Candidatura Oak Regeneration
2018…..



Implementação e Investimento

Repartição do  Investimento



Gestão



Gestão AgroFlorestal

•Beneficiários das medidas agroambientais;

•Resultados de exploração positivos (bovinos e montanheira);

•Monitorização não indica impactos negativos significativos da

montanheira na fauna e flora;

•Manutenção da lógica que presidiu ao projeto do PNN e respetiva 

imagem pública.



Gestão AgroFlorestal



Gestão AgroFlorestal



Gestão AgroFlorestal

Ferramenta de gestão do habitat em 

particular do risco de incêndio;

Sucesso no controlo do risco estrutural e na 

deteção e primeira intervenção pelo décimo 

ano consecutivo;

Controlo fitossanitário;

Certificação da Gestão Florestal Sustentável –

FSC ;

Plano de Gestão Florestal aprovado;

Problemas sérios no declínio dos povoamentos 

de sobreiro e azinheira;

Inventário Florestal com observação intensiva.



Gestão AgroFlorestal

14/7/2008
17:00



Gestão Turística

Alojamento e atividades.



Gestão Turística

- Restaurante;

- Capacidade 40 camas;

- Piscina;

- Passeios Pedestres;

- Workshops;

- Bicicletas;

- Passeios Noucar;

- Loja.





Gestão Turística

- Educação Ambiental;

- Estágios Curriculares.



Gestão Turística

- Atividades para escolas, campos de férias e 

famílias.





Gestão  
Florestal

Repovoamento 
coelho - bravo

Gestão da caça
Gestão do 
Pastoreio

Melhoria 
habitat coelho 

- bravo

Gestão da 
Predação

Núcleos de 
vegetação

Controlo do 
risco de 
incêndio

Habitat lince -
ibérico 
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Gestão da Biodiversidade

Aumento global da biodiversidade na 
propriedade;

Aumento das espécies raras;

Novas espécies de plantas;

Preparação  da área de Moura-Barrancos 
para reintrodução do lince-ibérico;

Aumento da população de veados.
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Gestão da Biodiversidade

Monitorização da Flora e 
Vegetação;

Monitorização de Aves; Monitorização da população de 
veados;

Monitorização e Conservação 
do Lince Ibérico (Lynx pardinus), 

incluindo monitorização de 
coelhos;

Monitorização de Peixes; Monitorização de Carnívoros.
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Gerir Habitats e Populações



Lince Ibérico



Reintrodução do 
lince – ibérico

Natura 2000

Futura Área 
Protegida

Valorização 
da caça

Valorização 
dos 

produtos 
agrícolas 

Emprego

Valorização 
do 

território

Valorização 
do turismo

Desenvolvimento: Qualificação do Território Pela Biodiversidade 



Desenvolvimento: Qualificação do Território Pela Biodiversidade 

Unidade de Formação de Curta 
Duração (UFCD) 5379
Cartografia noções básicas

Unidade de Formação de Curta Duração (UFCD) 3140 
Censos e Técnicas de Repovoamento



Responsabilidade Social

• O Parque de Natureza de Noudar é um parceiro 
chave para o território:
– Potencia o Emprego

• 11 postos de trabalho diretos;

• 6 postos trabalho sazonais;

– Promove o Turismo
• + 6.000 visitantes/ano;

– Promove a Biodiversidade

– Ajuda a dinamizar a Educação Ambiental

– Promove a Agrofloresta

– Contribui para a Fixação da População







Comunicação

www.parquenoudar.com

www.facebook.com/ParqueNaturezaNoudar

http://www.parquenoudar.com/
http://www.facebook.com/ParqueNaturezaNoudar
https://www.facebook.com/pages/Parque-de-Natureza-de-Noudar/118349262104


www.edia.pt

www.iberlince.eu

www.parquenoudar.com

dnascimento@edia.pt

A Conservação da Natureza é um dever de todos... Façamos 
por Ela!

http://www.edia.pt/
http://www.iberlince.eu/
http://www.parquenoudar.com/
mailto:dnascimento@edia.pt

