Avaliação Global dos Projectos Financiados
Resultados Atingidos e Indicadores / Execução Física / Execução Financeira
Maio 2011
Projecto /
Promotor

Principais resultados observados
Sensibilização da população para a compostagem
- Realização de sessões de sensibilização da população para a
compostagem
- Edição e distribuição de Manual de Boas Práticas
- Edição e distribuição de outros materiais de sensibilização e
de comunicação

Projecto 106 –
Orgânica Verde /
Liga para a
Protecção da
Natureza (LPN)

Projecto 95 –
Recuperação

Capacitação da população local para a prática da
compostagem
Realização de mini-curso de compostagem caseira
Acréscimo da recolha selectiva e tratamento de resíduos
orgânicos através da compostagem
- Distribuição de compostores caseiros
- Criação de unidade de compostagem de pequena escala
- Produção e distribuição de composto na comunidade
Sensibilização da população para conservação da
biodiversidade

Indicadores de realização quantificados
Nº de sessões de sensibilização realizadas em escolas – 6/escola
Nº de escolas abrangidas por sessões de sensibilização - 17
Nº de alunos abrangidos por sessões de sensibilização – ca. 800
Nº de sessões de sensibilização realizadas em lares e centros de dia 12
Nº de Lares e centros de dia abrangidos por sessões de sensibilização 3
Manual de Boas Práticas – Nº de exemplares editados e distribuídos 4000
Outros materiais de sensibilização editados e distribuídos – 900
exemplares do “Manual do Educador – Actividades sobre Resíduos e
Compostagem”; 5000 exemplares do marcador de livros
Nº de munícipes abrangidos por mini-curso de compostagem – 100
famílias
100 compostores domésticos distribuídos
15 compostores instalados em escolas
5 compostores comunitários instalados
1 Unidade municipal de compostagem de resíduos verdes instalada
120 toneladas de composto produzido / ano
Alunos abrangidos por acções educativas – 250 alunos (entre visitas ao
local e apresentação em escolas / Público em geral – Apresentação do

Execução
física

Execução
financeira

100%

100%

98%

99,98%
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ecológica do
Cabeço Santo /
Quercus –
Associação Nacional
de Conservação da
Natureza

- Realização de acções de educação ambiental
- Edição e distribuição de material de sensibilização
Criação de condições de visita / usufruto de áreas naturais e
promoção do eco-turismo
-Criação de um trilho de visita
Revitalização de ecossistemas degradados
- Recuperação de ecossistemas danificados
- Recuperação de vegetação nativa
- Instalação de um apiário
Sensibilização da população para conservação da
biodiversidade
- Acções de educação ambiental

Projecto 122 –
Estações da
Biodiversidade
Natura 2000 / Tagis
– Centro de
Conservação das
Borboletas de
Portugal

Projecto 112 –
RUMUS /

Criação de condições de visita / usufruto de áreas com
interesse ambiental e promoção do eco-turismo
- Criação de percursos pedestres sinalizados com placas
identificativas das espécies a observar
- Edição de material de apoio à observação da biodiversidade
nas estações
- Realização de visitas guiadas
Acréscimo do conhecimento científico sobre a biodiversidade
- Inventariação das espécies a observar
- Monitorização das populações de borboletas
- Acções de formação científica dirigidas a professores e
monitores
Sensibilização dos agricultores para a manutenção da
biodiversidade vegetal e animal num ecossistema

projecto na Expo Florestal de 2009 – Número indeterminado de
visitantes
Material de sensibilização distribuído – 400 calendários
Extensão de trilho de visita criado – 7 km
Nº de visitantes – As visitas terão início em 2011
Área degradada recuperada – 26 ha
Extensão de margens de ribeiro recuperadas – 2km
Árvores e arbustos nativos plantados – 9000
Produção de mel biológico a partir de 2011
Acções de educação ambiental em escolas - 1
Nº de alunos abrangidos - 50
Nº de visitas guiadas realizadas – 2
Nº de estações de biodiversidade (percursos) criadas em áreas
classificadas – 20
Nº de estações de biodiversidade criadas em áreas da rede Natura –
17
Nº de visitas guiadas realizadas - 2
Nº de participantes nas visitas guiadas realizadas - 60
Extensão de percursos criados – 50 km
Nº de exemplares do guia de campo editados e distribuídos - 1500

95%

98,83%

100%

100%

Nº de espécies inventariadas - 1205 (591 plantas, 561 insectos, 53
outros)
Nº de espécies de borboletas monitorizadas – 80
Nº de acções de formação científica realizados - 3
Nº de indivíduos (técnicos, biólogos, estudantes) abrangidos - 8
Nº de seminários realizados- – 3
Nº de encontros temáticos realizados - 2
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Associação de
Defesa do
Património de
Mértola - ADPM

Projecto 108 –
ECOs-Locais / Liga
para a Protecção da
Natureza (LPN)

agrosilvopastoril
- Realização de encontros e seminários
- Realização dos 1º e 2º Encontros sobre a Ovelha Campaniça
- Edição de material de divulgação e sensibilização para a
manutenção de pequenos ruminantes (raças autóctones)
ameaçados de extinção e para a preservação de pastagens
biodiversas.
Capacitação dos agricultores para a manutenção da
biodiversidade num ecossistema agrosilvopastoril
- Implementação de boas práticas silvopastoris pelos
agricultores do Vale do Guadiana
Sensibilização da população para a resolução de problemas
ambientais
- Realização de acções de sensibilização junto de escuteiros
Criação e Capacitação de grupos organizados para a
prevenção e resolução de situações problemáticas para o
ambiente
- Criação e capacitação de equipas de jovens (escuteiros), para
a prevenção e resolução de situações problemáticas para o
ambiente, distribuídas pelo território nacional
- Concepção e implementação de eco-acções (projectos) para a
prevenção e resolução de problemas ambientais em 10 áreas
temáticas: água, oceanos e zonas costeiras, biodiversidade,
floresta, mobilidade e cidades sustentáveis, solos e
ordenamento do território, resíduos, ar e ruído, consumo
responsável e energia.
Sensibilização e educação da população para a biodiversidade
- Produção de materiais destinados às actividades de educação
ambiental (Kits de jardinagem, kits pedagógicos, livro infantil,
etc.)
- Produção de Newsletters

Edição de Manual de Boas Práticas – nº de exemplares : 1000

Modelos de pastagens inventariados – 7
Nº de agricultores abrangidos – cerca de 1000
Nº de técnicos de agricultura e ambiente – cerca de 50
Nº de acções de sensibilização – 25
Nº de escuteiros envolvidos nas acções de sensibilização – 600

Nº de equipas criadas – 20 (correspondendo a cerca de 250
escuteiros)
Nº de mini-projectos concebidos e implementados – 20
Materiais produzidos: 2450 exemplares da brochura “ECOsLocais”;
10000 marcadores de livros; 250 sacos; 1000 insígnias

Nº de Kits de jardinagem distribuídos: 2700
Nº de Kits pedagógicos distribuídos (em formato digipack, incluindo
livro infantil e CD): 2000
Nº de exemplares de livro “O Gosto de Sicó”: 2500
Nº de Newsletters: 4500

100%

100%

78%

77,57%
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Projecto 71 – Flora
de Sicó…
Naturalmente! /
Terras de Sicó –
Associação de
Desenvolvimento

Projecto 4 - EC3 Eco-Centro de
Compostagem
Caseira / Centro de
Estudos Vasco da
Gama (Instituto
Politécnico de Beja)

Capacitação da população local para a manutenção da
biodiversidade
- Realização de “Oficinas da Biodiversidade”
- Realização de actividades demonstrativas em torno da flora
local
- Workshops de Gastronomia Criativa
- Concurso de design
Acréscimo do conhecimento científico sobre a biodiversidade
- Recolha e sistematização de imagens (flora e habitats)
- Criação de base de dados de artigos técnicos e científicos
- Sistematização, recolha e integração de conteúdos
Criação de condições de visita / usufruto de áreas com
interesse ambiental e promoção do eco-turismo
- Georeferenciação de percursos
- Inventariação e georeferenciação de recursos turísticos
- Realização de percursos pedestres “Dias de Sicó”
- Edição e distribuição de um pack de informação turística
Criação do EC3
- Equipar a sala de formação
- Equipar o laboratório
- Plantas aromáticas
- Compostores

Plano de Divulgação
- Apresentação do projecto
- Sensibilizar e informar para a compostagem
- Informação acerca das actividades do Centro

Nº de workshops: 2
Nº de concorrentes: 23 equipas

Nº de percursos: 20
Nº de participantes nos percursos pedestres organizados: 528
Nº de passeios pedestres organizados: 20
Pack turístico/desdobráveis (incluindo 3 livros de 12 páginas): 1000

- Lupas binoculares: 4
- Laboratório: 1
- Sala de formação: 1
- Compostores: 8 (1 vermicompostor)
- Horta Biológica: 1
- Jardim dos aromas: 1
- Logótipo: 1
- Mascote: 1
- Blocos A5: 150
- Folhetos: 250
- Autocolantes: 200
-Painel informativo: 1
- Balcão: 1

80%

63,33%

4

Sensibilização e educação ambiental para a compostagem
- Apresentação do Centro de Compostagem em eventos
nacionais e regionais;
- Acções de sensibilização junto dos principais produtores de
resíduos: escolas, moradias unifamiliares e serviços municipais

Projecto 88 –
Ecocidadania,
Cidadania Ecológica
/ Solidários –
Fundação para o
Desenvolvimento
Cooperativo e
Comunitário

Projecto 78 –
Semear o Futuro II –
Uma Agricultura

Capacitação da população para a prática da compostagem
- Realização de acções de formação sobre compostagem junto
de escolas e agregados familiares
Acréscimo da recolha selectiva e tratamento
dos resíduos orgânicos através da compostagem
- Criação e dinamização de um centro de compostagem caseira
- Adopção da compostagem caseira pela população e escolas
- Produção e distribuição de composto na comunidade
Sensibilização e educação ambiental
- Realização de acções de sensibilização e educação ambiental
- Edição de manual de boas práticas
- Criação de uma ferramenta interactiva de avaliação de
conhecimentos sobre agricultura biológica, disponibilizada no
site da Solidários
Capacitação da população para a implementação de boas
práticas ambientais
- Realização de oficinas de formação dirigidas à população, nas
áreas da agricultura biológica, consumo e gestão de água,
compostagem e eficiência energética e tratamento de
efluentes.
Sensibilização e educação da população agrícola para a
biodiversidade rural, em particular, das aves
- Realização de seminários/eventos em escolas superiores

- T-shirts: 23
- Sacos em pano cru: 250
Nº de acções de sensibilização - 30
Nº de visitantes do Centro de Compostagem em 2009/10:
- Público escolar: 572
- Idosos: 40
- Comunidade: 191
Nº de eventos regionais/nacionais em que o Centro foi apresentado: 4
Nº de acções de formação - 18
Nº de indivíduos abrangidos – 5335 (estimativa)
1 Centro de compostagem criado
Composto produzido e distribuído - 6000 l
Nº de indivíduos que adoptaram a compostagem (não tenho dados)
Nº de escolas que adoptaram a compostagem - 4 (até Setembro de
2010)
Nº de exemplares distribuídos - 522
Nº de participantes nas acções de sensibilização e educação ambiental
- 494
99%

92,95%

80%

75,78%

Nº de oficinas de formação – 22
Nº de participantes nas oficinas – 460

Nº de seminários/eventos realizados em Escolas Profissionais,
Superiores Agrárias e Secundárias em meio rural – 6
Nº de artigos publicados em revistas - 9
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com Biodiversidade
/ Sociedade
Portuguesa para o
Estudo das Aves
(SPEA)

Projecto 110 –
Biodiversidade em
Arquivo / Centro de
Estudos da Avifauna
Ibérica (CEAI)

agrícolas;
- Publicação de artigos em revistas especializadas e jornais
generalistas;
- Participação em feiras agrícolas;
- Criação de uma página WEB
- Edição de brochura
- Elaboração de stand-up para divulgação do projecto

Nº de feiras, conferências e seminários em que participaram – 14
Brochura sobre o tipo de gestão agrícola mais favorável è protecção
das aves e da biodiversidade – 4000 exemplares

Capacitação da população para a observação e conhecimento
das aves
- Realização de dois cursos de observação de aves
- Realização de duas campanhas dirigidas a agricultores para o
conhecimento das aves
Sensibilização e educação da população para a conservação
das espécies
- Realização de actividades de educação ambiental na Estação
Biológica do Garducho, no campo e em escolas
- Realização de um concurso de peças de arte alusivas à flora e
fauna regionais
- Edição de uma newsletter
- Publicação de artigos na imprensa

Nº de participantes nos cursos de observação de aves - 30
Nº de agricultores abrangidos pelas campanhas sobre conhecimento
de aves (foram visitadas 49 propriedades em 36 municípios) – 60
Nº de participantes nos seminários/eventos – cerca de 300

Acréscimo do conhecimento científico sobre material
biológico
- Recolha, catalogação e armazenamento de material
biológico.
Equipamento e dinamização da Estação Biológica do
Garducho
- Enriquecimento do arquivo de exposição permanente da

Nº de crianças abrangidas por actividades de educação ambiental –
500
Nº de visitantes/participantes em acções na estação biológica do
Garducho até ao final do projecto – 1800
Nº de artigos publicados - 2
Participação em feiras e outros eventos - 5
Cursos de Formação - 4
Workshops - 2
Concurso de peças de Arte - 2
Saídas de campo - 4

100%

99,73%

Nº de espécimes em arquivo – 82

Brochura de acompanhamento da exposição - 1000 exemplares
Nº de visitas à Estação Biológica do Garducho - 30
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Projecto 8 –
Observatório da
Biodiversidade da
Serra da Gardunha /
Associação de
Defesa e
Desenvolvimento
da Serra da
Gardunha
(ADESGAR)

Projecto 50 –
Reabilitação
Sustentável para
Lisboa / Lisboa ENova – Agência
Municipal de
Energia e Ambiente

Estação Biológica do Garducho
- Edição de brochura sobre o material em exposição
- Intervenção artística no edifício da Estação Biológica do
Garducho
Criação de condições de visita e acolhimento em espaços com
interesse ambiental e espécies ameaçadas
- Criação do Observatório da Biodiversidade da Serra da
Gardunha: recuperação de edifício para instalação do centro
de acolhimento e criação de um circuito de trilhos
interpretativos
- Realização de levantamento fotográfico
- Edição de material informativo

Sensibilização para a eficiência energética na reabilitação de
edifícios
Realização de acções de informação / sensibilização dirigidas
aos moradores dos edifícios analisados
Criação e disponibilização de instrumentos para avaliação e
para a melhoria do desempenho energético-ambiental nos
edifícios com necessidades de reabilitação
- Realização de projectos piloto para a identificação de
oportunidades de intervenção em edifícios com necessidades
de reabilitação
- Definição de soluções de reabilitação energética
- Definição de termos de referência para Cadernos de Encargos
relativos à reabilitação sustentável de edifícios
- Edição de 4 manuais de boas práticas na reabilitação
sustentável de edifícios.
Sensibilização e educação da população para a conservação
de recursos naturais e da biodiversidade

- Recuperação e equipamento de 1 edifício
- Extensão dos trilhos interpretativos criados – 16 km
- Material informativo (folheto) – editado e distribuído – 3000
exemplares
- Produção de um documentário

80%

83,82%

80%

84,48%

100%

100%

Nº de participantes – 200

Projectos piloto - 5
Manuais editados – 4
Nº de exemplares editados e distribuídos – 500 x 4

Nº de acções de sensibilização: 50 + 3 acções de formação de
professores enquadradas na formação contínua certificada pelo
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- Realização de acções de sensibilização
- Edição de material educativo multimédia

Projecto 116 –
Conservação da
Natureza e
Biodiversidade –
PEQC / Liga de
Amigos de
Conímbriga (LAC)

Recuperação de áreas com interesse ecológico
- Reflorestação do Parque Ecológico da Quinta da Cerca com
espécies endógenas;

Acréscimo do conhecimento científico sobre material
biológico
- Criação de uma oficina / laboratório de natureza no Parque

Melhoria das condições de visita e acolhimento em espaços
com interesse ambiental
- Desenvolvimento do arboreto e do jardim das plantas
aromáticas;
- Instalação de equipamento de educação ambiental, turismo e

Ministério da Educação_CCPFC, com 1.000 h de formação, professores
oriundos de toda a Região Centro e de diversos domínios disciplinares.
+ 25 acções articuladas com o Programa Ciência Viva.: astronomia,
biologia, geologia e história.
Nº de indivíduos abrangidos : 2.500 visitantes do Parque e 5.500 nas
suas exposições itinerantes. 80.000 visitantes/ ano do site (em
www.lac.pt_Parque_Ecologico), 1/3 de outros países. Visitantes de
todo o país e internacionais.
Nº de folhetos e cadernos pedagógicos, CDs, editados e distribuídos:
20.000
Aquisição de 4 cilindros de projecção para o planetário: a célula, a
tectónica das placas, o movimento da esfera celeste, a mitologia
Extensão de área reflorestada:5 ha (repovoamento com as espécies
mediterrânicas)
Nº de árvores geradas no viveiro e plantadas: 10.000
Outros indicadores: Recuperação da flora ripícola da Ribeira do
Cagavaio e das pastagens tradicionais (lameiras ou prados de lima e
prados de encosta: 3.5 ha).
Criação de 1 laboratório de observação da Natureza e de Estudos
Ambientais a quem foi atribuído o nome do Prof. Eugénio Sequeira,
polinucleado e multifuncional/Agro-silvo-ambiental. Sala de
Observação (Casa de baixo). Estufa e viveiro de plantas endógenas:
Climatização e reorganização do espaço. Banco genético da vinha (37
espécies) e Vinha em modo de produção biológico. Campo
experimental de controlo das acácias.

Indicadores:
O laboratório de observação da natureza
O planetário móvel multidisciplinar
Painéis de leitura das valências educativas e ambientais do parque (10)
e sinalética
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lazer;
- Melhoria da acessibilidade e das condições de visita do
Parque

Projecto 35 –
EcoBrigadas /
Quercus –
Associação Nacional
de Conservação da
Natureza

Projecto 124 –

Sensibilização e educação da população para a eficiência
energética
- Realização de sessões informativas para o público em geral e
para professores
- Edição de folheto sobre alteração de comportamentos e
sobre equipamentos eficientes para a redução do consumo de
energia
Capacitação de famílias e escolas para a redução de consumo
de energia
- Realização de auditorias em agregados domésticos e escolas
- Apoio às famílias e escolas na implementação de
comportamentos novos, na substituição de equipamentos e
instalação de equipamentos renováveis
Sensibilização e educação da população para a mobilidade

Exposição móvel sobre a fauna e Flora mediterrânica do Parque, com
ilustração botânica e biológica
Exposição móvel sobre Aves de Portugal, com as fichas científicas e
ilustrações de D. Carlos (fac símiles)
Adensamento do arboreto com a Flora dos Lusíadas (24 espécies) e do
seu prado natural, e do jardim de aromáticas (16 espécies).
Ficheiros digitais abertos (NET) sobre as valências educativas e
ambientais do Parque
Iluminação nocturna com candeeiros solares (60)
Arranjo dos percursos e vias principais, limpeza e conservação das
linhas de água, minas e poldras
Aquisição de reprodutores do gado asinino e reconstituição da
etnografia
Nº de visitantes do Parque: 2500. Das exposições: 5500.

Nº de sessões realizadas para a população em geral – 48
Nº de participantes nas sessões para a população em geral - 1529
Nº de sessões realizadas para professores – 17
Nº de participantes nas sessões para professores – 290
Nº de folhetos distribuídos – 25000
100%

99,96%

100%

99,63%

Nº de famílias visitadas - 281
Nº de escolas visitadas - 21
Nº de equipamentos oferecidos (tomada com corte de corrente) - 281

Nº de acções de informação realizadas - 10
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Benfica Ciclável /
Federação
Portuguesa de
Cicloturismo e
Utilizadores de
Bicicleta (FPCUB)

Projecto 91 –
Cursos de Água,
Corredores de Vida
e Tradição / Salta
Fronteiras
Associação

sustentável
- Realização de acções de informação e divulgação dirigidas ao
público em geral
- Realização de eventos (passeios de bicicleta em Benfica)
- Participação em eventos (passeios de bicicleta em Lisboa),
promovendo sempre o projecto
Promoção do uso da bicicleta em meio urbano
- Construção de pista de bicicletas entre escolas e estações de
metro
- Disponibilização de bicicletas
- Elaboração de um Plano de Pormenor da mobilidade
sustentável
Sensibilização e educação ambiental para a manutenção da
biodiversidade nos ecossistemas ribeirinhos
Acções de sensibilização
Realização de uma exposição fotográfica sobre os rios do
concelho de Felgueiras
Realização de passeios pedestres
Envolvimento de voluntários
Recuperação dos ecossistemas ribeirinhos
Recuperação das margens dos cursos de água, despoluição e
criação de condições de navegabilidade
Reflorestação de áreas ribeirinhas com flora autóctone
Construção de comedouros e ninhos
Criação de condições de visita e usufruto de áreas naturais
ribeirinhas
Criação de percursos pedestres interpretativos

Nº de participantes nas acções realizadas - 2000

Extensão da pista de bicicletas construída - 12,5 km
Nº de bicicletas adquiridas e disponibilizadas – 95
Edição do Manual “Bicicleta e a Cidade – Circulação Segura para a
Escola” – 20000 exemplares

Nº de Fóruns realizados dirigidos à comunidade – 6
Nº de sessões realizadas nas escolas e saídas de campo – 19
Nº de participantes em todas as actividades: 1500

Extensão de margens limpas – 7 km
Nº de árvores plantadas - 50
Nº de árvores a germinar - 100
Quantidade de lixo recolhido – 1800 kg

95%

86,79%

Nº de percursos pedestres interpretativos criados – 13
Extensão dos percursos criados – cerca de 97,5 km
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