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Invasoras em Montemor-o-Novo 
 » Grande preocupação da autarquia  

 » Desde 2003 que se tem vindo a trabalhar na identificação, 
controlo e erradicação de espécies invasoras 

 » Desde 2009 que esta preocupação integra um plano de 
pormenor (PIER – medida 1.1 , ação 1.1.4. - Identificação e 
erradicação de espécies florísticas invasoras e fomento de 
espécies autóctones, em áreas da competência do município do 
Plano de Execução e Financiamento)  

 » A área envolvente ao castelo apresenta já  aspetos 
preocupantes no que respeita à presença de invasoras, 
principalmente Ailanthus altissima 

 » Pouco resultados e pouco visíveis 

  



Principais Invasoras em Montemor-o-Novo 

Arundo donax Ailanthus altissma Robinia pseudoacacia Acacia sp. 



PROJETO 
RIPIDURABLE 

 » Requalificar a Ribeira do Gandum como forma de a aproximar do seu 

equilíbrio natural.  

 Esta valorização passou pela limpeza das margens e desobstrução do leito, 

seguida de plantação, traduzindo-se num aumento da diversidade e interesse 

ecológico da linha de água. Adicionalmente, propôs-se criar um percurso 

pedonal e uma área de lazer, sendo o caminho  definido pela própria 

vegetação, possibilitando ao caminhante passear ao longo da linha de água, 

auxiliando simultaneamente na sua manutenção. 

 

O projeto tinha por objetivo o 
desenvolvimento de projeto pilotos de 
restauro de galerias ripícola tendo em 
conta as suas características como 
corredores ecológicos e como potencial 
zona de exploração florestal, 
implementando medidas de gestão 
adequadas. 

 

OBJETIVO DO RIPIDURABLE EM MONTEMOR   

 

Projeto INTERREG IIIC  

2004-2007 



PROJETO 
RIPIDURABLE 

 » Situada a SW da cidade de Montemor-
o-Novo, em área de Rede Natura 2000 – 
Sítio de Monfurado 

 » Sujeita a uma forte pressão suinícola, 
apresentava um historial de reclamações 
bastante significativo 

 » Classificada num estudo de 
caraterização ecológica promovido pela          
ex-DRAOTA como ribeira bastante 
degradada 

 

Projeto INTERREG IIIC  

2004-2007 

O PORQUÊ DA RIBEIRA DO GANDUM 

» Existência de extensos silvados e 
canaviais, que condicionavam o 
estabelecimento da vegetação natural e o 
equilíbrio da linha de água 

» Presença de alguns troços com amial e 
freixial 



PROJETO 
RIPIDURABLE 

Ribeira do Gandum 

» Intervencionados cerca de 2,5 km  

» Atravessa 23 propriedades, 
pertencentes a 17 proprietários  

» Intervenção licenciada junto da 
CCDRA (previamente obtida 
autorização por parte dos 
proprietários) 

» Forte presença de canas (Arundo 

donax) 

» Instalação de vedações 

 

Projeto INTERREG IIIC  

2004-2007 



Ribeira do Gandum: trabalhos desenvolvidos 

 » Corte e remoção do material vegetal 

 » Desobstrução do leito 

 » Plantação de árvores e arbustos 

 » Aplicação de herbicida 

 » Instalação de vedações 

 » Instalação de zona de lazer 

 » Caminho de pé posto 

  

  

  

  



Limpeza e desobstrução de leito 



Grandes áreas de canavial 



Grandes áreas de canavial 



Áreas de canavial 
INTERVENCIONADAS POR DUAS VEZES  

(corte sucessivo do caule) 

 >> primeiro corte a 30/60 cm do solo, durante a época de 
crescimento; 

 >> segundo corte após dois meses, a cerca de 60/90 cm de 
altura do solo, tendo sido aplicado herbicida nos 20 
minutos seguintes. 

  



Aplicação de herbicida 
2º corte de canas seguido de aplicação de herbicida 



Trituração do material vegetal 



Material estilhaçado 



Abertura de covas para plantação de árvores 



Plantações de árvores e arbustos 



PROJECTO  
LIFE LINES 
LIFE14 NAT/PT/001081 
2015-2020 

O projeto tem por objetivo ensaiar, 
avaliar e disseminar medidas 
destinadas a mitigar efeitos negativos 
de infraestruturas lineares em várias 
espécies de fauna e, simultaneamente, 
promover a criação, ao longo das 
mesmas, de uma Infraestrutura Verde 
de suporte ao incremento e 
conservação da biodiversidade do 
território em que atua, um importante 
corredor de transporte e energia 
Portugal-Espanha 

 » Criação de 10 microreservas para aumento da biodiversidade ao  longo da 
Ecopista do Montado (promoção de 10 espécies de borboletas e 2 espécies 
de micromamíferos)  

 » Remoção dos núcleos de invasoras que existem nas áreas das futuras 
microreservas 

 » Utilização de técnicas de controlo de invasoras 

 » Plantação de espécies autóctones (principalmente arbustivas e herbáceas) 

Controlo de Invasoras no projeto LIFE LINES 



Descasque de acácias  
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Corte de acácias 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Pincelagem com herbicida 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Furos para aplicação de herbicida 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES (LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Aplicação de herbicida em Ailanthus altissima 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Remoção de canas na ribeira de Sta. Margarida 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Controle manual de canas em linha de água 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 



Ribeira de Sta. Margarida 



Preparação de estacas  
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 



Plantação de estacas 
Ação de formação dos funcionários no âmbito do projeto LIFE LINES dinamizada pelo parceiro MARCA ADL 
(LIFE14/NAT/PT/001081) 

 



Plantação de taludes 
Criação de zonas de ensombramento 



Ecopista do Montado | núcleo de canas 
Trabalhos realizados no âmbito do programa de voluntariado jovem do projeto LIFE LINES (Janeiro – Abril 2018) 



Remoção de canas e plantação de espécies autóctones 
Trabalhos realizados no âmbito do programa de voluntariado jovem do projeto LIFE LINES (Janeiro – Abril 2018) 



Fichas de campo 
Trabalhos realizados no âmbito do programa de voluntariado jovem do projeto LIFE LINES (Janeiro – Abril 2018) 



 
 
 
 

Resultados  
 

• • •  
 

 

 

controlo de invasoras 

 
 

 » a não continuação dos trabalhos por parte dos proprietários levou a que os 
trabalhos não tivessem o efeito desejado; 

 » a aplicação de herbicida após o segundo corte revelou-se bastante eficaz 
(as canas ainda permanecem, mas atualmente com menos força); 

 » a plantação de árvores (já adultas) e consequente criação de zonas de 
ensombramento revelou-se de grande importância no controlo das canas; 

  

Ribeira do Gandum 



 
 
 
 

Resultados  
 

• • •  
 

 

 

controlo de invasoras 

 
 

 » levantamento dos núcleos de invasoras na ecopista, em conjunto com a 
MARCA ADL e Universidade de Évora (cerca de 1ha) 

 trabalhos numa fase inicial, pelo que os resultados não são ainda muito 
visíveis 

 » nas áreas em que houve descasque de acácias regista-se atualmente uma 
diminuição da sua incidência 

 » necessário efetuar corretamente o descasque das acácias sob pena de 
comprometer os resultados (algumas acácias estão a rebentar de raiz) 

 » nos Ailanthus em que se aplicou herbicida no interior é pouco notória a sua 
ação – avaliar necessidade de reforço 

 » a técnica de arranque dos Ailanthus, quando estes ainda são novos, parece 
funcionar bem e ser uma técnica de controlo exequível 

 » extrema dificuldade em remover as raízes dos Ailanthus e os rizomas das 
canas – fortemente concentrados em taludes, a remoção das raízes/rizomas 
implica a destruição do talude o que compromete a sua estabilidade 

  

  

Controlo de invasoras no âmbito do projeto LIFE LINES 



 
 
 
 

Trabalhos 
futuros 

 
• • •  

 

 

Montemor-o-Novo 

 » continuar os trabalhos de controlo e erradicação de exóticas previsto no âmbito 
do projeto LIFE LINES – lançamento de concurso  

 » necessidade de compatibilizar/adaptar as áreas de intervenção com o D.L. nº 
10/2018 de 14 de fevereiro 

 » continuar com a formação em contexto de trabalho dos funcionários  

  » promover o envolvimento de outros serviços da autarquia relativamente à 
identificação de exóticas 

 » participar ativamente no controlo e erradicação das espécies invasoras, 
principalmente na área do castelo  

 » apoiar projetos que visam a erradicação e controlo de espécies invasoras (a 
câmara é cofinanciador das ações da MARCA ADL no projeto LIFE VOLUNTEERS 
ESCAPE (LIFE17 ESC/PT/003) coordenado pela MONTIS – Associação de Conservação 
da Natureza) 

 » participar em projetos futuros enquanto parceiro promotor, parceiro associado ou 
parceiro cofinanciador (não aprovação do projeto PREVI, cujo promotor era a 
MARCA ADL) 

  



Obrigado 
 

www.cm-montemornovo.pt 

fpais@cm-montemornovo.pt  


