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Save : Valorização de Serviços 
Ambientais de Agro-Ecossistemas
em Áreas Protegidas



O Projeto

Objetivos 
Específicos

O Projeto SAVE - Valorização de Serviços Ambientais de Agro-Ecossistemas 
em Áreas Protegidas de Montanha, tem como principal objetivo a  produção, 
divulgação e difusão de conhecimento  sobre serviços de ecossistema 
proporcionados pelos sistemas agro-silvo-pastoris em áreas rurais com 
estatuto de proteção, com vista à sua valorização e governança.
O SAVE é coordenado pela UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) 
desenvolvido em parceria com a Quercus. É financiado pelo Programa 
da Rede Rural Nacional (PRRN). 
O projeto iniciou-se em Fevereiro de 2012 e tem uma duração prevista de 16 meses. 

 

Os objetivos específicos do Projeto SAVE são:
• Identificar e delimitar produtos,  serviços ecológicos e de recreio e lazer 
proporcionados pelos ecossistemas agro-silvo-pastoris no Parque Natural 
da Serra da Estrela (PNSE).
• Obter informação sobre os benefícios económicos dos serviços ecológicos 
e de recreio e lazer para a população local, visitantes e turistas e outras 
populações.
• Avaliar e discutir práticas de gestão, mecanismos de valorização e 
modelos de governança dos serviços de ecossistema que potenciem a 
captura de valor por parte agentes económicos atuantes nos territórios 
onde são produzidos, de modo a assegurar-se o desenvolvimento rural 
sustentável destas zonas.

Metodologia

A metodologia utilizada combina técnicas qualitativas e quantitativas. Inclui
 a realização de focus groups, workshops,  entrevistas por questionário 
e  análise de casos de estudo. O projeto adota uma abordagem interdisciplinar 
e contempla o envolvimento participativo através do contributo dos 
stakeholders locais na vida e gestão das áreas protegias, constituindo-se uma 
oportunidade de integrar as suas visões e expectativas no desenvolvimento 
do projeto.

 



Parceiros

Equipa

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD)
Associação Nacional de Conservação da Natureza (QUERCUS)
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território 
(MAMAOT)

Lívia Madureira Coordenação Científica _UTAD
Paulo Magalhães Coordenação Coordinator_Quercus
Humberto Martins Investigador_UTAD
Filipa Torres Investigador_UTAD
Pedro Silva                          Investigador_UTAD
Carlos Marinho Bolseiro de Investigação_UTAD
Raquel Oliveira Bolseira de Investigação_UTAD
Joana de Sá                          Bolseira de Investigação_UTAD
Dulce Silva                          Bolseira de Investigação_UTAD
Johan Diels                          Técnico Superior_Quercus
Pedro Sousa Técnico Superior_Quercus
Soraia Taipa Técnico Superior_Quercus

Resultados

Os resultados esperados do Projeto SAVE incluem:
• Conhecimento, informação e experiência sobre a  importância dos serviços 
de ecossistema em áreas de montanha protegidas.
• Visão partilhada pelos agentes locais do valor dos serviços de ecossistema 
e mecanismos de valorização, que potenciará a implementação de modelos de 
governança eficazes, eficientes  e equitativos nas áreas protegidas portuguesas.
• Informação  para a gestão e valorização dos serviços de ecossistemas em 
áreas protegidas. 
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