
 

 
 

Ficha de Projeto 
 
 

 
Designação do Projeto: LIFE-Relict:A preservar as Relíquias da Laurissilva 
Continental (LIFE16 NAT/PT/000754) 

Áreas de intervenção: Portugal Continental (Zonas Especiais de Conservação 
nas serras da Estrela, Açor e Monchique) 
 
Data de Inicio: 01/10/2017 
 
Data de Fim: 30/09/2022 
 
Orçamento Global: 1.654.899 € 
 
Contribuição da UE: 1.219.078€ 
 
Taxa de Comparticipação: 73,66 % 
 
Investimento Elegível Monchique: 299.738€ 
 
 
 
Objetivos e resultados esperados: 
 
O principal objetivo do projeto Life-Relict é melhorar substancialmente o estado 
de conservação dos Azereirais e Adelfeirais em Portugal Continental. Estas 
duas comunidades de plantas são relíquias da vegetação de outrora, quando o 
clima na Península Ibérica era subtropical, e dada a sua raridade a União 
Europeia classificou-as como habitat prioritário para a conservação. 

O adelfeiral está pouco representado na Península Ibérica, encontra-se 
fragmentado, disperso e em mau estado de conservação por enfrentar graves 
problemas de expansão e ameaças à sua preservação, nomeadamente, fogo, 
espécies exóticas invasoras e alterações climáticas.   

Para inverter a situação desfavorável deste habitat, na Serra de Monchique, 
serão implementadas medidas de gestão concretas dirigidas às comunidades 
de adelfeirais existentes.Pretende-se assim, de uma forma geral: 

1. Melhorar o estado de conservação do habitat e a sua função ecológica; 

2. Aumentar a área de ocorrência deste habitat, através do restauro de áreas 
adjacentes favoráveis; 



 
 
 
 

 

3. Diminuir o impacto das principais ameaças à sua conservação através de 
medidas de gestão direcionadas ao controlo de espécies exóticas de carater 
invasor e diminuição do risco de incêndio; 

4. Testar o impacto das práticas de gestão implementadas e demonstrar 
metodologias e abordagens inovadoras de gestão; 

5. Aumentar a motivação, aptidões e cooperação da população local e das 
autoridades regionais para a preservação das relíquias da Laurissilva; 

6. Assegurar a disseminação e transferência dos conhecimentos obtidos, 
possibilitando a sua replicação noutros territórios; 

7. Promover o turismo de natureza e diversas ações de comunicação; 

8. Dinamizar a economia local por aporte financeiro e criação de emprego. 

 

Figura 4. Inauguração da Rota das Adelfeiras Figura 2. Ações de disseminação e comunicação 

Figura 3. Seminário nacional Figura 1. Saídas campo com técnicos e gestores do 
território. 


