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resumo 
 

 

 
Atualmente as espécies exóticas invasoras representam uma das principais 
ameaças à biodiversidade a nível global. É, por isso, imprescindível a sua 
monitorização. O presente trabalho propõe-se a avaliar o potencial impacto 
negativo de espécies exóticas invasoras em sítios da Rede Natura 2000, com o 
intuito de apoiar a implementação de legislação ambiental europeia, nacional e 
regional. A lista de espécies exóticas invasoras em ambientes marinhos, 
costeiros e estuarinos foi revista e atualizada à escala nacional, para Portugal 
continental e a distribuição espacial das mesmas foi pela primeira vez 
georreferenciada e mapeada. Para a região centro-norte, a uma escala regional, 
caracterizou-se a presença de espécies exóticas num conjunto de três áreas 
classificadas, através do mapeamento e da avaliação da vulnerabilidade dos 
habitats invadidos por estas espécies. Foi utilizada uma abordagem de 
avaliação de impacto cumulativo, através da aplicação de um índice, o CIMPAL, 
que permite identificar hotspots de áreas altamente impactadas por estas 
espécies, possibilitando priorizar locais de intervenção, vias e vetores de 
introdução e espécies de maior ameaça. 



 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

keywords 

 
Biological invasions, Marine, coastal and estuarine environments, Classified 
areas, Cumulative negative impact Assessment, Vectors of introduction 

Abstract 

 
Nowadays invasive alien species represent one of the main threats to global 
biodiversity. Therefore, its monitoring is paramount. This dissertation aims to 
assess the potential negative impact of invasive alien species on Natura 2000 
sites in order to support the implementation of European, national and regional 
environmental legislation. To this aim the list of invasive alien species in marine, 
coastal and estuarine environments has been revised and updated on a national 
scale for mainland Portugal and for the first time their spatial distribution geo-
referenced and mapped. For the centre-north region, at a regional scale, the 
presence of alien species was characterized in three classified areas, by mapping 
and assessing the vulnerability of aquatic habitats invaded by these species. A 
cumulative impact assessment approach was applied, through the calculation of 
an index, CIMPAL, which allows identifying hotspots of areas highly impacted by 
these species, supporting prioritizing sites for intervention, pathways and vectors 
of invasion and species representing higher threats. 
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Capítulo 1 – Introdução geral 

 

A presente dissertação abordará a problemática das Espécies Exóticas Invasoras (EEI) 

presentes em ecossistemas marinhos e de transição. Com este trabalho pretende-se avaliar a 

vulnerabilidade dos habitats e da biodiversidade local em sítios Rede Natura 2000 aos impactos 

negativos destas espécies. Para tal, efetuou-se uma revisão e atualização da lista de EE em 

Portugal, identificou-seg as EE presentes na área de estudo, caracterizou-se a sua distribuição 

espácio-temporal, recolheu-se informação acerca das principais vias ou vetores de introdução e 

compilou-se informação acerca dos potenciais impactos negativos na biodiversidade. 

 

 

1.1 Espécies Exóticas Invasoras (EEI) 

Nos últimos dois séculos, e mundialmente, milhares de espécies foram introduzidas, por 

influência antropogénica, em regiões fora dos seus territórios nativos (Seebens et al., 2018). 

Muitas destas espécies, foram capazes de estabelecer populações viáveis e tornaram-se parte 

integrante das faunas e floras do territórios invadidos (Seebens et al., 2018). As invasões 

biológicas têm desafiado de forma severa a conservação da biodiversidade e dos recursos 

naturais (Katsanevakis et al., 2014). A presença de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) está na origem 

de  pressões consideráveis em diversos tipos de ecossistemas, com impactos ecológicos 

(Simberloff et al., 2013), biogeográficos (Capinha et al., 2015), económicos (Kettunen et al., 2009; 

Vilà et al., 2010) e na saúde pública (Pyšek e Richardson, 2010), nunca antes sentidos no planeta.  

Nas últimas décadas, observou-se uma aceleração de invasões biológicas marinhas e um 

aumento nas taxas de novas introduções o que, consequentemente, tem levado a um aumento 

no número de Espécies Exóticas (EE) (Katsanevakis et al., 2014). Este aumento foi amplamente 

atribuído à rápida globalização e às tendências crescentes do comércio, das viagens e do 

transporte, que têm levado a um aumento das vias e vetores de introdução, como o transporte 

marítimo, canais de navegação e aquacultura (Hulme, 2009; Katsanevakis et al., 2013). O bem-

estar da humanidade está intrinsecamente ligado aos serviços prestados pelos ecossistemas, 

sendo estes parte essencial do equilíbrio da Terra. Se saudáveis, asseguram as funções e os 

serviços de ecossistema capazes de garantir as necessidades de todas as espécies que aí habitam 

ou deles dependem directa ou indirectamente (Hulme e Vilà, 2017). No entanto, a introdução e a 
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disseminação de EEI, juntamente com as alterações climáticas, perturbam o equilíbrio dos 

elementos do ecossistema, interrompendo o ciclo natural do mesmo, e provocando impactos 

negativos para a saúde e o bem-estar da humanidade (Hulme e Vilà, 2017).   

Em 2019, a “Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços de 

Ecossistema” (IPBES), reconheceu o fenómeno das invasões biológicas entre as principais causas 

diretas de alterações no meio ambiente e com maiores impactos globais relativos sentidos até 

hoje. As EE tornam-se, desta forma, uma problemática crescente que define juntamente com 

outros fenómenos, por exemplo, as já referidas alterações climáticas, as alterações no uso do solo 

e do espaço marítimo ou mesmo a poluição, a era em que vivemos, o Antropoceno (Lewis e 

Maslin, 2015). A ameaça à biodiversidade nativa que estas espécies representam, torna 

imprescindível ações de gestão integradas e coordenadas, a nível global, europeu e nacional, no 

sentido de travar esta ameaça. É, por isso, essencial a implementação de planos de gestão que 

permitam a deteção precoce destas espécies, o levantamento da sua distribuição, o seu controlo 

e se possível planear a sua erradicação, de forma a prevenir ou mitigar os efeitos negativos dos 

seus impactos e, simultaneamente, responder aos requerimentos das políticas ambientais globais, 

europeias e nacionais existentes ((Boudouresque et al., 2005); (State of Victoria, 2010); (Gothland 

et al., 2014); (Geburzi e Mccarthy, 2018)). 

 

Atualmente, persiste alguma heterogeneidade relativamente à terminologia que identifica 

as espécies que não são nativas ou indígenas de um determinado local. Por exemplo, na Diretiva 

Europeia Quadro Estratégia Marinha, o descritor 2 refere-se a espécies não-indígenas. Mais 

recentemente, o termo espécies exóticas (EE) foi adotado  no “Regulamento (UE) N.º 1143/2014 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, relativo à prevenção e gestão 

da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras”, conhecido por “Regulamento das 

Espécies Exóticas Invasoras” União Europeia (UE) (2014a). No presente trabalho, será utilizado o 

termo “Espécie Exótica” (EE) para referir uma espécie não nativa que não causa, necessariamente, 

impactos negativos no ecossistema, e o termo “Espécie Exótica Invasora” (EEI), será utilizado para 

referir o grupo de EE que provocam impactos negativos no ambiente onde se inserem. 

As EE incluem todo o tipo de organismos, desde animais, plantas, fungos ou 

microrganismos, que são deslocadas para novas áreas, que não a sua natural, mas que não são 

necessariamente motivo de preocupação. Contudo, espécies exóticas podem tornar-se invasoras 

(EEI) nos novos ambientes onde se estabelecem, e provocar graves efeitos adversos na 

biodiversidade e nos serviços dos ecossistemas envolventes.  
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1.2 Políticas Ambientais de combate às EEI 

As EEI são atualmente reconhecidas como uma das pressões mais elevadas capazes de 

afetar diretamente a biodiversidade. Juntamente com as alterações climáticas, as EEI são 

consideradas uma das ameaças com impactos, geralmente, irreversíveis (Shine et al., 2010), 

principalmente, em ambientes marinhos, onde as espécies depois de estabelecidas dificilmente 

são erradicadas (Bax et al., 2003). Como resultado, a necessidade de impedir a introdução e 

disseminação destas espécies tem sido crescente, apoiado pela criação de políticas ambientais 

internacionais, europeias e nacionais de combate às invasões biológicas (Tabela 1). 

 

 Políticas ambientais internacionais 

Ao longo do tempo, diversas políticas ambientais internacionais foram adotadas com o 

intuito de combater as ameaças à biodiversidade e às espécies exóticas. Em 1902, foi criado o 

“Conselho Internacional para a exploração do Mar” (ICES1), com oito países membros - 

Dinamarca; Finlândia, Alemanha, Holanda, Noruega, Suécia, Rússia, Reino Unido. Portugal só 

ingressou no Conselho em 1920. Em 1964, através de uma convenção acordada, o ICES recebeu 

uma base legal e um status internacional completo (ICES, n.d.). Em 1948, foi criada a Organização 

Marítima Internacional (OMI), sendo que em 1960 adotou uma nova versão da ICES - a 

“Convenção Internacional para a salvaguarda da vida humana no mar” (SOLAS2) (OMI, n.d.). 

Entretanto em 1970, a ICES criou o “Grupo de Trabalho sobre Introdução e Transferência de 

Organismos Marinhos” (WGITMO3), que foi responsável por desenvolver o primeiro “Código de 

prática reconhecido internacionalmente sobre o movimento e translocação de espécies não-

nativas para fins de melhoria da pesca e aquacultura” (Andersens, 2005). Em 1982, foi criada a 

primeira legislação global juridicamente vinculada, a “Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar” (CNUDM) (United Nations, 1982). Entre 1992 e 1993, surgiu a “Convenção sobre a 

Diversidade Biológica” (CDB) que estabeleceu, entre outras metas, que fossem realizadas 

compilações e divulgações relativas a informações tanto de EEI, que já ameaçassem ecossistemas 

e habitats, como de EE, de forma a serem utilizadas em contexto de avaliação de risco e 

prevenção. Foi também determinado que seriam realizadas mais pesquisas sobre o impacto 

destas espécies na diversidade biológica (SCBD, n.d.). Uma década depois, face à existência de 

lacunas, foram adotados os “Princípios orientadores para a prevenção, introdução e mitigação de 

 
1 International Council for the Exploration of the Sea (ICES). 
2 International Convention for the Safety of Life at Sea (Safety of Life at Sea – SOLAS). 
3 Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO). 
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impactos de espécies exóticas que ameaçam ecossistemas, habitats ou espécies”, que vieram 

impulsionar o desenvolvimento de estratégias e planos de ação nacionais e regionais (CDB, 2002). 

O plano estratégico da CDB realizou-se em 2010, com uma visão de ação para 2011–2020, de 

forma a apoiar as vinte metas estipuladas pela “Estratégia de Biodiversidade da União Europeia 

para 2020” (União Europeia, 2011b) (ver Caixa 1). Mais recentemente, a preocupação com o 

aumento da bioincrustação em embarcações leva a OMI, a adotar, ao longo dos anos, uma série 

de Diretrizes e Convenções. Em 1997, são adotadas e publicadas as "Diretrizes para controlo e 

gestão da água de lastro dos navios para minimizar a transferência de organismos aquáticos 

nocivos e patógenos" (OMI, 2004). Em 2001, realiza-se a “Convenção internacional sobre o 

controlo de sistemas anti-incrustantes nocivos a navios", que só entra em vigor em 2008 (OMI, 

2001) e em 2017 a Convenção da Gestão de Águas de Lastro. Em 2011, são adotadas as “Diretrizes 

voluntárias para o controlo e gestão da bioincrustação de navios para minimizar a transferência 

de espécies aquáticas invasoras" (OMI, 2011), e em 2012, a "Orientação para minimizar a 

transferência de espécies aquáticas invasoras como biofouling (fouling hull) para embarcações 

recreativas" (OMI, 2012). 

 

Caixa 1: Meta 9 da CDB (2012) apoiando a “Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2020” 

Meta 9 (CDB) 

"…que até 2020, espécies exóticas invasoras e vias de introdução sejam identificados e priorizados, espécies 
prioritárias sejam controladas ou erradicadas e medidas sejam adotadas para gerenciar caminhos que 
impeçam sua introdução e estabelecimento." 

(UNEP/CBD/COP/10/INF/12, 2011) 

 

 Políticas ambientais na Europa 

Ao longo dos anos a União Europeia tem avançado com o estabelecimento de políticas 

ambientais de combate às EE. Em 1984 é pela primeira vez recomendado aos Estados-Membro 

(EM)  que proíbam “a introdução de espécies não nativas no ambiente natural (com exceções após 

a avaliação de riscos)” e que tomem medidas “para impedir, tanto quanto possível, a introdução 

acidental de espécies não nativas e informar os governos dos países vizinhos” em relação à 

introdução de espécies acidentais (Conselho Europeu, 1984). Em 2006, foi estabelecido entre os 

Estado-Membro da União Europeia (UE), o compromisso de desenvolver uma estratégia europeia 

de combate às EEI. A partir de 2008, a UE iniciou a construção da “Estratégia sobre Espécies 
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Exóticas Invasoras (Não Nativas)”4, desta estratégia faziam parte seis alvos, sendo que um deles 

diz respeito ao combate às EEI. No mesmo ano, foi criada a “Diretiva-Quadro Estratégia Marinha 

da UE”5 (DQEM), recentemente revista através de uma Decisão da Comissão em 20176, que 

reconheceu as EE marinhas como uma das maiores pressões sobre os ecossistemas marinhos 

europeus, e teve como principal objetivo "proteger com mais eficiência o meio marinho em toda a 

Europa". Para isso, foi elaborado um conjunto de critérios e normas metodológicas, para  a 

implementação desta nova estratégia pelos Estados-Membro, preservando o bom estado 

ambiental e ecológico do meio marinho (COM EU DQEM, 2017). A DQEM inclui onze 

“descritores”, e as EEI são abordadas no descritor “D2: Espécies não indígenas” (Caixa 2). Em 

2011, é criada a “Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020” (EB_EU2020), estabelecida na 

Comunicação da Comissão e intitulada "O nosso seguro de vida, o nosso capital natural: Estratégia 

de Biodiversidade da UE para 2020". A estratégia é composta por seis objetivos e vinte ações 

principais, e foi implementada com uma visão centrada para 20507. A matéria das EEI apresenta-

se nesta estratégia através da Meta 5, na Ação 16 (Caixa 3). Nesta estratégia encontra-se inserida 

matéria relativa à aplicação da Diretiva Aves e da Diretiva Habitats, na “Meta 1: Plena Aplicação 

das Diretivas Aves e Habitats”, na “Ação 1: Completar o estabelecimento da rede Natura 2000 e 

garantir uma boa gestão”, na “Ação 2: Garantir o financiamento adequado dos sítios da rede 

Natura 2000”, e na “Ação 3: Aumentar a sensibilização e participação das partes interessadas e 

melhorar o controlo do cumprimento” (COM(2011)/2307(INI), 2011). Em 2014, foi implementado 

o “Regulamento relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de Espécies Exóticas 

Invasoras da União Europeia (n.º 1143/2014)” 8, onde consta a “Lista de espécies exóticas 

invasoras que preocupam a União”, que a partir deste momento será intitulada de “Lista da 

União”. Este regulamento impõe diversas restrições a uma lista de espécies de preocupação para 

os Estados-Membro da União Europeia. Estas espécies apresentam potenciais impactos adversos 

para toda a UE e, portanto, exigem a implementação de ações conjuntas em toda a Europa, sendo 

que a lista tem em conta avaliações de risco e análises científicas. 

 
4 “European Strategy on Invasive Alien Species” – “Towards an EU Strategy on Invasive Species. Communication 

from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of the Regions. Brussels, 3.12.2008 COM (2008) 789 final.” 

 5 Diretiva 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de junho de 2008, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio da política para o meio marinho (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha). 

6 Decisão (UE) 2017/848 da Comissão, de 17 de maio de 2017, que estabelece os critérios e as normas 
metodológicas de avaliação do bom estado ambiental das águas marinhas, bem como especificações e métodos 
normalizados para a sua monitorização e avaliação, e que revoga a Decisão 2010/477/UE 

7 Até 2050, a UE pretende que a biodiversidade e os serviços de ecossistema por ela prestados sejam 
protegidos, valorizados e recuperados, de forma a serem evitadas alterações catastróficas resultantes da perda de 
biodiversidade (COM(2011)/2307(INI), 2011). 

8 Regulamento (UE) n.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014 relativo à 

prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras (Regulação de EEI). 



Página | 6  
 

Caixa 2:  Diretiva Quadro Estratégia Marinha: descritor, critérios e subcritérios relativo ao combate às EEI 

Descritor D2: Espécies não indígenas 

Critério 2.1: Abundância e caracterização regional de espécies não indígenas, em particular espécies invasoras. 
2.1.1: abundância, ocorrência temporal e distribuição espacial na natureza de espécies não 

indígenas, particularmente espécies não indígenas invasoras, em áreas de risco, em relação 
aos principais vetores e vias de propagação de tais espécies. 

Critério 2.2: Impacto ambiental de espécies não indígenas invasoras. 
2.2.1: relação entre espécies não indígenas invasoras e espécies nativas em alguns grupos 

taxonómicos. 

2.2.2: impactos de espécies invasoras não indígenas ao nível de espécies, habitats e ecossistema. 
(COM EU DQEM, 2017) 

 

Caixa 3: Meta e ação de combate às EEI, presentes na Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 

EN da UE 2020 – combate às EEI 

Meta 5: Combater as Espécies Exóticas Invasoras 

Ação 16: Criar um instrumento específico sobre espécies exóticas invasoras 

16) A Comissão colmatará as lacunas nas políticas em matéria de luta contra as espécies exóticas 
invasoras mediante a elaboração de um instrumento legislativo específico até 2012. 

(União Europeia, 2011b) 

 

 Políticas ambientais em Portugal 

Portugal faz parte dos Estados-Membro da UE e acompanhou as políticas ambientais 

impostas na Europa criando também os seus decretos-lei e estratégias nacionais. É de salientar 

que, em 1999, Portugal criou o primeiro Decreto-Lei (DL) que regulava a introdução na natureza 

de espécies não indígenas da flora e da fauna9, contendo uma “Lista de espécies classificadas 

como invasoras”. Esta regulamentação, além de ser pioneira a nível europeu, veio atender, na 

altura, aos compromissos assumidos por Portugal, em convenções internacionais. Da mesma 

forma, também a Lei de Bases do Ambiente preconiza a elaboração de legislação adequada à 

introdução de espécies exóticas (ICNF, 2012). Em  2001, é criada a “Estratégia Nacional de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)” com um período de execução previsto até 

2010 (ICNF, 2017). Em 2013, surge a grande estratégia centrada para o Mar, a “Estratégia 

Nacional para o Mar (ENM 2013-20)” (Governo Português, 2013). Em 2018, Portugal 

implementou a “Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030 

(ENCNB 2030)”. Esta estratégia tornou-se importante para acompanhar a EB_EU2020, 

implementada a nível europeu, e substituir, a nível nacional, a “Estratégia Nacional para o Mar 

(ENM 2013-20)”, implementada em 2013. Na ENCNB 2030, a problemática das EEI é mencionada 

 
9 Espécies introduzidas em Portugal continental - Invasoras, conforme previsto no artigo 2.º, Anexo I do 

Decreto-Lei n.º 565/99 (https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/661769/details/normal?p_p_auth=VSbshA2G). 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/661769/details/normal?p_p_auth=VSbshA2G
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no Quadro 3 (capítulo 7), no Objetivo 1.4 e no Eixo 1, no ponto 2 (ICNF, 2017) (Caixa 4). Em 2019, 

o Decreto-Lei n.º 92/201910, veio assegurar a execução do Regulamento (UE) n.º 1143/2014, que 

estabelece o regime jurídico aplicável ao controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao 

repovoamento de espécies exóticas da flora e da fauna, contendo uma nova “Lista de espécies 

classificadas como invasoras”, que substitui a lista do anterior DL565/1999,  à qual foram 

acrescentados e substituídos um número considerável de EEI.  

 

Caixa 4: Problemática das EEI no âmbito da ENCNB 2030 

ENCNB 2030 – combate às EEI 

Quadro 3 (Capítulo 7): Resumo dos contributos integrados na Matriz estratégica 

Objetivo 1.4: Reforçar a prevenção e controlo de espécies exóticas invasoras a nível nacional e no quadro da 
União Europeia 

Eixo 1: Melhorar o estado de conservação do património natural 

Ponto 2:  Sistema Nacional das Áreas Classificadas  

(ICNF, 2017) 

 

Para uma melhor compreensão das políticas ambientais mais relevantes no contexto deste 

trabalho, passadas e em vigor atualmente, encontra-se na Tabela 1 uma síntese da evolução das 

mesmas. 

Para a concretização dos esforços realizados através da implementação de diretivas, leis e 

normas, e ser possível atingir-se todas as metas pretendidas no combate às EEI, são necessárias 

informações aprofundadas, precisas e adequadas sobre a ocorrência destas espécies. Neste 

contexto, a compilação de informação relevante sobre as espécies deve ter em conta aspectos 

tais como: a sua distribuição espacial e temporal; a sua origem (de onde é nativa, incluindo as 

características do habitat); o(s) vetor(es) de introdução; o estado da população; e, os impactos e 

as medidas de gestão e de mitigação. Estas informações são indispensáveis para a implementação 

de políticas ambientais adequadas que permitam, por um lado, uma prevenção mais eficaz e uma 

deteção precoce e, por outro, respostas rápidas e uma gestão adequada das invasões biológicas 

(Katsanevakis e Roy, 2015). Contudo, tem-se verificado, ao longo dos anos, a escassez e a 

incoerência da informação e dos dados reportados para certas espécies e habitats, dificultando a 

avaliação do impacto ou a compreensão das opções de gestão (COM EU DQEM, 2017). Além 

disso, apesar da problemática das EEI ter vindo a ser priorizada em fóruns de políticas 

internacionais, não existe um processo global de avaliação, priorização e gestão para as EEI, o que 

 
10 Decreto-Lei n.º 92/2019, que contem a Lista Nacional de Espécies Invasoras, conforme previsto no n.º 1 do 

artigo 17.º, Anexo II (https://dre.pt/home/-/dre/123025739/details/maximized). 

https://dre.pt/home/-/dre/123025739/details/maximized
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desacelera as políticas europeias existentes. Em reconhecimento a estas lacunas, foram criados 

um grande número de sistemas de informação, inventários e bases de dados online (Tabela 2) 

com documentação relativa a invasões biológicas a uma escala global, europeia e nacional. A 

informação presente nestas bases de dados permite um aumento da conscientização e da 

melhoria nos programas de monitorização de EEI (Katsanevakis e Roy, 2015). 

 

 

Tabela  1: Resumo da evolução das políticas ambientais no combate às ameaças à biodiversidade e às EE, a nível 
europeu e nacional 

Internacional Europeu Nacional 

1902: Conselho Internacional 
para a Exploração do 
Mar (ICES). 

1920: Entrada de Portugal 
para a ICES. 

1948: Organização Marítima 
Internacional (OMI); 

União Internacional para 
Conservação da Natureza 
(UICN/IUCN). 

1970: ICES cria o WGITMO. 

1982: Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito 
do Mar (CNUDM). 

1992: Convenção sobre a 
Diversidade Biológica 
(CDB). 

2011: Diretrizes para o 
controlo e gestão da 
bioincrustação de 
navios (OMI). 

2017: Convenção da Gestão 
de Águas de Lastro 
(OMI). 

1984: Convenção para a 
conservação da vida 
selvagem e dos habitats 
naturais europeus 
(Convenção de Berna). 

1992: Directiva Habitats 92/43/EEC. 

2002: Diretiva-Quadro Água (DQA). 

2007: Regulamento (CE) n.º 
708/2007, relativo à 
aquacultura de espécies 
exóticas. 

2008: Estratégia sobre Espécies 
Exóticas Invasoras. 

2008: Diretiva-Quadro Estratégia 
Marinha (DQEM). 

2011: Estratégia de Biodiversidade 
da UE para 2020. 

2010:  Estratégia de Biodiversidade 
da União Europeia para 2020. 

2014: Regulamento (UE) n.º 
1143/2014 – “Lista de 
espécies exóticas invasoras 
que preocupam a União”. 

1993: Adoção da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB); 

Lei de 1987 é retificada por 
Decreto-Lei n.º 21/93 consoante 
CDB. 

1999: Decreto-Lei n.º 565/99, que 
“Regula a introdução na natureza 
de espécies não indígenas da 
flora e da fauna”. 

2001: Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (ENCNB). 

2008: Decreto-Lei n.º 142/2008 novo 
“Regime jurídico da conservação 
da natureza e da 
biodiversidade”.  

2013: Estratégia Nacional para o Mar 
(ENM 2013-20). 

2018: Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade 2030 (ENCNB 
2030). 

2019: Decreto-Lei n.º 92/2019, relativo 
à “prevenção e gestão da 
introdução e propagação de 
espécies exóticas invasoras”. 
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Tabela  2: Exemplos de alguns websites e bases de dados online, que disponibilizam informação e documentação 
pertinente e/ ou relativa a invasões biológicas a uma escala global, europeia e nacional 

Sigla Designação e página da internet: 

CABI 
Compêndio de Espécies Invasoras no Centro Internacional de Agricultura e Biociências: 

▪ https://www.cabi.org/isc  

EASIN 
Rede Europeia de Informação sobre Espécies Exóticas: 
▪ https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin 

GBIF 
Instalação Global de Informação sobre Biodiversidade: 
▪ https://www.gbif.org/dataset/6d66d064-0f02-4441-95fc-a83840c7f8ff 

GISD 
Base de Dados Global de Espécies Invasoras: 
▪ http://www.iucngisd.org/gisd/  

NOBANIS 
Rede Europeia de Espécies Exóticas Invasoras: 
▪ https://www.nobanis.org/     

OBIS 
Sistema de Informação Biogeográfica Oceânica: 
▪ https://obis.org/  

Invasoras.pt 
Mapa Plantas Invasoras em Portugal: 
▪ http://invasoras.pt/  

 

 

1.3 Invasões biológicas em ambientes marinhos, costeiros e estuarinos 

Neste estudo foram consideradas todas as EE (fauna e flora) que apresentam algum tipo de 

dependência aquática e que habitem ecossistemas marinhos, costeiros e/ou estuarinos. 

Globalmente, os ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos são, desde há décadas, 

afetados por diversas pressões antropogénicas (ex. (Ojaveer et al., 2018), (Borja et al., 2011), 

(Halpern et al., 2012), (Borgwardt et al., 2019)). Estas pressões ameaçam a biodiversidade local 

causando graves impactos negativos do ponto de vista ecológico, económico e social (Bax et al., 

2003). Os ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos, estão particularmente vulneráveis à 

introdução de espécies exóticas, uma vez que, estão constantemente sob exposição a diversos 

vetores de introdução associados a atividades humanas no espaço marítimo, como por exemplo a 

evacuação de águas de lastro, incrustações nos cascos dos navios e aquacultura (Chainho et al., 

2015). Isto deve-se ao facto de estas áreas, apesar de atualmente albergarem cada vez mais áreas 

com estatutos de proteção ambiental, terem sido expostas, durante longos séculos, a uma série 

de intervenções antropogénicas, como: alteração física da sua geografia (dragagens e 

infraestruturas), assentamento de aglomerados populacionais excessivos, poluição e 

sobreexploração dos seus recursos vivos (Briggs, 2012). Estas alterações provocaram, a título de 

exemplo, uma redução nas populações nativas de fauna e flora (Reise, Sergej e Thieltges, 2006), 

https://www.cabi.org/isc
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
https://www.gbif.org/dataset/6d66d064-0f02-4441-95fc-a83840c7f8ff
http://www.iucngisd.org/gisd/
https://www.nobanis.org/
https://obis.org/
http://invasoras.pt/
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documentadas à escala global (Byrnes, Reynolds e Stachowicz, 2007). Em zonas portuárias, muitas 

das EE são introduzidas através do tráfego marítimo e disseminam-se facilmente devido à maior 

disponibilidade de nutrientes resultantes da atividade humana (Briggs, 2012). Nestas áreas 

extremamente impactadas por ação das atividades antropogénicas, e onde frequentemente co-

ocorrrem áreas fortemente invadidas por EE, são frequentemente as atividades humanas, e não 

as EEI, que provocam uma redução no número de espécies nativas (Lotze et al., 2006). 

A partir da segunda metade do século XX, várias espécies exóticas, que apresentavam 

grandes impactos negativos, altearam preocupações generalizadas impulsionando alterações na 

perceção pública e científica (Ojaveer et al., 2018). As invasões biológicas de alto risco impeliram, 

assim, à criação de documentos e estratégias políticas com o intuito de reduzir a introdução e a 

disseminação de EE.  Contudo, só recentemente é que esta problemática foi reconhecida como 

um potente impulsionador de alterações da biodiversidade nos ecossistemas costeiros e 

estuarinos, tal como revisto por Katsanevakis et al. (2014) e Ojaveer et al. (2018). Ao longo dos 

anos, foram criados vários instrumentos e regulamentos políticos para resolver o problema das 

introduções de EE, que visaram a implementação de medidas de prevenção, principalmente, no 

que diz respeito às vias e vetores de introdução. Foi desenvolvido, na Europa, um inventário pan-

europeu de EE, que teve em consideração informações sobre taxonomia e biologia, características 

de propágulos, propriedades de dispersão e previsões de avaliação de risco. E, nas últimas 

décadas, foram publicados vários inventários nacionais de EE, desenvolvidos individualmente por 

cada país (Briggs, 2012).   

Embora existam várias redes e bancos de dados, como já referido, e estes serem cada vez 

mais utilizados para apoiar investigações aprofundadas (Olenin et al., 2014), o estado do 

conhecimento da biota marinha ainda é muito heterogéneo, sendo influenciado pelas diferenças 

na disponibilidade de informações básicas, como, por exemplo, inventários nacionais (Chainho et 

al., 2015). Atualmente não existe, entre países, uma administração adequada das evidências 

disponíveis para uma gestão coordenada de invasões biológicas em ecossistemas marinhos, 

costeiros e estuarinos (Ojaveer et al., 2018). Segundo Carlton (2009), uma melhor compreensão 

das invasões biológicas passa por compreender os impedimentos taxonómicos, históricos e 

relacionados com bases de dados. Além disso, diversos outros fatores podem influenciar a 

distribuição de EE por país, tais como: o impacto variável das vias específicas de introdução; o 

número de diferentes ecorregiões dentro de um país; o comprimento da costa (a que em Portugal 

acresce a adversidade das condições marítimas da maior parte da nossa costa); e, a variabilidade 

no esforço de monitorização e elaboração de relatórios (Katsanevakis et al., 2013). Isto leva a 

situações onde, apesar de certas regiões possuírem registos históricos bem documentados, 



Página | 11  
 

exibem aumentos temporais contínuos nas taxas de novas introduções de EE (Galil et al., 2014). 

Estudos históricos, dos últimos 30 anos sobre invasões biológicas marinhas, confirmaram que a 

origem de EE remonta a tempos antigos (Carlton, 2011).  Nas últimas décadas, o número de 

espécies exóticas presentes em águas de transição e áreas costeiras em todo o mundo aumentou 

de forma severa (Chainho et al., 2015). E sabe-se que, o principal vetor de introdução de EE 

marinhas, nestes ambientes, foi identificado como sendo o transporte marítimo. Contudo existem 

outros vetores de introdução alarmantes como, a exploração e o comércio de recursos vivos, 

através da aquacultura, da pesca e da aquariofilia e, ainda, a construção de canais, o turismo 

recreativo e os detritos flutuantes (Ruiz et al., 2000). Assim, os vetores e as vias de introdução de 

espécies exóticas desempenham um papel crucial no aumento das introduções de espécies 

indesejadas e, por esse motivo, em 2014, a CDB elaborou um documento11 onde são enunciados 

as vias e os vetores de introdução que devem ser tidos em conta na problemática das EE, que 

foram adaptados para este trabalho e que serão abordados posteriormente. 

Atualmente, denota-se o avanço e a aplicação de novos métodos (moleculares, genómicos, 

entre outros) que contribuem para a ampliação da visão existente atualmente sobre invasões 

biológicas passadas (Blakeslee et al., 2017; Carlton et al., 2017). Contudo, a lacuna de análises 

quantitativas de alta resolução e de métodos de deteção de invasores marinhos impedem que a 

compreensão e o reconhecimento da extensão do problema não seja conhecida na sua totalidade 

(Ojaveer et al., 2018). 

 

 Habitats em ambientes costeiros e estuarinos 

Particularmente, as zonas costeiras e de águas de transição são dos ecossistemas mais 

produtivos do mundo, possuindo um elevado valor ecológico e económico, que lhes atribui um 

papel primordial para a fauna e flora selvagens (União Europeia, 2011a). Além destes valores, os 

ambientes costeiros e estuarinos, proporcionam uma variedade de serviços de ecossistema, tais 

como: o estabelecimento da linha costeira, a fixação de carbono, a regulação dos nutrientes, a 

purificação de águas poluídas e o fornecimento de recursos alimentares e energéticos (Reid et al., 

2005). As áreas de águas de transição, como os estuários, e as áreas costeiras são consideradas 

como ecossistemas muito dinâmicos, complexos e produtivos, que em muitos casos foram 

considerados sítios da Rede Natura 2000, e que são constituídos por diferentes habitats, que se 

desenvolvem numa estrutura em mosaico, que se encontram em constante transformação. Entre 

 
11 “Pathways of Introduction of Invasive Species, their Prioritization and Management”, 

UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1 26 June 2014. 
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os habitats típicos destes ecossistemas estão, por exemplo, bancos de areia, fundos marinhos 

lodosos e arenosos, salinas, lagoas costeiras, enseadas, baías de pouca profundidade, recifes, 

ilhéus e ilhas, praias arenosas e falésias.  

As áreas de águas de transição e costeiras são também ambientes propícios ao 

desenvolvimento de inúmeras atividades industriais e piscatórias, serviços de lazer, como turismo 

e atividades recreativas, e são também locais ideais para a instalação de portos, cais e estaleiros 

(União Europeia, 2011a).  

A maioria dos habitats presentes em ambientes costeiros e estuarinos encontra-se 

protegida ao abrigo da Diretiva 92/43/CE, referente à preservação dos habitats naturais e da flora 

e fauna selvagens – a Diretiva Habitats. E ao abrigo da Diretiva 2009/147/CE, relativa à 

conservação das aves – a Diretiva Aves. Ao longo dos anos, foram publicados pela Comissão 

Europeia, diversos documentos de orientação para apoiar os Estados-Membro na aplicação das 

Diretivas, referidas anteriormente, e para a proteção da Rede Natura 2000, onde se insere a área 

de estudo do presente trabalho. Ambas as Diretivas são pilares importantes da política de 

biodiversidade da UE, e é exigido por estas que, os Estados-Membro designem sítios terrestres e 

marinhos específicos que, em conjunto, constituem a Rede Natura 2000. Esta rede é constituída 

por Zonas de Proteção Especial (ZPE), de proteção de espécies de aves, Zonas Especiais de 

Conservação (ZEC), de proteção de habitats e outras espécies de interesse de conservação da UE, 

e Sítios de Importância Comunitária (SIC), de proteção de habitat natural e espécies (União 

Europeia, 2011a). A Diretiva Habitats, no artigo 6, demonstra o papel crucial desta diretiva na 

gestão dos sítios que constituem a Rede Natura 2000, fornecendo uma série de normas e 

indicações para o equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a conservação da natureza 

(União Europeia, 2011a), cabendo aos Estados-Membro transpor as diretivas europeias para as 

respetivas legislações nacionais.   

Em 2011, os habitats costeiros e estuarinos protegidos pela Diretiva Habitats abrangiam 

uma área total de mais 45 000 km2, do território da EU (União Europeia, 2011a). Estes habitats 

protegidos também oferecem zonas de repouso para as aves e focas, zonas de desova para peixes 

e zonas de alimentação para mamíferos, bem como habitats de plantas específicas. Contudo, 

estas zonas encontram-se em constante pressão devido às atividades antropogénicas, das quais: 

propagação de espécies exóticas invasoras, navegação, dragagens, extração de areias e água, 

pesca, aquacultura, indústria (extração de petróleo e gás, parques eólicos), drenagem de águas 

residuais, obras de segurança, turismo recreativo, urbanizações, atividades militares e de 

investigação (Borgwardt et al., 2019). Todas estas atividades, consideradas em conjunto ou 
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individualmente, são capazes de gerar efeitos negativos significativos nas zonas naturais 

envolventes (Culhane et al., 2019) e sobre os objetivos de conservação da natureza de zonas 

costeiras e estuarinas (União Europeia, 2011a). 

Atualmente, a conservação e a gestão do espaço marinho focam-se na monitorização 

espacial e gestão baseada em ecossistemas (Borja, 2014), abordagens essenciais para integração 

de diferentes tipos de informação de natureza socio-económica e ecológica (Lillebø et al., 2019), 

como por exemplo, o mapeamento de impactos e de recursos naturais. Tal integração de 

conhecimento será determinante nas decisões de gestão ambiental e no estabelecimento de 

objetivos explícitos (Guo et al., 2005). A ideia de mapear o impacto cumulativo das atividades 

humanas no ambiente marinho é um esforço científico recente que foi promovido por Halpern et 

al. (2008) e o aplicou, a um nível global, para avaliação dos estado dos oceanos e por outros, a 

nível regional, para, por exemplo, avaliação dos impactos cumulativos de espécies invasoras no 

Mediterrâneo (Katsanevakis, Tempera e Teixeira, 2016). Além disto, é necessário delimitar as 

áreas ocupadas pelas EEI, tendo em conta os seus usos e atividades, seja por serem áreas de 

interesse de conservação, de produção aquícola ou de recreio e lazer. O incentivo à realização de 

atividades de investigação, de monitorização e de vigilância constantes deste grupo de espécies, 

de forma a ser possível colocar em prática um maior número de respostas ativas, deve ser 

fomentado (Marchante et al., 2014). 

 

 

1.4 Estado da arte na Europa e em Portugal 

Para a elaboração deste subcapítulo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica recorrendo ao 

motor de pesquisa “Google Scholar”, uma vez que, este possui artigos científicos submetidos a 

revisão por pares, mas também relatórios técnicos, teses de doutoramento e documentação de 

conferências, e também documentos institucionais. Foram também consultados bases de dados 

online como: EASIN12, DAISIE (fichas de dados)13 AquaNIS14, CABI15, GISD16. 

 
12 European Alien Species Information Network (https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin). 
13 Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe  

(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/external/daisie-delivering-alien-invasive-species). 
14 Information system on aquatic non-indigenous and cryptogenic species  

(http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis/). 
15 CAB International (https://www.cabi.org/).  
16 Global Invasive Species Database (http://www.iucngisd.org/gisd/). 

https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin
http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis/
https://www.cabi.org/
http://www.iucngisd.org/gisd/
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Há séculos que o ser humano dissemina, de forma inadvertida, doenças, animais e outros 

organismos aquáticos através de viagens marítimas (Bax et al., 2003). Os veleiros de madeira 

utilizados, possuíam condições ideias para o transporte de organismos marinhos incrustantes, e 

tinham a capacidade de transportar até 150 organismos nos cascos e nas águas de lastro por 

viagem (Carlton, 1999). É por esse motivo que, muitas espécies incrustantes, apresentam hoje em 

dia uma distribuição cosmopolita, sendo muitas vezes difícil identificar o seu local de origem (Bax 

et al., 2003). Consequentemente, ao longo dos tempos, os seres humanos foram responsáveis 

pela introdução de milhares de espécies em regiões fora das suas áreas nativas (Seebens et al., 

2018), contribuindo para o aumento de espécies exóticas em todo o mundo. A rede europeia de 

vias navegáveis interiores, é composta por rios e canais que conectam trinte e sete (37) países (na 

Europa e fora), permitindo a conexão antes impossível dos mares do norte (Báltico, do Norte, 

Frísio, Branco) e os mares do sul da Europa (Cáspio, de Azov, Negro, Mediterrâneo), permitindo a 

criação de corredores de invasão de EE (Panov et al., 2009). A Europa tem, assim, contribuído 

para o aumento do potencial de expansão de espécies aquáticas (Panov et al., 2009), desde a 

expansão marítima até à construção de novas vias navegáveis interiores, possibilitando aberturas 

para a disseminação de espécies exóticas (Copp et al., 2005). Além disso, no século XXI, o 

aumento do comércio internacional marítimo contribuiu de forma significativa para o potencial de 

expansão destas espécies (Panov et al., 2009).  

Em 2014, foi adotada na Europa a “Lista da União” (LU), como já referido, onde se incluíram 

espécies que, por causarem prejuízos tão significativos aos Estados-Membro, justificassem a 

adoção de medidas de prevenção e mitigação adequadas (Comissão UE, 2014). A primeira lista foi 

implementada em 201617 e revista sucessivamente em 201718 e em 201919. Nesta lista estão 

atualmente identificadas 66 EEI, das quais 30 são espécies aquáticas ou que apresentam forte 

dependência do meio aquático (Tabela 3). 

Das EEI de domínio aquático incluídas na LU, apenas duas se encontram tipicamente em 

ambientes marinhos, costeiros ou de águas de transição: o caranguejo-peludo-chinês Eriocheir 

sinensis e o peixe-gato-enguia-listado Plotosus lineatus. Algumas das restantes EEI aquáticas 

podem ter incursões temporárias e alguma tolerância a ambientes de águas salobras, mas são 

 
17 REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2016/1141 DA COMISSÃO de 13 de julho de 2016 que adota uma lista de 

espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 
1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho: link 

18 REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/1263 DA COMISSÃO de 12 de julho de 2017 que atualiza a lista de 

espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União adotada pelo Regulamento de Execução (UE) 
2016/1141 em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 1143/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho: link 

19 REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/1262 DA COMISSÃO de 25 de julho de 2019 que altera o 
Regulamento de Execução (UE) 2016/1141 para atualizar a lista de espécies exóticas invasoras que suscitam 
preocupação na União: link 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1262&from=EN
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tipicamente consideradas espécies de água doce, como por exemplo, o lagostim-vermelho 

Procambarus clarkii (Meineri et al., 2013). 

Em 2017, segundo registos disponíveis na base de dados da Comissão Europeia EASIN, a 

presença de EEI da LU para Portugal era de 10 espécies (Tsiamis et al., 2017) (Figuras 1 e 2), na 

sua maioria de ambientes aquáticos: Eichhornia crassipes, Eriocheir sinensis, Lagarosiphon major, 

Myriophyllum aquaticum, Oxyura jamaicensis, Pacifastacus leniusculus, Procambarus clarkii, Threskiornis 

aethiopicus, Trachemys scripta, Vespa velutina nigrithorax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Número de EEI de preocupação da União, por EM. São representados os registos 
estabelecidos (a azul) e os registos casuais (a laranja). As informações 
correspondentes a EM marcadas com * são fornecidas apenas pelos dados 
presentes em EASIN. Nesses casos, não há distinção entre registos estabelecidos e 
casuais (fonte da imagem: Tsiamis et al., 2017) 

10 espécies 



Página | 16  
 

Tabela 3: Espécies Exóticas Invasoras de domínios aquáticos (marinhos, águas de transição e águas doces) presentes na 
“Lista da União” (LU), adicionadas através dos Regulamentos de Execução (EU) de 2016, 2017 e 2019; com 
indicação das espécies também incluídas na lista nacional de invasoras do DL n.º 92/2019 

Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático Referência LU DL92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   
Cabomba caroliniana 

Gray 
   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Eriocheir sinensis 
H. Milne Edwards, 1854 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Hydrocotyle ranunculoides 
L. f. 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Lagarosiphon major 
(Ridley) Moss 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Lithobates (Rana) catesbeianus 
Shaw, 1802 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Ludwigia grandiflora  
(Michx.) Greuter & Burdet 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H. Corvo 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Lysichiton americanus 
Hultén & St. John 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Myocastor coypus 
Molina, 1782 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc. 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Orconectes limosus 
Rafinesque, 1817 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Orconectes virilis 
Hagen, 1870 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Oxyura jamaicensis 
Gmelin, 1789 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Pacifastacus leniusculus 
Dana, 1852 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Perccottus glenii 
Dybowski, 1877 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Procambarus clarkii 
Girard, 1852 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. 
virginalis 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Pseudorasbora parva 
Temminck & Schlegel, 1846 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Threskiornis aethiopicus 
Latham, 1790 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141 ✓  

Trachemys scripta 
Schoepff, 1792 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2016/1141  

Alopochen aegyptiacus 
Linnaeus, 1766 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2017/1263 ✓  

Alternanthera philoxeroides 
(Mart.) Griseb 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2017/1263 ✓  

Elodea nuttalli 
(Planch.) St. John 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2017/1263 ✓  

Myriophyllum heterophyllum 
Michaux 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2017/1263 ✓  

Ondatra zibethicus 
Linnaeus, 1766 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2017/1263 ✓  

Gymnocoronis spilanthoides 
(D.Don ex Hook. & Arn.) DC 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2019/1262  

Lepomis gibbosus 
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2019/1262 ✓  

Plotosus lineatus 
(Thunberg, 1787) 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2019/1262  

Salvinia molesta 
D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) 

   X                 X                  X Reg Exec EU 2019/1262 ✓  
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Atualmente, a Europa depara-se com uma crise a nível da biodiversidade. A diversidade de 

espécies e vários ecossistemas, assim como as contribuições essenciais que resultam da natureza, 

como por exemplo, os serviços dos ecossistemas, estão em rápido e em constante declínio. Em 

2014, segundo dados da Comissão Europeia, cerca de 12 000 espécies presentes nos ecossistemas 

dos países europeus foram consideradas espécies exóticas, das quais aproximadamente 10% a 

15% foram consideradas invasoras (UE, 2014). A nível global, estas perdas são resultado direto da 

atividade humana e constituem uma ameaça direta ao bem-estar humano, em todas as regiões 

do mundo (IPBES, 2019). A “Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços de 

Ecossistema” (em inglês IPBES), reconheceu recentemente que as invasões biológicas estão entre 

as principais causas diretas de alterações no meio ambiente e com maiores impactos globais 

relativos sentidos até hoje: 

(1)  Mudanças no uso da terra e do mar;  

(2)  Exploração direta de organismos;  

(3)  Alterações climáticas;  

(4)  Poluição; e,  

(5)  Espécies Exóticas Invasoras. 

 

Figura 2: Número cumulativo de EEI de preocupação da União por EM 
da UE. Tanto os registos estabelecidos como os casuais estão 
incluídos na análise (fonte imagem: Tsiamis et al., 2017) 
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A problemática das EEI surge como uma das cinco causas diretas de perda de 

biodiversidade, uma vez que estas apresentam a capacidade de afetar drasticamente 

ecossistemas inteiros, podendo causar danos irreversíveis (IPBES, 2019). Um dos problemas 

associados às EEI é o facto deste grupo de espécies ser capaz de expandir a sua área de 

distribuição geográfica e ocupar novos habitats (Walther et al., 2002). Além disso, como já 

referido, devido às alterações climáticas, muitas espécies estão a alterar os seus padrões de 

distribuição geográfica, o que aliado à rápida globalização e ao tráfego marítimo conduziu a um 

aumento de introduções de espécies exóticas marinhas, nas últimas décadas (Araújo et al., 2009). 

Com isto, o número de espécies invasoras continua a aumentar, e exponencialmente, em todos os 

países e em todos os grupos taxonómicos (Seebens et al., 2018). É de esperar que, no futuro, a 

introdução de novas espécies exóticas continue a aumentar e com taxas de invasão elevadas 

(Seebens et al., 2018). Os prováveis hotspots identificados de aumentos futuros em relação a 

ameaças de invasão, localizam-se, principalmente, na Europa, na América do Norte e este da Ásia 

(Cook et al., 2019), no Brasil e na Argentina (Seebens et al., 2015). 

 

Portugal possui uma linha costeira com uma extensão de 1860 km, que inclui duas 

ecorregiões diferentes (Spalding et al., 2007). A costa portuguesa apresenta características 

biogeográficas particulares, com influências climáticas procedentes do Oceano Atlântico e do Mar 

Mediterrâneo (Araújo et al., 2009). Estas características circunscrevem combinações únicas para a 

presença de determinadas espécies marinhas e proporcionam a dispersão de espécies exóticas 

(Marchante et al., 2014). Portugal possui um grande número de espécies endémicas20 (e 

endémicas paleontológicas) [existem 15 espécies endémicas de plantas, vertebrados ou 

invertebrados em Portugal continental, p.e.: os peixes como Ruivaco-do-oeste Achondrostoma 

occidentale, Ruivaca Achondrostoma oligolepis, Quimera-lusitana Hydrolagus lusitanicus, Boga-

portuguesa Iberochondrostoma lusitanicum (Naturdata, 2009)] distribuídas biogeograficamente e, 

ao longo dos últimos dois séculos, e especialmente nas últimas décadas, este grupo de espécies 

encontra-se ameaçado por um número crescente de espécies exóticas invasoras (Chainho et al., 

2015). 

Muitos estudos foram publicados ao longo dos anos. Estudos publicados sobre a ocorrência 

de EE em ecossistemas costeiros e estuarinos em Portugal iniciaram-se com Correa da Serra 

 
20 são espécies cuja área de distribuição natural se encontra totalmente inclusa nesse mesmo 

território, ou seja, as espécies endémicas de Portugal apenas ocorrem no nosso país e em mais lugar 
nenhum do Mundo (AGFR (FSC Portugal), 2012) 
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(1796), e seguiram-se com Welwitsch (1850), Hauck (1889), Palminha (1951, 1953, 1954, 1958, 

1961) em macroalgas, Fisher-Piette e Prenant, (1957) em Cirripedia, Mesquita Rodrigues (1958, 

1963), Ardré (1970) em macroalgas, Póvoa dos Reis (1977, 1981a, b), Melo e Santos (1979), 

Santos e Melo (1986).  O foco histórico do estudo das invasões biológicas nestes ambientes focou-

se em avaliações ecológicas de invasores conspícuos, tais como: Cabral e Costa (1999) sobre o 

caranguejo chinês Eriocheir sinensis, Amat e Tempera (2009) sobre o briozoário Zoobotryon 

verticillatum, Sousa et al. (2009) sobre o molusco asiático Corbicula flumínea e Vaz-Pinto et al. 

(2014) sobre o Sargassum muticum (Araújo et al., 2009; Chainho et al., 2015). Ainda existiram 

outras publicações como: Cremades et al. (2002, 2007), Araújo et al. (2003), Lopez-Rodriguez et 

al. (2003), Barbara et al. (2003, 2006a, b), Bárbara e Cremades (2004), Dìaz-Tapia e Barbara 

(2005), Araújo et al. (2009), Berecibar (2011) e Bárbara et al. (2012). Mais recentemente, Chainho 

et al. (2015) realizaram o que se pode considerar como o primeiro levantamento à escala nacional 

de espécies exóticas em áreas costeiras e estuarinas, tendo recolhido informações básicas 

importantes como o ano da primeira ocorrência e a(s) possível(is) via(s)/vetor(es) de introdução. É 

ainda de referir o guia de Berecibar (2016) sobre a “Identificação das espécies macroalgas não 

indígenas da costa portuguesa” e a revisão bibliográfica de Anastácio et al. (2019) sobre a fauna 

exótica de água doce em Portugal.   

À semelhança de outros países europeus, os registos de EE em ecossistemas marinhos, 

costeiros e de transição portugueses foram gradualmente publicados após o século XX. Contudo 

apenas algumas dessas publicações estudaram introduções ocorridas antes deste século, como a 

introdução da ostra do pacífico Crassostrea/Magalana gigas, associada à exploração marítima 

portuguesa (Edwards, 1977) e das cracas Balanus trigonus e Amphibalanus amphitrite, 

introduzidas nas ilhas dos Açores (Gruvel, 1920). 

Segundo Katsanevakis et al. (2013), os países europeus com um número reduzido de 

registos de EE, como é o caso de Portugal, não possuem uma base de dados online nacional sobre 

espécies exóticas. Antes de 2015, o número de ocorrências em Portugal era de menos de 50 EE. 

Depois do estudo de Chainho et al. (2015) o número de registos aumentou significativamente 

para 133 EE. A lacuna temporal sentida no registo de EE para Portugal, deve-se essencialmente ao 

foco histórico ser limitado para invasões biológicas em ambientes marinhos e costeiros (Chainho 

et al., 2015). A maior parte dos estudos no passado consistiram em avaliações ecológicas de 

invasores conspícuos e/ou associados a grupos taxonómicos específicos. A lacuna temporal 

existente nos estudos sobre Portugal, é uma carência marcante nas informações básicas relativas 
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à distribuição de EE, que tem comprometido uma monitorização eficaz nas mudanças destas 

espécies (Chainho et al., 2015).  

Nas últimas décadas, foram também publicados diversos inventários de EE para países 

europeus, como as listas nacionais da Noruega e de França (2002), da Grã-Bretanha (2002 e 

2013), da Grécia, da Dinamarca e da Holanda (2005), da Alemanha (2006), da Bélgica e da Irlanda 

(2007) e de Itália (2011) (Chainho et al., 2015). Recentemente, foram criadas diversas redes e 

bases de dados europeias que incluem informações relacionadas com EE (Katsanevakis et al., 

2012). Contudo, Portugal apenas contribuiu com dados da presença de EEI no seu território no 

início da criação destas redes, em particular a EASIN. Quando os Estados-Membro não reportam 

as informações atualizadas sobre as EEI presentes na Lista da União à Comissão Europeia, esta 

recorre à informação presente na base de dados EASIN (Tsiamis et al., 2017). Por exemplo, em 

2017, dos 28 Estados-Membro, 11, entre os quais Portugal, falharam o prazo de entrega à UE do 

parecer sobre os dados de distribuição e presença de EEI de preocupação da União (Tsiamis et al., 

2017). Portugal é, assim, um dos países da UE com o menor número de registos de EEI 

(Katsanevakis et al., 2013). Este facto é bastante preocupante, uma vez que, além do que consta 

nos termos do Regulamento da LU (Caixa 5), as informações espaciais relativas à ocorrência de EEI 

são de extrema importância e devem ser detalhadas e atualizadas, para ser possível estabelecer 

uma linha de base geográfica da distribuição atual destas espécies, para apoiar a implementação 

das medidas de conservação vigentes (Tsiamis et al., 2017).  

 

Caixa 5: Termos do Regulamento da “Lista da União” 

Termos do Regulamento  

“Os Estados-Membro devem impedir a introdução e a difusão de espécies exóticas invasoras que 
preocupam a União, aplicar mecanismos eficazes de deteção precoce e erradicação rápida de novas 
introduções e adotar medidas de gestão para as espécies já amplamente difundidas.” 

(Tsiamis et al., 2017) 

 

Atualmente, apenas se conhece uma página web dedicada a registos de ocorrências de 

plantas invasoras21. Os registos de EE para Portugal, em bases de dados online de espécies 

marinhas, existem devido aos projetos DAISE (fichas de dados), EASIN, e recentemente, ao banco 

de dados da AquaNIS (Chainho et al., 2015). 

 
21 http://invasoras.pt/ 

http://invasoras.pt/
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Segundo Chainho et al. (2015), foram catalogados para as áreas costeiras, de transição, 

lagoas costeiras e ilhas portuguesas, um total de 133 registos de ocorrências de EE, com um total 

de 68 EE, distribuídas por 12 Filos. Quanto à evolução temporal, o registo de primeiras 

ocorrências de EE aumentou de forma irregular, com aproximadamente 60% destes registados 

nas últimas três décadas. Antes de 1900, apenas havia registo de 4% das EE e antes de 1950 8%. O 

filo Rhodophyta, algas vermelhas, registou o maior número de espécies (25%), seguidas das 

restantes macroalgas (32%), dos artrópodes (14%), tunicados (13%), moluscos (11%) e briozoários 

(9%). Os ecossistemas menos invadidos foram as lagoas costeiras, sendo que as de áreas de águas 

de transição e as áreas costeiras foram os ecossistemas com maior invasão e um número de EE 

muito semelhante entre si. Geograficamente, observa-se um aumento de EE em direção a sul, 

com a região do Algarve a registar o maior número de ocorrências. Nas áreas de águas de 

transição e nas lagoas costeiras o maior número de EE foi registado nos estuários do Tejo (27), na 

Ria de Aveiro (12) e no Sado (11). Em termos do estado da população, nas áreas costeiras, a 

maioria das espécies foi considerada como estabelecida (65%). Quanto à origem das espécies 

introduzidas em Portugal continental, estas são maioritariamente nativas da região do Indo-

Pacífico (63%), sendo que algumas apresentam uma distribuição nativa limitada ou ao Oceano 

Índico ou ao Oceano Pacífico. Segundo os autores, os vetores de introdução relacionados ao 

transporte marítimo foram considerados os prováveis vetores predominantes de introdução de EE 

no território português, com 28% e 75% das introduções por água de lastro e por incrustação, 

respetivamente. Contudo, um número considerável de espécies, principalmente de microalgas e 

macroalgas (69%), não foi possível determinar o vetor potencial de introdução. Por outro lado, 7% 

das espécies de invertebrados foram introduzidos por vetores desconhecidos. 

Em 2019, Anastácio et al., apresentaram a lista mais atualizada de fauna de água doce 

exótica, que se encontra estabelecida em Portugal e nos arquipélagos. Estes identificaram 84 

registos de ocorrência de EE, contabilizando um total de 67 EE a nível nacional, sendo que 53 se 

registaram no continente, 23 nos arquipélagos dos Açores e oito da Madeira. Em relação à 

evolução temporal, até ao início dos anos 1970, o número de introduções bem-sucedidas 

aumentou a uma taxa de duas novas espécies por décadas e, desde então, a taxa aumentou para 

aproximadamente 14 novas espécies por década. Os vetores de introdução foram identificados 

como sendo resultado da pesca, como contaminantes ou para fins ornamentais. Os grupos 

taxonómicos com mais espécies estabelecidas, são os peixes e moluscos e a maioria das espécies 

(70%) é nativa de outras regiões da Europa e da América do Norte. Os autores modelaram a 

distribuição geográfica potencial no território português para 26 espécies, mas apenas uma 
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minoria desses modelos fornece projeções de distribuições em cenários de futuras alterações 

climáticas. 

Na Tabela 4, enunciam-se as EEI que apresentam domínios aquáticos marinhos, de águas 

de transição e de águas doces que se encontram presentes nas listas nacionais de espécies 

exóticas invasoras que constam nos Decreto de Lei n.º 565/99 e no Decreto de Lei n.º 92/2019. O 

número de espécies presentes nas listas dos DL é manifestamente diferente, sendo de 31 e 116, 

respetivamente. Das espécies presentes no DL 565/99 apenas quatro não se encontram presentes 

no DL 92/2019: os peixes Gobio gobio, perca-do-nilo Lates niloticus, tilápia-do-nilo Oreochromis 

niloticus e tilápia de manchas azuis Oreochromis leucostictus. 
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Tabela 4: Espécies Exóticas Invasoras de domínios aquáticos (marinhos, águas de transição e águas doces) presentes 
nos Decretos de Lei (DL) n.º 565/99 e n.º 92/2019 

Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático DL 565/99 DL 92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   

Algas    
Anotrichium cf. okamurae  

Baldock, 1976 
   X                 X                  X  ✓  

Anotrichium furcellatum  
Baldock, 1976 

   X                 X                  X  ✓  

Antithamnion amphigeneum  
A.Millar, 1990 

   X                 X                  X  ✓  

Antithamnion densum  
M.A.Howe, 1914 

   X                 X                  X  ✓  

Antithamnion nipponicum  
Yamada & Inagaki, 1935 

   X                 X                  X  ✓  

Antithamnionella spirographidis  
(Schiffner) E.M.Wollaston, 1968 

   X                 X                  X  ✓  

Antithamnionella ternifolia  
(J.D.Hooker & Harvey) Lyle, 1922 

   X                 X                  X  ✓  

Asparagopsis armata  
Harvey, 1855 

   X                 X                  X  ✓  

Colpomenia peregrina  
Sauvageau, 1927 

   X                 X                  X  ✓  

Dasya sessilis  
Yamada, 1928 

   X                 X                  X  ✓  

Gambierdiscus excentricus  
S.Fraga, 2011 

   X                 X                  X  ✓  

Gracilaria vermiculophylla  
(Ohmi) Papenfuss, 1967 

   X                 X                  X  ✓  

Grateloupia turuturu  
Yamada, 1941 

   X                 X                  X  ✓  

Gymnodinium catenatum  
H.W.Graham, 1943 

   X                 X                  X  ✓  

Ostreopsis cf. ovata Fukuyo, 1981    X                 X                  X  ✓  
Sargassum muticum  

(Yendo) Fensholt, 1955 
   X                 X                  X  ✓  

Symphyocladia marchantioides  
(Harvey) Falkenberg, 1897 

   X                 X                  X  ✓  

Undaria pinnatifida  
(Harvey) Suringar, 1873 

   X                 X                  X  ✓  

Plantas   ✓  
Alternanthera caracasana 

Kunth 
   X                 X                  X ✓  ✓  

Alternanthera nodiflora 
R. Br 

   X                 X                  X ✓  ✓  

Alternanthera philoxeroides 
(Mart.) Griseb 

   X                 X                  X ✓  ✓  

Arundo donaxi 
 L. 

   X                 X                  X  ✓  

Azolla filiculoides  
Lam. 

   X                 X                  X  ✓  

Azolla caroliniana  
Willd. (I) 

   X                 X                  X ✓   

Cabomba caroliniana  
Gray 

   X                 X                  X  ✓  

Cotula coronopifolia  
L. 

   X                 X                  X  ✓  

Eichhornia crassipes  
Mart. (Solms), 1883 

   X                 X                  X  ✓  

Elodea canadensis  
Michx 

   X                 X                  X  ✓  

Elodea nuttallii     X                 X                  X  ✓  
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Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático DL 565/99 DL 92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   

(Planch.) St. John 
Gymnocoronis spilanthoides 

(D.Don ex Hook. & Arn.) DC 
   X                 X                  X  ✓  

Hydrilla verticillata  
(L. f.) Royle 

   X                 X                  X  ✓  

Hydrocotyle ranunculoides  
L. f. 

   X                 X                  X  ✓  

Lagarosiphon major  
(Ridley) Moss 

   X                 X                  X  ✓  

Ludwigia grandiflora  
(Michx.) Greuter & Burdet 

   X                 X                  X  ✓  

Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H. Corvo 

   X                 X                  X  ✓  

Ludwigia uruguayensis  
(Cambess.) H.Hara 

   X                 X                  X  ✓  

Lysichiton americanus 
Hultén & St. John 

   X                 X                  X  ✓  

Myriophyllum aquaticum 
(Velloso) Verdc. 

   X                 X                  X  ✓  

Myriophyllum brasiliensis  
Camb. 

   X                 X                  X  ✓  

Myriophyllum heterophyllum  
Michaux 

   X                 X                  X  ✓  

Nymphaea mexicana  
Zucc. 

   X                 X                  X  ✓  

Salvinia molesta 
D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.) 

   X                 X                  X  ✓  

Moluscos    
Anodonta woodiana 

I. Lea, 1834 
   X                 X                  X  ✓  

Corbicula fluminea  
OF Müller, 1774 

   X                 X                  X  ✓  

Dreissena bugensis  
Andrusov, 1897 

   X                 X                  X  ✓  

Dreissena polymorpha 
Pallas, 1771 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Limnoperna fortune  
Dunker, 1857 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Mya arenaria  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Pomacea canaliculata 
Lam. 

   X                 X                  X  ✓  

Pomacea insularum 
Perry, 1810 

   X                 X                  X  ✓  

Potamopyrgus antipodarum  
Gray, 1843 

   X                 X                  X  ✓  

Pteropurpura (= Ocinebrellus) inornata 
Récluz, 1851 

   X                 X                  X  ✓  

Ruditapes philippinarum  
Adams & Reeve, 1850 

   X                 X                  X  ✓  

Outros invertebrados    
Blackfordia virginica  

Mayer, 1910 
   X                 X                  X  ✓  

Botryllus schlosseri  
Pallas, 1766 

   X                 X                  X  ✓  

Corella eumyota  
Traustedt, 1882 

   X                 X                  X  ✓  

Desdemona ornate  
Banse, 1957 

   X                 X                  X  ✓  

Tricellaria inopinata  
d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 

   X                 X                  X  ✓  
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Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático DL 565/99 DL 92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   

Crustáceos    
Amphibalanus amphitrite  

Darwin, 1854 
   X                 X                  X  ✓  

Austrominius modestus  
Darwin, 1854 

   X                 X                  X  ✓  

Eriocheir sinensis  
H. Milne Edwards, 1853 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Orconectes limosus 
Rafinesque, 1817 

   X                 X                  X  ✓  

Orconectes virilis 
Hagen, 1870 

   X                 X                  X  ✓  

Pacifastacus leniusculus  
Dana, 1852 

   X                 X                  X  ✓  

Procambarus clarkii  
Girard, 1852 

   X                 X                  X  ✓  

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis    X                 X                  X  ✓  
Peixes    
Alburnus alburnus 

Linnaeus, 1758 
   X                 X                  X  ✓  

Ameiurus melas (= Ictalurus meles) 
Rafinesque, 1820 

   X                 X                  X  ✓  

Australoheros facetus (Cichlasoma facetum) 
Jenyns, 1842 

   X                 X                  X  ✓  

Carassius auratus  
Linnaeus, 1758  

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Carassius gibelio  
Bloch, 1782 

   X                 X                  X  ✓  

Channa spp. 
Scopoli, 1777 

   X                 X                  X  ✓  

Ctenopharyngodon idella 
Valenciennes, 1844 

   X                 X                  X  ✓  

Cyprinus carpio  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Esox lucius 
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Fundulus heteroclitus  
Linnaeus, 1766 

   X                 X                  X  ✓  

Gambusia holbrooki  
Girard, 1859 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Gobio gobio 
 Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X 
✓   

Gobio lozanoi 
Doadrio & Madeira, 2004 

   X                 X                  X  ✓  

Gymnocephalus cernuus  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Hypophthalmichthys molitrix 
Valenciennes, 1844 

   X                 X                  X  ✓  

Ictalurus punctatus  
Rafinesque, 1818 

   X                 X                  X  ✓  

Lates niloticus 
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X 
✓   

Lepomis cyanellus  
Rafinesque, 1818 

   X                X                  X 
✓  ✓  

Lepomys gibbosus 
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Micropterus salmoides  
Lacepède, 1802 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Misgurnus anguillicaudatus 
Cantor, 1842 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Oncorhynchus mykiss     X                 X                  X ✓  ✓  



Página | 26  
 

Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático DL 565/99 DL 92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   

Walbaum, 1792 
Oreochromis niloticus 

Linnaeus, 1758 
   X                 X                  X 

✓   

Oreochromis leucostictus 
Trewavas, 1933 

   X                 X                  X 
✓   

Oreochromis spp.  
Günther, 1889 

   X                 X                  X  ✓  

Osmerus mordax  
Mitchill, 1814 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Perca fluviatilis  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Perccottus glenii  
Dybowski, 1877 

   X                 X                  X  ✓  

Pseudorasbora parva 
Temminck & Schlegel, 1846 

   X                 X                  X  ✓  

Pterois spp. 
 Oken, 1817 

   X                 X                  X  ✓  

Rutilus rutilus  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Salvelinus fontinalis  
Mitchill, 1814 

   X                 X                  X  ✓  

Sander lucioperca  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Scardinius erythrophthalmus  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Silurus glanis  
Linnaeus, 1758 

   X                 X                  X  ✓  

Tilapia spp.    X                 X                  X  ✓  
Tilapia zillii 

Gervais, 1848 
   X                 X                  X 

✓  ✓  

Tilapia melanopleura 
Duméril, 1861 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Anfíbios   ✓  
Bufo marinus 

Linnaeus, 1758 
   X                 X                  X 

✓  ✓  

Lithobates (Rana) catesbeianus 
Shaw, 1802 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Rana ridibunda 
Pallas, 1771 

   X                 X                  X  ✓  

Xenopus laevis 
Daudin, 1802 

   X                 X                  X  ✓  

Répteis    
Chelydra serpentina 

Linnaeus, 1758 
   X                 X                  X 

✓  ✓  

Chrysemys picta 
Schneider, 1783 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Graptemys spp. 
Agassiz, 1857 

   X                 X                  X  ✓  

Macroclemys temminckii 
Troost, 1835 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Pseudemys spp. 
Gray, 1856 

   X                 X                  X  ✓  

Trachemys scripta 
Schoepff, 1792 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Trachemys spp.  
Agassiz, 1857 

   X                 X                  X  ✓  

Mamíferos   ✓  
Myocastor coypus 

Molina, 1782 
   X                 X                  X 

✓  ✓  

Neovison (= Mustela) vison     X                 X                  X ✓  ✓  
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Espécies Exóticas Invasoras Domínio aquático DL 565/99 DL 92/2019 
 Marinho | Transição | Doces   

Schreber, 1777 
Ondatra zibethicus  

L., 1766 
   X                 X                  X 

✓  ✓  

Aves   ✓  
Alopochen aegyptiacus 

Linnaeus, 1766 
   X                 X                  X  ✓  

Oxyura jamaicensis 
Gmelin, 1789 

   X                 X                  X 
✓  ✓  

Threskiornis aethiopicus  
Latham, 1790 

   X                 X                  X 
 ✓  

 

 

1.5 Área de Estudo à escala regional 

A área de estudo considerada para o presente trabalho abrange três Sítios de Importância 

Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000 (RN 2000): SIC Ria de Aveiro; SIC Dunas Mira, Gândara e 

Gafanhas; e, o recentemente criado SIC marinho Maceda/Praia da Vieira (Figura 3). A RN 2000 é 

uma rede internacional com áreas de importância comunitárias e de relevância para a 

conservação de espécies e habitats, que se encontram ameaçados na UE (ICNF, 2015). A RN 2000 

surgiu como resultado da aplicação da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves e pretende travar a 

perda de biodiversidade no espaço comunitário, compondo o instrumento principal para a 

conservação da natureza na União Europeia (Comissão Europeia, 2004). As atividades 

antropogénicas, entre outros fatores, acarretam para estas áreas ameaças complexas. É, por isso, 

imprescindível, que estas atividades sejam compatíveis com a preservação dos valores presentes 

nestas áreas de importância comunitária, de forma a executar uma gestão sustentável tanto do 

ponto de vista ecológico, como económico e social. Uma articulação correta das políticas de 

conservação da natureza com as restantes políticas setoriais (p.e.: agro-silvopastoril, turismo e 

obras públicas) é essencial para que os espaços incluídos na RN 2000 sejam geridos de uma forma 

sustentável e orgânica  (ICNF, 2015). 

As designações, códigos e áreas totais e marinhas das três áreas classificadas que 

constituem a área de estudo, à escala regional, encontram-se enunciados na Tabela 5. 
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Tabela 5: Zonas com estatutos de proteção RN 2000, que constituem a área de estudo à escala regional, com as 
designações, os códigos e as áreas totais e marinhas das três áreas classificadas contíguas 

Designação da área de estudo Área Marinha Área Total 

SIC da Ria de Aveiro [PTCON0061] 2 332 ha 33,130 ha 

SIC de Maceda/Praia da Vieira (Proposto) 502 637 ha 502 637 ha 

SIC das Dunas de Mira Gândara e Gafanhas [PTCON0055] 205,30 ha 20 530 ha 

 

A laguna de Aveiro (Ria de Aveiro) é o maior sistema lagunar da costa nacional e localiza-se 

a noroeste da costa atlântica, com latitude entre os 40° 52’ N e os 40° 30’ N e longitude de 8° 45’ 

W a 8° 35’ W (Martins, 2011). Apresenta-se como um ecossistema com uma multiplicidade de 

habitats e recursos naturais de alto interesse económico, de uma grande sensibilidade ambiental 

e com uma importante diversidade ecológica (UNIR@RIA, 2007; Lillebo et al., 2019). A Ria de 

Aveiro foi adicionada à Lista Nacional de Sítios22 com o objetivo de designar-se no âmbito da RN 

2000 como Sítio de Importância Comunitária (ICNF, 2015). 

O SIC Ria de Aveiro apresenta relações territoriais com áreas classificadas de âmbito 

nacional, Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto, e de âmbito internacional, ZPE Ria de Aveiro 

(98%). É caracterizada por extensas áreas de sapal, salinas, áreas significativas de caniço e 

importantes áreas de “bocage”23, associadas a áreas agrícolas. É considerada como a zona húmida 

mais importante do Norte do país e alberga, no seu sistema lagunar, uma grande diversidade de 

comunidades vegetais halófitas e sub-halófitas, destacando-se os juncais e os prados-juncais. 

Estas áreas são importantes locais de alimentação e reprodução de diversas espécies de aves, 

albergando mais de 20 000 aves aquáticas, e um total de 173 espécies  (ICNF, 2016c). 

O SIC das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas apresenta 1% de área marinha e caracteriza-

se por um cordão dunar litoral contínuo, que forma uma planície de substrato arenoso com 

vegetação resinosa e mato. Apresenta ainda pequenas lagoas abastecidas por linhas de água 

doce. Estas lagoas são eutróficas permanentes, com comunidades vasculares e também águas 

oligotróficas sobre solos arenosos. Atualmente encontra-se ameaçada por invasões biológicas de 

espécies vegetais invasoras (como p.e.: a erva-pinheira Myriophyllum aquaticum; as acácias 

Acacia spp.) (ICNF, 2016d). 

 

 
22 Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2014, de 8 de julho. 
23 É um ecossistema, com um tipo particular de mosaico rural com vegetação arbórea e arbustiva, que limita 

campos de cultivo, pastagens, pousios e linhas de água (http://www.biorede.pt/page.asp?id=708). 
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Figura 3: Escala nacional e regional da área 
de estudo 

a)  Mapa de Portugal continental com a 

delimitação das massas de água 

marinhas (Diretiva Quadro Estratégia 

Marinha), de águas costeiras e de 

transição (Diretiva Quadro Água) e as 

áreas de estudo à escala nacional e 

regional;  

b)  Ampliação da área de estudo à escala 

regional com a delimitação dos três 

Sítios de Importância Comunitária: 

Ria de Aveiro, sítio marinho da 

Maceda/Praia da Vieira, e Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas, os limites 

das massas de água acima referidas e 

os limites das massas de água doce 

(rios) 
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O SIC de Maceda/Praia da Vieira caracteriza-se por se situar 100% em águas marinhas e 

corresponde à área mais importante de ocorrência do golfinho boto Phocoena phocoena em 

Portugal continental, com uma estimativa de ocorrência de 594 indivíduos que representam 

31,82% da população nacional (ICNF, 2016e). 

Estas áreas, como já referido, conferem à região onde se inserem um grau de importância 

elevado no contexto nacional e internacional, tanto a nível social, como ambiental e económico. 

São, por isso, indispensáveis estudos periódicos e monitorizações atentas destas áreas, e o 

cumprimento e ajustamento das normas e diretivas no âmbito da conservação e preservação da 

biodiversidade.  

 

 

1.6 Objetivos e estrutura da dissertação 

Os principais objetivos desta dissertação são:  

 Elaborar uma análise aprofundada da presença, distribuição e impactos das EE nos 

ecossistemas marinhos e costeiros e de transição de Portugal continental, focando em três 

áreas classificadas contíguas em Portugal: os Sítios da Rede Natura 2000 da Ria de Aveiro, 

das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas, e o de Maceda / Praia da Vieira. 

o Estes estudos de levantamento e mapeamento de espécies são fundamentais e 

importantes para colmatar as lacunas no conhecimento das invasões biológicas e 

apoiar a implementação de medidas de gestão e conservação ambientais. 

 Avaliar a vulnerabilidade dos habitats, presentes nessas três áreas classificadas aos 

impactos negativos exercidos por EEI, de forma a apoiar as medidas de gestão ambiental e 

ajudar a cumprir os objetivos impostos pelas Políticas Ambientais Internacionais e 

Nacionais em vigor atualmente.  

o Estas análises de risco são importantes para priorizar áreas, habitats e/ou espécies 

alvo de intervenção local, fornecendo indicadores relevantes para responder aos 

requerimentos de políticas europeias para combate às EEI. 
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Para responder a estes dois objetivos a dissertação apresentada neste documento está 

divida em quatro Capítulos: 

 O Capítulo 1 faz uma introdução à problemática das invasões biológicas, apresentando o 

conceito de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) e o enquadramento atual das políticas 

ambientais de combate às EEI. Dado o trabalho desta dissertação se focar, em particular, nos 

ambientes marinhos, costeiros e de transição, é ainda efetuada uma pequena revisão dos 

avanços e do estado da arte do estudo das invasões biológicas nestes ecossistemas 

aquáticos, bem como do respetivo conhecimento e lacunas relativamente à distribuição e de 

EEI na Europa e em Portugal. Por fim, é apresentada a área de estudo adotada no presente 

trabalho, à escala nacional e à escala regional, assim como as suas especificidades. 

 O Capítulo 2 apresenta a caracterização da presença, distribuição e principais vias/vetores de 

introdução de EE nos ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos em Portugal e nas áreas 

com estatutos de proteção presentes na RN 2000, respondendo ao primeiro objetivo desta 

tese. Para tal foi realizado o levantamento de ocorrências/observações de EE, com uma série 

de metadados associados. Este capítulo contribuirá com informação para colmatar a falta de 

conhecimento no que diz respeito à distribuição de EE em Portugal e integrará um artigo de 

colaboração internacional em preparação, onde a aluna será coautora. 

 O Capítulo 3 identifica na área de estudo à escala regional da costa centro-norte, i.e., nas três 

áreas classificadas, quais os locais mais vulneráveis aos impactos negativos cumulativos 

provocados pelas EEI, partindo das EE identificadas no capítulo anterior. Este capítulo 

responderá ao segundo objetivo da tese, fornecendo mapas e indicadores que permitem 

apoiar medidas de gestão locais e regionais, bem como responder a requerimentos 

específicos de políticas ambientais na área da conservação da natureza (Diretiva Habitats) e 

na área do combate às invasões biológicas (como p.e.: o Regulamento europeu onde consta 

a LUe a Convenção das águas de lastro). Para tal recorreu-se ao software QGIS24, mapeou-se 

as ocorrências de EE (obtidas no Capítulo 2) e as camadas de informação espaciais dos 

habitats da área de estudo à escala regional. Para avaliar a vulnerabilidade dos habitats locais 

aos impactos negativos de EEI recorreu-se aum índice quantitativo do Cálculo Cumulativo dos 

Impactos de EEI (o CIMPAL), que permite identificar hotspots de áreas altamente impactadas 

por EEI e priorizar locais, rotas e espécies. Este capítulo resultará num artigo científico do 

qual a aluna será a primeira autora. 

 
24 É uma multiplataforma de sistema de informação geográfica (SIG) open source que permite a visualização, 

edição e análise de dados georreferenciados. 
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 O Capítulo 4 sumariza as principais conclusões deste trabalho e o seu contributo para o 

avanço no conhecimento das invasões biológicas, num contexto regional, nacional e 

internacional. Este capítulo tece ainda algumas considerações finais sobre as potenciais 

aplicações futuras dos resultados desta dissertação.  
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Capítulo 2 - Caracterização da presença, 
distribuição e principais vetores de introdução de 

espécies exóticas nos ecossistemas costeiros 
aquáticos de três áreas classificadas contíguas 

2.1 Introdução 

Os taxa nativos são os que surgiram pela evolução numa região ou que colonizaram uma 

região através de meios de dispersão próprios (Essl et al., 2019). Os taxa exóticos são aqueles 

considerados como transportados de forma antropogénica (intencionalmente/ou não), através do 

movimento de propágulos, de corredores ecológicos (Essl et al., 2018) e, em casos raros, por 

dispersão natural (Pyšek et al., 2004). Apesar dos princípios básicos de como classificar estas 

espécies (para as distinguir das espécies nativas) sejam aceites, no meio científico (por exemplo, 

Blackburn et al., 2011 e Essl et al., 2018) e nas políticas ambientais (CDB, 2002), decorre 

atualmente um debate sobre como estes conceitos devem ser aplicados na prática, uma vez que, 

atualmente as atividades humanas provocam variadas situações que alteram os atributos 

biofísicos do ambiente e afetam a distribuição das espécies de maneiras diferentes (por exemplo, 

Pereira et al., 2000; Waters et al., 2016; Pecl et al., 2017). O fenómeno de expansão da 

distribuição geográfica tem-se tornado cada vez mais frequente e as alterações ambientais são 

cada vez mais rápidas e contínuas e podem facilitar os processos de distribuição, por exemplo, a 

expansão das espécies, principalmente as móveis, para latitudes e altitudes mais amplas são cada 

vez mais frequente e documentadas (Devictor et al., 2012; Steinbauer et al., 2018). Esta situação 

tem dificultado a distinção entre espécies nativas e exóticas., sendo que este também foi um dos 

maiores desafios do presente estudo, aquando da classificação das espécies e na escolha que 

espécies considerar ou não no levantamento da presença de EE. Ou seja, no início do 

levantamento consideraram-se algumas espécies que posteriormente foram excluídas, uma vez 

que se chegou à conclusão de que são, atualmente, consideras espécies neonativas e não 

exóticas. Esse termo foi proposto por Essl et al. (2019), que definiram as espécies neonativas 

como as ocorrências temporárias e as observações casuais, fora das ocorrências históricas, e 

resultantes de uma expansão do nicho das espécies atribuído à influência de ações 

antropogénicas no ambiente. Outro termo que surgiu aquando da seleção das espécies a 

considerar no levantamento foi o de espécie críptica, que são consideradas espécies que não são 
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comprovadamente nativas ou introduzidas, ou porque os registos históricos não se encontram 

disponíveis ou porque apresentam formas naturais de dispersão (Berecibar, 2011) 

Para a caracterização da presença de espécies exóticas nos ambientes marinhos, costeiros e 

de transição considerados no presente trabalho foi realizado um levantamento das ocorrências, 

com base na literatura científica existente (em artigos científicos e bases de dados online) e foi 

produzida uma base de dados por ocorrência/observação de EE, com uma série de metadados 

associados a cada espécie e ocorrência.  

É importante referir que o fator diferenciador da presente dissertação foi o facto de se ter 

efetuado o registo espacial (o mais preciso possível) das ocorrências de EE, ou seja, as 

observações foram georreferenciadas (latitude e longitude), para posterior mapeamento da 

presença destas espécies no território português. O principal objetivo deste levantamento foi a 

atualização da informação existente para Portugal continental da presença de EE para apoiar a 

legislação ambiental europeia e nacional em vigor, e posterior avaliação da vulnerabilidade dos 

habitats pertencentes à área de estudo regional. Assim, esta dissertação apresenta-se como o 

documento mais atualizado para o território de Portugal continental. 

 

 

2.2 Materiais e Métodos 

 Levantamento e atualização dos registos de EE 

Para a realização do levantamento e atualização das ocorrências de EE, foi realizada uma 

revisão abrangente da literatura científica existente sobre a presença de EE. Apesar do estudo se 

focar em três áreas classificadas contíguas (os SICs), o levantamento foi efetuado para as massas 

de águamarinhas, costeiras e de transição de todo o território português continental, excluindo-se 

os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Isto deveu-se ao facto de, à medida que a revisão foi 

sendo efetuada, denotar-se uma lacuna na organização da informação existente, onde na sua 

maioria os registos não referiam a distribuição espacial exata das espécies, apenas eram 

fornecidos dados como a data dos registos das ocorrências, o vetor de introdução e o estado da 

população. Assim, na tentativa de preencher esta lacuna, o levantamento da presença de EE, 

apresentado neste capítulo, teve em conta ocorrências (observações) de espécies exóticas 

presentes em águas marinhas, costeiras e de águas de transição, e à escala regional, também as 
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presentes em água doce, com uma série de metadados associados a cada espécie e às ocorrências 

que se assumiram como informação importante para preencher as lacunas na informação 

existente. À escala nacional apenas se considerou espécies com ocorrências, típicas ou pontuais, 

em domínio marinho, costeiro e de águas de transição uma vez que o foco do presente estudo 

são os ambientes de influência salina. Apesar de se reconhecer a importância das espécies de 

água doce, neste estudo, estas apenas foram consideradas à escala regional, dada a importância 

que o continuum de ambientes aquáticos entre terra e mar representa para os ecossistemas 

destas três áreas contíguas da RN 2000. 

Assim, as espécies consideradas no estudo foram espécies introduzidas de forma 

antropogénica, intencionalmente ou não, e que se encontram fora da sua distribuição nativa 

(passada ou presente) e fora da sua dispersão natural. Foram excluídas da análise dos resultados, 

mas não do levantamento as espécies crípticas e também as espécies que apresentam dúvidas em 

relação aos seus limites de distribuição e às causas potencialmente naturais da sua expansão de 

nicho. Foram ainda consideradas ocorrências pontuais e/ou temporalmente antigas. 

O levantamento da presença de EE foi efetuado para as EE presentes em ambientes 

aquáticos, essencialmente marinhos, costeiros e de transição. Para além da escala nacional, o 

levantemento foi ainda efectuado a uma escala regional, para os SIC da Ria de Aveiro, das Dunas 

de Mira, Gândara e Gafanhas e para o sítio marinho Maceda/Praia da Vieira, onde se incluiu as EE 

presentes nos ambientes aquáticos anteriormente referidos, mas também as EE presentes em 

ambientes de águas doces, pois estes habitats são bastante relevantes nos SIC Ria de Aveiro e 

Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. Os metadados associados recolhidos para cada espécie 

consistiram em: 

▪ Taxonomia: − Nome científico usado atualmente 

− Nome científico na fonte (caso fosse diferente do atualmente aceite) 

− Nome comum 

− Reino, filo, classe, ordem, família, género 
▪ Informação da 

Ocorrência: 
− Data e Concelho  

− Latitude e Longitude 

− Habitat 

− Estado da População: estabelecida, não estabelecida e desconhecido 
▪ Informação da 

Espécie: 
− Classificação: críptica, exótica 

− Domínio: marinha, águas de transição, águas doces 

− Distribuição natural (área geográfica à escala subcontinental se 
possível) 

− Presença na Lista da União e nas listas nacionais de espécies exóticas 
invasoras (DL n.º 565/99 e DL n.º 92/2019) 
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A informação recolhida foi organizada em diversas tabelas (em formato Excel). A primeira 

tabela, contém as observações das ocorrências de EE (cada entrada corresponde a uma 

observação) e os metadados enunciados acima. Os metadados de uma forma mais detalahada 

podem ser consultados no Anexo I. 

O grande esforço deste estudo, como já referido, é o facto de identificar as ocorrências não 

só temporalmente como também espacialmente. Cada ocorrência foi georreferenciada, para 

posterior mapeamento espacial. A identificação da latitude e da longitude de cada ocorrência de 

EE é o fator diferenciador deste estudo, em comparação com os realizados anteriormente. Uma 

vez que a maior parte dos estudos consultados não revelavam a latitude e a longitude das 

ocorrências, mas apenas o local aproximado da mesma, para georreferenciar as ocorrências 

recorreu-se ao auxílio do Google Earth e, de acordo com os local e habitat e reportados, a 

observação foi georreferenciada o mais fielmente possível à descrição dos autores. Nos casos em 

que a localização exacta na área de ocorrência era omissa, selecionou-se um habitat adequado no 

centro do local mencionado. Com isto, pretende-se contribuir para o uso de informação histórica 

e colmatar a lacuna existente na informação espacial à escala nacional destas espécies, com o 

intuito de contribuir para as bases de dados nacionais, europeias e internacionais existentes. 

No que diz respeito aos estágios de invasão biológica, os estados da população 

considerados no presente estudo foram (i) Estabelecida; (ii) Não Estabelecida; e (iii) 

Desconhecido. As espécies foram consideradas não estabelecidas quando apenas algumas 

amostras foram encontradas no local da ocorrência. Presumiu-se as espécies como estabelecidas 

quando existiam evidências da ocorrência de uma população reprodutora no local da ocorrência. 

As espécies consideradas com estado desconhecido são aquelas em que as informações 

disponíveis não foram detalhadas o suficiente para apoiar uma classificação confiável do seu 

estado da população. Esta classificação foi adaptada segundo os autores Geburzi e McCarthy 

(2018). Não foram identificadas as fases de introdução/colonização porque, na maioria das vezes, 

não é possível identificar o momento exato da introdução das espécies, nem perceber se esta se 

encontra em fase de colonização ou em fase latente. Por este motivo, apenas foram consideradas 

as três categorias mencionadas anteriormente. 

Foi desenvolvida uma segunda tabela, denominada por tabela 2, onde se incluiu o ano do 

primeiro registo para cada espécie, tanto para Portugal como para a área de estudo à escala 

regional, e onde se identificam as espécies presentes na Lista da União e nas listas nacionais de 

EEI, dos Decreto de Lei de 1999 e de 2019. Mais informações relativas a esta tabela encontram-se 
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para consulta no Anexo II. Esta tabela foi desenvolvida e é importante para perceber de uma 

forma mais clara a evolução temporal do registo de introduções de EE, assim como a sua presença 

nos documentos oficiais existentes a nível europeu e nacional. 

A terceira tabela desenvolvida consistiu nos vetores de introdução para cada espécie. O 

tópico dos vetores de introdução será abordado no subcapítulo seguinte.  

Para a recolha de toda a informação e de todos os metadados associados às espécies 

recorreu-se a diversas fontes de informação, desde bases de dados online, observações de 

campo, guias práticos, herbários, notícias, artigos científicos, projetos, relatórios técnico-

científico, teses científicas académicas e websites. A pesquisa foi efetuada usando palavras-chave 

e combinações destas (em português e em inglês) tais como: “espécies exóticas”, “não-

indígenas”, “espécies invasoras”, “Portugal”, “ambientes marinhos, costeiros e de transição”, 

“áreas classificadas”, “Rede Natura 2000”, “vetores de introdução”, bem como os nomes 

científicos e comuns das espécies em causa. 

 

 Vetores de Introdução de EE 

Relativamente às vias e vetores de introdução de EE, para o presente estudo, as categorias 

de vetores usadas basearam-se na classificação adotada segundo a CDB em 2014 e adaptados 

para este trabalho. No documento oficial, não existe uma distinção clara entre via e vetor de 

introdução, uma vez que, em inglês o termo utilizado é “pathways”. Contudo, é importante referir 

que existe uma distinção entre “Pathways”, que pode ser: relacionado ao transporte de uma 

mercadoria; relacionado a um vetor de transporte; e, relacionado com a propagação natural de 

uma região vizinha. Dentro desta distinção existem cinco categorias e dentro destas diversas 

subcategorias. A Tabela 6 enuncia as cinco categorias e onze das subcategorias mais importantes 

consideradas neste estudo. Doravante, o termo utilizado para definir estes “pathways” será o de 

vetor(es) de introdução. No Anexo III enunciam-se todos os vetores de introdução adotados pela 

CDB. 

Em alguns casos, algumas espécies apresentaram mais que um vetor, tendo sido atribuídos 

mais do que um vetor de introdução a essas espécies. Quando a informação disponível não 

suportava qualquer indicação razoável do possível vetor de introdução, os vetores de introdução 

foram designados como desconhecidos. Os principais vetores de introdução compilados para cada 

EE serão abordados posteriormente no Capítulo 3. 
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Tabela 6: Vetores de introdução de EE adotados neste estudo 

Vetor Categorias Subcategorias 

Transporte de uma 

mercadoria 

▪ Libertação na natureza 
 Pesca 

 Fins de conservação 

▪ Escape de confinamento 

 Aquacultura 

 Aquariofilia  

 Ornamental 

▪ Transporte – Contaminantes 

 Parasitas em animais e plantas 

 Isco contaminado 

 Comércio de madeira 

Vetor de transporte 
▪ Transporte – Passageiro 

clandestino25 

 Tráfego Marítimo: 

Água de lastro 

Incrustação no casco 

Hitchhiker em navios 

Propagação natural de 

uma região vizinha 
▪ Corredor 

 Vias navegáveis interligadas 

 Túneis e pontes terrestres 

 

  Mapeamento espacial e temporal das EE 

O mapeamento espacial das EE teve em conta as espécies consideradas como exóticas, 

tendo-se excluído as espécies consideradas no levantamento das ocorrências como criptogénicas. 

Para o mapeamento das ocorrências foi utilizado o software QGIS (versão 3.4.13). Foram 

considerados no mapeamento das ocorrências os limites geográficos das águas costeiras e das 

águas de transição da Diretiva Quadro da Água (no âmbito da DQA) e das águas marinhas 

(consideradas na Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM)) no âmbito da Zona Económica 

Exclusiva (ZEE) portuguesa (200 milhas náuticas), bem como os limites dos Sítios de Importância 

Comunitária (SIC) da Ria de Aveiro, das Dunas de Mira Gândara e Gafanhas e Maceda/Praia da 

Vieira, que definiram os limites gerais da área de estudo à escala regional. Além destes limites, 

foram ainda considerados para a área de estudo os enrocamentos artificiais presentes nos cais, 

ancoradouros e portos de recreio, e na área do Porto de Aveiro. Estes enrocamentos foram 

delimitados para este trabalho no QGIS. As camadas de informação espaciais utilizadas e 

mencionadas estão presentes na Tabela 7. 

Ou seja, o mapeamento das ocorrências para a área de estudo à escala nacional foi 

realizado para as EE com domínios aquáticos marinhos e de transição e o mapeamento das 

 
25 “Transport - Stowaway “ 
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espécies de água doce apenas foi efetuado para as EE encontradas na área de estudo à escala 

regional. 

Para o mapeamento das ocorrências das espécies exóticas usou-se a informação de 
coordenadas geográficas compilada e gerada como descrito anteriormente. 

 
 

Tabela 7: Camadas de informação espaciais (shapefiles) utilizadas no mapeamento das ocorrências de EE e as respetivas 
descrições e referências 

Shapefiles Descrição Referência 

1) Limites dos Sítios de 
Importância 
Comunitária – Rede 
Natura 2000 

Limites que definiram a área 
de estudo 

Limites dos Sítios de Importância 
Comunitária – Rede Natura 2000 / 
Sítios de Importância Comunitária. 
Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF). 
Disponível online e retirado em 
junho de 2019 de 
http://geocatalogo.icnf.pt/?fbclid=IwA
R0dwrG2JoCq7BS1v723yN7_tcbOwK3t
LzI3C8KqzdQ7FiMFDHyDlbrze_k 

2) Enrocamentos de 
ancoradouros, cais e 
porto de recreio 

Limites que vieram suportar a 
delimitação da área de estudo. 
Enrocamentos apenas 
delineados na área de estudo 

Realizado pela autora 

3) Massas de água 
superficiais – Rios 

Limites que definem as massas 
de águas mais importantes e 
que se enquadram na Diretiva 
Quadro da Água 

Massas de água superficiais Rios 
(albufeiras) de Portugal 
continental: conjunto de dados 
geográficos INSPIRE (2008). 
Disponível online e retirado em 
outubro de 2019 de 
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/s
rv/api/records/4E2308FD-5E32-462D-
AE84-AEB835C3D045 

4) Massas de água 
superficiais de 
Transição 

Massas de água superficiais de 
Transição de Portugal continental: 
conjunto de dados geográficos 
INSPIRE (2008). Disponível online e 
retirado em outubro de 2019 de 
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/s
rv/api/records/ADC108C0-F3A6-4300-
8C8E-AB99CAEF97CE 

5) Massas de água 
superficiais Costeiras 

Massas de água superficiais 
Costeiras de Portugal continental: 
conjunto de dados geográficos 
INSPIRE (2008). Disponível online e 
retirado em outubro de 2019 de 
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/s
rv/api/records/F8A9DCEF-C684-427D-
A5A0-CABE9E0A7D66 

6) Zona Económica 
Exclusiva de Portugal 
(200 milhas náuticas) 

Limite marinho e ZEE, 
enquadrada na Diretiva 
Quadro Estratégia Marinha 

Flanders Marine Institute (2018). 
Banco de dados geográficos de 
limites marítimos: limites 

http://geocatalogo.icnf.pt/?fbclid=IwAR0dwrG2JoCq7BS1v723yN7_tcbOwK3tLzI3C8KqzdQ7FiMFDHyDlbrze_k
http://geocatalogo.icnf.pt/?fbclid=IwAR0dwrG2JoCq7BS1v723yN7_tcbOwK3tLzI3C8KqzdQ7FiMFDHyDlbrze_k
http://geocatalogo.icnf.pt/?fbclid=IwAR0dwrG2JoCq7BS1v723yN7_tcbOwK3tLzI3C8KqzdQ7FiMFDHyDlbrze_k
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/4E2308FD-5E32-462D-AE84-AEB835C3D045
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/4E2308FD-5E32-462D-AE84-AEB835C3D045
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/4E2308FD-5E32-462D-AE84-AEB835C3D045
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/ADC108C0-F3A6-4300-8C8E-AB99CAEF97CE
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/ADC108C0-F3A6-4300-8C8E-AB99CAEF97CE
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/ADC108C0-F3A6-4300-8C8E-AB99CAEF97CE
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/F8A9DCEF-C684-427D-A5A0-CABE9E0A7D66
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/F8A9DCEF-C684-427D-A5A0-CABE9E0A7D66
https://snig.dgterritorio.gov.pt/rndg/srv/api/records/F8A9DCEF-C684-427D-A5A0-CABE9E0A7D66
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Shapefiles Descrição Referência 

marítimos e zonas económicas 
exclusivas (200NM), versão 10. 
Disponível online e retirado em 
outubro de 2019, em 
http://www.marineregions.org/; 
https://doi.org/10.14284/312 

 

 

2.3 Resultados 

 Principais fontes de informação bibliográfica 

Os tipos de fontes de informação utilizadas neste levantamento de espécies, assim como a 

fonte de informação por ocorrência são dados complementares importantes em estudos de 

levantamento, como é o caso do presente estudo. Os dados recolhidos neste estudo provêm de 

dez tipos de fontes de informação. Os artigos científicos representam 57% das fontes de 

informação usadas, seguido das bases de dados online que representam 23% (Figura 4a). Das 

restantes fontes de informação, as teses académicas, os websites e os relatórios técnico-

científicos representam também fontes de informação importantes. Apesar das observações de 

campo estarem na base de muita da informação utilizada, estas não são facilmente acedidas 

diretamente, mas sim através das fontes anteriormente referidas. Em relação às fontes de 

informação por ocorrência incluídas nesta compilação a maioria dos registos provêm de artigos 

científicos (43%), de teses académicas e de bases de dados online (25% e 20%, respetivamente) 

(Figura 4b). As restantes fontes apesar de importantes, têm uma contribuição numa percentagem 

mais reduzida para as ocorrências compiladas. 

http://www.marineregions.org/
https://doi.org/10.14284/312
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 Lista atualizada das EE presentes em Portugal e na área de estudo 

De seguida é apresentada a lista atualizada das EE presentes em Portugal continental 

compiladas neste estudo. Nesta lista enuncia-se: o ano do primeiro registo em Portugal e na área 

de estudo à escala regional; a área geográfica de distribuição nativa; os principais vetores de 

introdução; o número de ocorrências e o estado atual da população em Portugal para cada 

espécie (Tabela 8)26. O número total de registos para Portugal foi de 92 espécies (Tabela 8 – 1º 

registo PT) e 1081 ocorrências, e para a área de estudo registou-se um total de 43 espécies 

(Tabela 8 – 1º registo SICs) e 273 ocorrências. De referir que existiram para Portugal duas 

espécies, Alburnus alburnus e Pseudo-nitzschia seriata, que não foi possível identificar o ano do 

primeiro registo, por falta de informação na literatura. 

Em relação à distribuição taxonómica, e para Portugal continental, as 92 EE distribuem-se 

por três reinos: Animalia, Chromista e Plantae (com 49, 19 e 24 espécies respetivamente). No 

 
26 As referências completas da Tabela encontram-se para consulta no Anexo IV. 

Figura 4: Tipos de fontes de informação utilizadas no levantamento da presença de EE: a) Tipo de 
fontes de informação do total do levantamento; b) Fontes de informação por ocorrência de 
EE 
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reino Animalia, as espécies estão distribuídas por 11 classes, onde Actinopterygii e Malacostraca 

são as que apresentam o maior número de espécies (11 e 8, respetivamente). No reino 

Chromista, as espécies distribuem-se por três classes, sendo a Bacillariophyceae a mais 

dominante com 13 espécies. No reino Plantae a classe Florideophyceae é claramente a dominante 

com 20 espécies (Figura 5). 

As 43 EE presentes na área de estudo à escala regional apresentam uma distribuição 

taxonómica semelhante à da escala nacional, contudo existem classes que não se encontram 

presentes na área de estudo. No reino Animalia as 20 espécies distribuem-se por nove classes 

(menos duas que para Portugal), sendo a Bivalvia a classe dominante (quatro espécies). No reino 

Chromista, as 13 espécies distribuem-se por duas classes (menos uma que em Portugal), sendo a 

Bacillariophyceae novamente a dominante (11 espécies). No reino Plantae, as 10 espécies 

distribuem-se por três classes (as mesmas que Portugal), sendo a dominante a mesma, 

Florideophyceae (oito espécies) (Figura 6). 

 

 

 

Figura 5: Distribuição das espécies exóticas presentes em Portugal continental (escala nacional), por Reino e Classe 
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Tabela 8: Lista de espécies exóticas em ambientes marinhos, costeiros e de àguas de transição, em Portugal continental, com indicação do ano do primeiro registo à escala nacional (PT 
continental) e à escala regional (SICs), da distribuição nativa, dos vetores de introdução, do número de ocorrências de cada espécie (Nº ocorr.), e do estado actual da 
população em Portugal (Estado pop.: Estabelecida (E); Não Estabelecida (NE); Desconhecido (D)). A informação é apresentadapor Filo. Não identificado (n.i.) 

Taxa Distribuição Nativa 1º registo Vetor de Introdução Nº Estado Referências 

Filo  PT SICs  ocorr. pop.  

Annelida        

Arenicola defodiens Cadman & Nelson-Smith, 1993 Europa 2009 2009 Tráfego Marítimo 28 E Pires et al 2015 

Arenicola marina Linnaeus, 1758 Europa 1900 2014 Aquacultura 9 E Nobre 1903; Pires et al 2015 

Ficopomatus enigmaticus Fauvel, 1923 Australásia 1979  Tráfego Marítimo 2 E Cancela da Fonseca et al 1989 

Arthropoda        

Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849 América do Norte 1982 1996 Tráfego Marítimo 35 E Sobral 1985; Mattos et al 1996 

Ampelisca heterodactyla Schellenberg, 1925 África (O) 1977  Desconhecido 8 D Marques e Bellan-Santini 1991 

Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854 América N; Canadá 1982  Tráfego Marítimo; Aquacultura 8 E Carvalho et al 2003 

Austrominius modestus Darwin, 1854 Oceânia 1956 1956 Tráfego Marítimo 16 D Fischer-Piette e Prenant 1957 

Balanus trigonus Darwin, 1854 Cosmopolita 2013  Tráfego Marítimo 1 E Projeto INSPECT (em Chainho et al 2014) 

Callinectes sapidus Rathbun, 1896 África; América 1978  Tráfego Marítimo 14 NE Gaudêncio e Guerra 1979 

Caprella scaura Templeton, 1836 África (O) 1985  Tráfego Marítimo 5 NE Marques e Bellan-Santini 1985 

Diamysis lagunares Ariani & Wittmann, 2000 Mar Mediterrâneo 1995 1995 Tráfego Marítimo 4 E Cunha et al 2000 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 Ásia 1988  Tráfego Marítimo 9 E Cigoña e Ferreira 1996 

Jasus lalandii H. Milne Edwards, 1837 África do Sul 1980  Tráfego Marítimo 1 D Guerra e Gaudêncio 1982 

Limnoria quadripunctata Holthuis, 1949 Europa 1995  Tráfego Marítimo 1 NE Nolting 1995 

Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 Ásia 2008  Tráfego Marítimo 1 D Chicharo et al 2009 

Procambarus clarkii Girard, 1852 América do Norte 2016 2016 Libertação na natureza 20 E Ramos e Pereira 1981; GBIF_Procambarus clarkii 

Rhithropanopeus harrisii Gould, 1841 América do Norte 1978 1991 Tráfego Marítimo; Aquacultura 12 E Gaudêncio e Guerra 1979; Gonçalves et al 1995 

Bryozoa        

Bugula neritina Linnaeus, 1758 Cosmopolita 2004 2004 Tráfego Marítimo 16 E Marchini et al 2007  

Tricellaria inopinata d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 Ásia; Oceânia; América 2004 2004 Tráfego Marítimo 7 E Marchini et al 2007 

Watersipora subtorquata d'Orbigny, 1852 América do Sul 2004  Tráfego Marítimo 4 E Souto et al 2014 

Chlorophyta        

Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, 1889 Ásia 1999 1999 Tráfego Marítimo 19 NE Museu de História Natural da Dinamarca 

Ulva australis Areschoug, 1854 Ásia 2005  Aquacultura 4 NE Berecibar 2016 

Chordata        

Alburnus alburnos Linnaeus, 1758 Europa; Ásia n.i.  Libertação na natureza 8 E Vinyoles et al 2007 

Ameiurus melas Rafinesque, 1820 América do Norte 2016  Libertação na natureza 6 E Gante e Santos 2002 

Botrylloides violaceus Oka, 1927 Ásia 2017 2017 Tráfego Marítimo; Aquacultura 2 D Nagar et al 2010; Heliana Teixeira (in prep.) 

Corella eumyota Traustedt, 1882 África; Oceânia; América Sul 2008  Tráfego Marítimo; Aquacultura 8 E Nagar et al 2010 
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Taxa Distribuição Nativa 1º registo Vetor de Introdução Nº Estado Referências 

Filo  PT SICs  ocorr. pop.  

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Europa 1898 2012 Libertação na natureza 
8 D 

Almaça 1965 (em Almaça 1995); GBIF_Cyprinus 
carpio 

Fundulus heteroclitus heteroclitus Linnaeus, 1766 América 1997  Ornamental 1 D Almaça 1995 

Gambusia holbrooki Girard, 1859 América 2015 2015 Investigação; Controlo Biológico 11 D Boto 1932; GBIF_Gambusia holbrooki 

Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 Oceânia 2006  Tráfego Marítimo 3 E Rius et al 2012 

Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 América do Norte 1909  Libertação na natureza 4 D Nobre 1909 

Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814 América do Norte 1900  Libertação na natureza 3 NE Almaça 1995 

Sander lucioperca Linnaeus, 1758 Ásia; Europa 2017 2017 Libertação na natureza 5 E Barros et al 2000 

Styela clava Herdman, 1881 Ásia 2003  Tráfego Marítimo 5 D Davis e Davis 2005 

Styela plicata Lesueur, 1823 Atlântico (O) 2009  Tráfego Marítimo 3 D Nagar et al 2010 

Cnidaria        

Blackfordia virginica Mayer, 1910 Europa 1984  Tráfego Marítimo 3 D Moore et al 1987 

Cordylophora caspia Pallas, 1771 Ásia 1979  Tráfego Marítimo 22 NE Correia et al 2012 

Gonionemus vertens A. Agassiz, 1862 Ásia; América do Norte 1867  Tráfego Marítimo; Aquacultura 1 D Edwards 1976 

Maeotias marginata Modeer, 1791 Europa (E) 2002  Tráfego Marítimo 15 E Muha et al 2012 

Mollusca        

Chaetopleura angulata Spengler, 1797 Brasil 1916  Tráfego Marítimo 17 E Hidalgo 1916 

Corbicula fluminea OF Müller, 1774 Ásia 1978 2015 Tráfego Marítimo 13 E Mouthon 1981 

Crepidula fornicata Linnaeus, 1758 América do Norte 2014 2014 Escape confinamento 6 E GBIF_Crepidula fornicata 

Magallana gigas Thunberg, 1793 Ásia; Rússia (E) 1700 2015 Tráfego Marítimo; Aquacultura 67 E Edwards 1976; IPMA 2015 

Mercenaria mercenaria Linnaeus, 1758 América do Norte 2010  Tráfego Marítimo 1 E WGITMO 2011 

Mya arenaria Linnaeus, 1758 Ásia; Rússia 1982 2012 Tráfego Marítimo 3 E Guimarães e Galhano 1988; Conde et al 2010 

Ocinebrellus inornatus Récluz, 1851 América do Norte 1999  Aquacultura 4 E Afonso 2011 

Penaeus japonicus Spence Bate, 1888 Índico; Pacífico 1985  Aquacultura 4 NE Ruano e Sobral 2000 

Potamopyrgus antipodarum Gray, 1843 Oceânia 1960 1960 Tráfego Marítimo 22 E Heuss 1961 

Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850 Ásia; Rússia (E) 1940 1940 Aquacultura 35 NE Vilela 1950 

Tonicia atrata Hutton, 1880 Pacífico (S); Antártico 1985  Tráfego Marítimo; Aquacultura 1 E Arias e Anadón 2013 

Myzozoa        

Gymnodinium catenatum H.W.Graham, 1943 Asia (SO) 1898  Tráfego Marítimo 18 E Estrada 1995 (em Amorim e Dale 2006) 

Gymnodinium microreticulatum  
Bolch, Negri & Hallegraeff, 1999 

Austrália 1997  Desconhecido 
6 D 

Amorim et al 2001 

Ostreopsis ovata Fukuyo, 1981 Asia 2010  Desconhecido 2 D David et al 2013 

Nematoda        

Anguillicoloides crassus Moravec & Taraschewski, 1988 Asia (SO) 1992 1992 Transporte contaminante 27 D Silva et al 1992 
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Taxa Distribuição Nativa 1º registo Vetor de Introdução Nº Estado Referências 

Filo  PT SICs  ocorr. pop.  

Ochrophyta        

Colpomenia peregrina Sauvageau, 1927 Pacífico 1951  Tráfego Marítimo 47 D Palminha 1951 

Pseudo-nitzschia americana (Hasle) Fryxell, 1993 USA 2004 2004 Desconhecido 1 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia australis Frenguelli, 1939 USA 2000 2000 Desconhecido 10 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia calliantha  
Lundholm, Moestrup & Hasle, 2003 

Europa 2003 2003 Desconhecido 
1 D 

Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia cuspidata (Hasle) Hasle, 1993 Oceânia 2000 2000 Desconhecido 8 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden, 1928 Oceânia 2000 2000 Desconhecido 10 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia dolorosa Lundholm & Moestrup, 2006 Oceânia 2000 2000 Desconhecido 8 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia fraudulenta (Cleve) Hasle, 1993 Oceânia 2000 2000 Desconhecido 9 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia multistriata (Takano) Takano, 1995 Ásia 2003 2003 Desconhecido 2 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima (Hasle) Hasle, 1993 Canada (E) 2000 2000 Desconhecido 10 D Churro et al 2009 

Pseudo-nitzschia pungens  
(Grunow ex Cleve) G.R.Hasle, 1993 

América do Sul 2003  Desconhecido 
1 D 

Costa and Garrido 2004 

Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo, 1899 Canada n.i.  Desconhecido 1 D Silva 1990 

Pseudo-nitzschia spp H. Peragallo & M. Peragallo, 1900 USA 1985 1985 Desconhecido 56 D Abrantes e Moita 1999 

Pseudo-nitzschia subpacifica (Hasle) Hasle, 1993 Oceânia 2000 2000 Desconhecido 8 D Churro et al 2009 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, 1955 Ásia 1989 1989 Tráfego Marítimo 97 E Rull Lluch et al 1994 

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1873 Ásia 2005 2007 Escape confinamento 13 NE Berecibar 2016; GBIF_Undaria pinnatifida 

Rhodophyta        

Agarophyton vermiculophyllum  
(Ohmi) Gurgel, J.N. Norris et Fredericq, 2018 

Ásia 2007 2007 Tráfego Marítimo; Escape 
confinamento 9 E 

Rueness 2005; GBIF_Gracilaria vermiculophylla 

Anotrichium furcellatum  
(J. Agardh) Baldock, 1976 

Indo-Pacífico 1960 1997 Tráfego Marítimo 
26 E 

Ardre 1961/1970/1971; GBIF_Anotrichium 
furcellatum 

Antithamnion amphigeneum A. Millar, 1990 Austrália 2004  Tráfego Marítimo 15 E Berecibar 2011 

Antithamnion densum (Suhr) M.A. Howe, 1914 Pacífico (E) 2003  Tráfego Marítimo 11 E Berecibar 2011; Araújo et al 2009 

Antithamnion nipponicum Yamada & Inagaki, 1935 Indo-Pacífico 2003  Desconhecido 3 NE Berecibar 2011 

Antithamnionella spirographidis  
(Schiffner) E.M. Wollaston, 1968 

Indo-Pacífico 2007 2007 Tráfego Marítimo 
10 E 

Berecibar 2011 

Antithamnionella ternifolia  
(J.D. Hooker & Harvey) Lyle, 1922 

Pacífico (SO) 1958 2003 Tráfego Marítimo 
42 E 

Palminha 1958; Berecibar 2011 

Asparagopsis armata Harvey, 1855 Austrália 1951 2003 Tráfego Marítimo 89 E Palminha 1958; Araújo et al 2009 

Asparagopsis taxiformis  
(Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845 

Austrália 2002  Tráfego Marítimo; Escape 
confinamento 10 E 

Berecibar 2016 

Bonnemaisonia hamifera Hariot, 1891 Ásia (N) 2003   3 E Berecibar 2011 
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Taxa Distribuição Nativa 1º registo Vetor de Introdução Nº Estado Referências 

Filo  PT SICs  ocorr. pop.  

Calosiphonia vermicularis (J.Agardh) F.Schmitz, 1889 Europa 2004  Desconhecido 6 NE Berecibar 2011 

Dasya sessilis Yamada, 1928 Ásia (NO) 1989 2006 Tráfego Marítimo; Escape 
confinamento 

24 E 
Berecibar 2011; Araújo et al 2009 

Gelidiella calcicola Maggs & Guiry, 1988 Europa 2007  Tráfego Marítimo 3 E GBIF_Gelidiella calcicola 

Gelidium maggsiae Rico & Guiry, 1997 Europa 2013  Tráfego Marítimo 1 E Peña et al 2014 

Grateloupia turuturu Yamada, 1941 Ásia; Rússia (NO) 1997 1997 Tráfego Marítimo; Escape 
confinamento 

52 E 
Bárbara e Cremades 2004 

Halymenia latifolia  
P. Crouan & H.Crouan ex Kützing, 1866 

Europa 2005  Desconhecido 
6 E 

Berecibar 2011 

Lomentaria hakodatensis Yendo, 1920 Ásia 1991  Escape confinamento 4 E Berecibar 2011 

Melanothamnus harveyi  
(Bailey) Díaz-Tapia & Maggs, 2017 

Ásia (NO) 2003 2007 Tráfego Marítimo; Escape 
confinamento 18 E 

Araújo et al 2009  

Scageliopsis patens Wollaston, 1981 Oceânia (S) 2006  Tráfego Marítimo 3 NE Secilla et al 2008 

Symphyocladia marchantioides  
(Harvey) Falkenberg, 1897 

Indo-Pacífico 2003  Tráfego Marítimo 
9 E 

Berecibar 2011 

Tracheophyta        

Spartina densiflora Brongn. América do Sul 2000  Comércio de madeira 9 E GIBF_Spartina densiflora 

Spartina patens (Aiton) Muhl. América do Norte 1950 2004 Desconhecido 39 E Daveau 1987; Pinho 2010 
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Relativamente ao número de ocorrências registadas para cada espécie, e no que diz 

respeito aos registos para Portugal continental, é possível afirmar que a distribuição de 

ocorrências por espécies é bastante heterogénea, tanto por Reino como por Filo (Figura 7). No 

Reino Animalia, o Filo que apresenta um número mais elevado de ocorrências é o Mollusca, sendo 

que a espécie com mais ocorrências é a ostra invasora Magallana gigas (Figura 8a) (58 

ocorrências). No Reino Chromista, o Filo Ochrophyta é o mais representativo, com as espécies de 

alga vermelha Sargassum muticum (Figura 8b), as diatomáceas planctônicas Pseudo-nitzschia spp. 

(Figura 8c), e a alga Colpomenia peregrina (Figura 8d) a apresentar o maior número de 

ocorrências (74, 61 e 47, respetivamente). No Reino Plantae, o Filo mais representativo é o 

Rhodophyta, com as espécies de algas Asparagopsis armata (Figura 8e), Grateloupia turuturu 

(Figura 8f) e Antithamnionella ternifolia (Figura 8g) a apresentar o maior número de ocorrências 

(93, 46 e 43, respetivamente). 

Em relação ao número de espécies e de ocorrências na área de estudo à escala regional, 

registou-se um total de 43 espécies e 273 ocorrências. Tal como à escala nacional, também a 

distribuição das ocorrências por espécie é bastante heterogénea, tanto por Reino como por Filo 

(Figura 9). No Reino Animalia é o Filo Annelida que apresenta o número mais elevado de 

ocorrências, com o poliqueta Arenicola defodiens (Figura 8h) (28 ocorrências). No Reino 

Chromista, a distribuição das ocorrências pelas espécies é mais homogénea, a espécie que 

Figura 6: Distribuição das espécies exóticas presentes nas três áreas protegidas classificadas (área de estudo à 
escala regional), por Reino e Classe 
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apresenta o maior número de ocorrências é a macroalga Undaria pinnatifida (Figura 8i) (11), do 

Filo Ochrophyta. No Reino Plantae, é a espécie Spartina patens (Figura 8j), do Filo Tracheophyta, 

que apresenta o maior número de ocorrências (32). A alga Grateloupia turuturu, do Filo 

Rhodophyta, também é representativa neste Reino, com 16 ocorrências. 
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Figura 7: Número de ocorrências por espécie registadas para Portugal continental, dividido por Reino e Filo 
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Figura 8: Imagem das espécies mais representativas na amostragem 
a) Magallana gigas Thunberg, 1793 (Imagem retirada de: 

http://www.iucngisd.org/gisd/species.php?sc=797&fbclid=IwAR0hFugLD_OJTpMVf
yYmRqAyEO34oDUiuIuBxzyMFuIFFy2t1ELmsHcIcSE);  

b) Sargassum muticum (Yendo) Fensholt (Imagem retirada de: 
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=90);  

c) Pseudo-nitzschia spp. H. Peragallo & M. Peragallo, 1900 (Imagem retirada 
de: Wasmund et al., 2018);  

d) Colpomenia peregrina Sauvageau 1927 (Imagem retirada de: 
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=74);  

e) Asparagopsis armata Harvey, 1855 (Imagem retirada de:  
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=6);  

f) Grateloupia turuturu Yamada, 1941 (Imagem retirada de: 
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=4363&-
session=abv4:AC1F190C1e0ef29EEDWx5A368235);  

g) Antithamnionella ternifolia (J.D. Hooker & Harvey) Lyle, 1922 (Imagem 
retirada de: https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=450):  

h) Arenicola defodiens Cadman & Nelson-Smith, 1993 (Imagem retirada de: 
http://www.aphotomarine.com/worm_arenicola_defodiens_black_lugworm.html);  

i) Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1873 (Imagem retirada de: 
https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=350);  

j) Spartina patens (Aiton) Muhl (Imagem retirada de: https://flora-
on.pt/index.php#/0A4uL) 
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 Histórico de invasões - análise temporal 

A análise temporam das introduções de EE em Portugal continental mostrou que, a 

primeira introdução data de 319 anos atrás, a maioria das introduções ocorreram nas últimas 

quatro décadas e o último registo de introdução foi em  2017.  

O primeiro registo de introdução em Portugal continental foi em 1700 da ostra invasora 

Magallana gigas. A introdução seguinte difere mais de 100 anos da primeira e refere-se ao 

hidrozoário Gonionemus vertens em 1867. A partir do ano 1898 o número de espécies 

introduzidas não excedeu as duas espécies por ano (nos anos em que ocorreram introduções) até 

ao ano de 1978 em que, pela primeira vez, se registou a introdução de três espécies. Neste ano o 

número cumulativo de espécies introduzidas era de 20. No ano de 1982 e 1985 registou-se, 

Figura 9: Número de ocorrências por espécie registadas para a área de estudo, dividido por Reino e Filo 
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respetivamente, a introdução de três e quatro espécies, sendo que, no intervalo de tempo de 

1978 a 1985 o número de introduções foi muito inconstante ao longo do tempo e apenas se 

registaram a introdução de uma ou duas espécies em determinados anos. No ano 2000, registou-

se um número considerável de introduções (oito) e o número cumulativo de espécies neste ano 

era de 51 espécies. O número de introduções em 2000 deveu-se ao estudo de Churro et al. (2009) 

que registou sete espécies do género Pseudo-nitzschia, e registou-se também a introdução da 

espécie Spartina densiflora. Em 2003 e 2004, voltou-se a registar um número considerável de 

introduções (nove e seis,respetivamente)  e o número cumulativo de espécies era de 68. Nestes 

anos foram registadas espécies como as algas Antithamnion densum, A. nipponicum A. 

amphigeneum, Bonnemaisonia hamifera, Calosiphonia vermicularis, Symphyocladia 

marchantioides (Berecibar, 2011), Melanothamnus harveyi (Araújo et al., 2009), das diatomáceas 

planctónicas Pseudo-nitzchia calliantha, P. multistriata, P. americana (Churro et al., 2009), P. 

pungens e da alga Styela clava (Davis e Davis, 2005), o invertebrado Bugula neritina, a alga 

Tricellaria inopinata (Marchini et al., 2007) e o briozoário Watersipora subtorquata (Souto et al., 

2014). De 2005 até 2017 existiram introduções todos os anos, mas estas não excederam as três 

espécies por ano. Em 2017 o número cumulativo de espécies era de 90 espécies e não de 92, uma 

vez que, para duas espécies, como já referido, não foi possível descobrir o ano de introdução. 

Em relação à evolução temporal por ocorrências das EE em Portugal continental e o número 

cumulativo das mesmas (Figura 11), a evolução temporal das ocorrências é relativamente 

concordante com a evolução temporal das introduções. Até ao ano de 1898 o número de 

ocorrências foi de uma por ano, nos anos em que existiram introduções (1700, 1867 e 1887). No 

ano de 1898 o número de ocorrências foi de quatro e o número cumulativo nesse ano era de sete. 

Entre os anos de 1900 e 1939 o número de ocorrências não excedeu as duas ocorrências, nos 

anos em que se verificaram introduções (1900, 1908, 1909, 1910, 1916, 1930, 1932, 1939). Em 

1940 e 1957, o número de ocorrências foi de sete e o número cumulativo das mesmas no ano de 

1957 era de 43 espécies. No ano de 1960, o número de ocorrências foi mais elevado que nos 

restantes anos até então, tendo ocorrido 11 ocorrências e contabilizando nesse ano um número 

cumulativo de 55 ocorrências. O número de ocorrências volta a ser elevado no ano de 1982, com 

15 ocorrências, aumentando o número cumulativo para 92. Nos anos de 1985 e 1986, observa-se 

um número considerável de ocorrências, 48 e 24 respetivamente. De 1994 até 2019, registaram-

se ocorrências todos os anos, de forma não constante. Contudo, é a partir dos anos 2000 que o 

número de ocorrências começa a ser mais representativo, sendo que o ano que apresenta o 

maior número de ocorrências é o ano de 2003, com 141 ocorrências só nesse ano, contabilizando 

um número cumulativo de 505 ocorrências. Em 2019, o número de ocorrências foi de 37 
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contabilizando um número cumulativo de 1081, que vai de acordo com os dados referidos 

anteriormente para Portugal continental. 

 

 

Figura 10: Evolução temporal de introduções de EE em Portugal continental. As barras a verde correspondem ao nº 
de registos de introduções de EE por ano. Cada círculo cinza corresponde ao número cumulativo de 
espécies em território português: a) Evolução temporal com o intervalo de tempo completo, 1700-2019; 
b) Evolução temporal com o intervalo de tempo reduzido, 1898-2019 

Figura 11: Evolução temporal de ocorrências de EE em Portugal. As barras a verde correspondem ao nº de 
ocorrências de EE por ano. Cada círculo corresponde ao número cumulativo de espécies em território 
português: a) Evolução temporal com o intervalo de tempo completo, 1700-2019; b) Evolução temporal 
com o intervalo de tempo reduzido, 1898-2019 
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A análise temporal das introduções de EE na área de estudo à escala regional mostrou que, 

a primeira introdução data de 1940, mas a maioria das introduções ocorreram nas últimas três 

décadas e o último registo de introdução foi em  2017 (Figura 12).  

O primeiro registo de EE para a área de estudo foi no ano de 1940, com a amêijoa-japónica 

Ruditapes philippinarum (Vilela, 1950). O segundo registo de introdução foi em 1956 do crustáceo 

Austrominius modestus (Fischer-Piette e Prenant, 1957), seguido do molusco Potamopyrgus 

antipodarum em 1960 (Heuss, 1961). Em 1985 registou-se a introdução do género Pseudo-

nitzchia spp. (Abrantes e Moita, 1999) e em 1989 registou-se a introdução da alga Sargassum 

muticum (Rull Lluch et al., 1994). As introduções seguintes registaram-se em 1991, 1992, 1995, 

1996, 1997, 1999, com a introduções das espécies: do caranguejo-anão Rhithropanopeus harrisii 

(Gonçalves et al., 1995); do parasita Anguillicoloides crassus (Silva et al., 1992); do crustáceo 

Diamysis lagunares (Cunha et al., 2000); o copépode Acartia (Acanthacartia) tonsa (Mattos et al., 

1996); das algas Anotrichium furcellatum (GBIF_Anotrichium furcellatum, n.d.) e Grateloupia 

turuturu (Bárbara e Cremades, 2004); e, da alga Codium fragile subsp. fragile (Museu de História 

Natural da Dinamarca). O ano de 2000 foi o ano que se registou o maior número de introduções, 

sete espécies. Este valor vai de encontro às introduções para Portugal continental no mesmo ano, 

que correspondem a estudos realizados por Leandro (2007) e Churro et al. (2009). Nos anos de 

2003, 2004 e 2007 o número de introduções foi de quatro espécies em cada ano. Em 2015, 

registou-se a introdução de três espécies. Em 2012, 2014 e 2017 o número de introduções foi de 

duas espécies em cada ano. Nos anos de 2006, 2009 e 2016 o número de registos de introduções 

foi de apenas uma espécie em cada ano. O número cumulativo no ano de 2017, último ano em 

que se registou introduções de EE na área de estudo era de 43 espécies, como já referido 

anteriormente. 

No que diz respeito às ocorrências na área de estudo à escala regional (Figura 13), até ao ano 

de 1999 o número de ocorrências registado foi relativamente reduzido, não excedendo as seis 

ocorrências no ano de 1985. No ano 2000 o número de ocorrências sofreu um crescimento muito 

exponencial, de 67 ocorrências, maioritariamente devido ao estudo de Churro et al. (2009), como 

já referido. No ano de 2004 o número de ocorrências volta a ser significativo (30 ocorrências) que 

se deveu a estudos realizados por Marchini et al. (2007), Churro et al. (2009) e Pinho (2010). Os 

anos seguintes que apresentaram um número de ocorrências significativo foi o ano de 2014 (22 

ocorrências) com o estudo de  Pires et al. (2015) e 2019 com 17 ocorrências, sendo a maioria 

proveniente de bases de dados online e de observações de campo. O número cumulativo de 

ocorrências em 2019 foi de 273, o que vai de encontro aos dados recolhidos.  
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Figura 12: Evolução temporal de introduções de EE na área de estudo à escala regional nas três áreas classificadas. 
As barras a laranja correspondem ao nº de registos de introduções de EE por ano. Cada círculo cinza 
corresponde ao número cumulativo de espécies em território português: a) Evolução temporal com o 
intervalo de tempo completo, 1940-2017; b) Evolução temporal com o intervalo de tempo reduzido, 1985-
2017 

Figura 13: Evolução temporal de ocorrências de EE na área de estudo à escala regional nas três áreas classificadas. 
As barras a laranja correspondem ao nº de registos de introduções de EE por ano. Cada círculo 
corresponde ao número cumulativo de espécies em território português: a) Evolução temporal com o 
intervalo 
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Relativamente à distribuição nativa das EE e para Portugal continental (Figura 14), a maioria 

das espécies é nativa da Ásia (28 espécies), com mais incidência no Japão (18 espécies). O 

segundo continente de onde provêm mais EE é o continente Americano (24 espécies), mais 

especificamente da América do Norte (19 espécies). A Oceânia também apresenta um número 

considerável de espécies nativas desse continente (14 espécies). Existe uma espécie que 

apresenta uma distribuição cosmopolita e sete espécies que não foi possível identificar com 

precisão a sua origem e foram por isso consideradas como indefinido (Figura 14). 

Quanto à distribuição nativa das EE presentes na área de estudo (Figura 15), a maioria 

destas apresenta a sua origem em concordância com Portugal, uma vez que 16 espécies 

apresentam a sua origem na Ásia e mais especificamente do Japão (10 espécies). O segundo 

continente de onde provêm mais EE é, como para Portugal, o continente Americano (11 espécies), 

mais especificamente a América do Norte. Na área de estudo, apenas 1 espécie apresenta a sua 

origem como indefinida. 

 

 

 

Figura 14: Área geográfica da distribuição nativa das EE registadas em Portugal continental, divididas por continentes e 
principais subcontinentes ou países 

Figura 15: Área geográfica da distribuição nativa das EE registadas na área de estudo à escala regional, nas três áreas 
classificadas, divididas por continentes e principais subcontinentes ou países 
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Em relação às EE presentes neste estudo, e enunciadas na Tabela 8, apenas algumas se 

encontram presentes nas listas de espécies invasoras europeia e nacionais: Lista da União; 

Decreto de Lei n.º 565/99 e Decreto de Lei n.º 92/2019. A nível europeu, apenas duas espécies 

deste estudo se encontram presentes na Lista da União: o caranguejo-peludo-chinês Eriocheir 

sinensis e o lagostim-vermelho Procambarus clarkii. Estas espécies também se encontram nas 

duas listas nacionais referidas anteriormente. Em relaração ao presente estudo, na lista presente 

no DL n.º 565/99 apenas 16 das 92 EE presentes no estudo se encontravam listadas como 

invasoras. Em 2019, o número de espécies aumentou para 38, sendo que todas as que se 

encontravam presentes em 1999 permaneceram em 2019. 

Das espécies presentes na área de estudo à escala regional, na lista presente no DL n.º 

565/99 apenas 10 espécies se encontravam listadas como invasoras. Em 2019, o número 

aumentou para 20 espécies. Destas apenas uma espécie, o lagostim-vermelho Procambarus 

clarkii, se encontra na Lista da União (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Espécies do estudo que se encontram presentes na Lista da União da UE, que se encontravam no Decreto-Lei 
n.º 565/99 e que se encontram atualmente no Decreto-Lei n.º 92/2019. A negrito identificam-se as espécies 
que se encontram presentes na área de estudo à escala regional 

Nome Científico Lista da União DL 565/99 DL 92/2019 
Acartia (Acanthacartia) tonsa 

   

Agarophyton vermiculophyllum 
 

✓  ✓  
Alburnus alburnus 

  
✓  

Ameiurus melas 
 

✓  ✓  
Ampelisca heterodactyla 

   

Amphibalanus amphitrite 
  

✓  
Anguillicoloides crassus 

   

Anotrichium furcellatum 
  

✓  
Antithamnion amphigeneum 

  
✓  

Antithamnion densum 
  

✓  
Antithamnion nipponicum 

  
✓  

Antithamnionella spirographidis 
  

✓  
Antithamnionella ternifolia 

  
✓  

Arenicola defodiens 
   

Arenicola marina 
   

Asparagopsis armata 
  

✓  
Asparagopsis taxiformis 

   

Austrominius modestus 
  

✓  
Balanus trigonus 

   

Blackfordia virginica 
  

✓  
Bonnemaisonia hamifera 

   

Botrylloides violaceus 
   

Bugula neritina 
   

Callinectes sapidus 
   

Calosiphonia vermicularis 
   

Caprella scaura 
   

Chaetopleura angulata 
   

Codium fragile subsp. fragile 
   

Colpomenia peregrina 
  

✓  
Corbicula fluminea 

 
✓  ✓  

Cordylophora caspia 
   

Corella eumyota 
  

✓  
Crepidula fornicata 
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Nome Científico Lista da União DL 565/99 DL 92/2019 
Cyprinus carpio 

 
✓  ✓  

Dasya sessilis 
 

✓  ✓  
Diamysis lagunaris 

   

Eriocheir sinensis ✓  ✓  ✓  
Ficopomatus enigmaticus 

   

Fundulus heteroclitus heteroclitus 
 

✓  ✓  
Gambusia holbrooki 

 
✓  ✓  

Gelidiella calcicola 
   

Gelidium maggsiae 
   

Gonionemus vertens 
   

Grateloupia turuturu 
 

✓  ✓  
Gymnodinium catenatum 

 
✓  ✓  

Gymnodinium microreticulatum 
   

Halymenia latifolia 
   

Jasus lalandii 
   

Limnoria quadripunctata 
   

Lomentaria hakodatensis 
   

Maeotias marginata 
   

Magallana gigas 
 

✓  ✓  
Melanothamnus harveyi 

   

Mercenaria mercenaria 
   

Microcosmus squamiger 
   

Mya arenaria 
  

✓  
Ocinebrellus inornatus 

  
✓  

Oncorhynchus mykiss 
 

✓  ✓  
Ostreopsis ovata 

  
✓  

Palaemon macrodactylus 
   

Penaeus japonicus  
   

Potamopyrgus antipodarum 
 

✓  ✓  
Procambarus clarkii ✓  ✓  ✓  
Pseudo-nitzschia americana 

   

Pseudo-nitzschia australis 
   

Pseudo-nitzschia calliantha 
   

Pseudo-nitzschia cuspidata 
   

Pseudo-nitzschia delicatissima 
   

Pseudo-nitzschia dolorosa 
   

Pseudo-nitzschia fraudulenta 
   

Pseudo-nitzschia multistriata 
   

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 
   

Pseudo-nitzschia pungens 
   

Pseudo-nitzschia seriata 
   

Pseudo-nitzschia spp 
   

Pseudo-nitzschia subpacifica 
   

Rhithropanopeus harrisii 
   

Ruditapes philippinarum 
  

✓  
Salvelinus fontinalis 

  
✓  

Sander lucioperca 
 

✓  ✓  
Sargassum muticum 

  
✓  

Scageliopsis patens 
   

Spartina densiflora 
 

✓  ✓  
Spartina patens 

   

Styela clava 
   

Styela plicata 
   

Symphyocladia marchantioides 
  

✓  
Tonicia atrata 

   

Tricellaria inopinata 
  

✓  
Ulva australis 

   

Undaria pinnatifida 
  

✓  
Watersipora subtorquata 
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 Hotspots de invasão - análise espacial das ocorrências de EE 

O mapeamento georreferenciado das ocorrências das EE mostrou que a distribuição das 

ocorrências é homogénea de norte a sul, tanto à escala nacional (Figura 16) como à escala 

regional (Figura 17). Foram mapeadas as 1081 ocorrências registadas para o território português 

(pertencentes às 92 EE registadas), onde se incluem as 273 ocorrências da área de estudo à escala 

regional (pertencentes 43 EE registadas).  

 

 

 

Figura 16: Ocorrências de EE à escala nacional, em Portugal continental, e regional (três áreas classifcadas), nas 
categorias de massas de água mais relevantes para o presente estudo: águas marinhas (Diretiva Quadro 
Estratégia Marinha), águas costeiras e de transição (Diretiva Quadro Água). Mapa desenvolvido no 
software QGIS pela autora 
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Em Portugal continental as ocorrências de EE encontra-se bem distribuída ao longo da costa 

e nos sistemas de transição, com uma distribuição ampla de norte a sul do país. É evidente o 

menor número de registos de ocorrências observado em águas marinhas comparativamente ao 

observado em ambientes costeiros e estuarinos.  

 

 

 

Na área de estudo à escala regional a zona que apresenta uma concentração mais elevada 

de EE é a área delimitada pelo SIC Ria de Aveiro, que corresponde ao sistema lagunar da Ria de 

Aveiro, e cuja área se insere maioritariamente nos limites das águas de transição. 

Algumas espécies reconhecidas como espécies de água doce e que ocorrem na área de 

estudo (mais especificamente na Pateira de Fermentelos), como: o lagostim-vermelho 

Procambarus clarkii e os peixes Cyprinus carpio, Gambusia holbrooki e Sander lucioperca 

apresentam segundo a literatura algumas evidências de tolerância a ambientes salobros de baixa 

salinidade e foram, portanto, incluídas na análise geral (Tabela 8; Figura 8; Figura 17) como 

espécies possíveis de ocorrer e impactar ambientes estuarinos superiores. 

Figura 17: Ocorrências de EE na área de estudo à escala regional, nas categorias de massas de água 
mais relevantes para o presente estudo: águas marinhas (Diretiva Quadro Estratégia 
Marinha), águas costeiras e de transição (Diretiva Quadro Água). Mapa desenvolvido no 
software QGIS pela autora 
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A distribuição das EE na área de estudo, por concelho/município, mostrou que a maioria 

das ocorrências se registaram em Aveiro (83%), seguido da Figueira da Foz (14%) e Mira (3%) 

(Figura 18). As ocorrências registadas na Pateira de Fermentelos estão incluídas nas ocorrências 

de Aveiro. Estes valores são os esperados, uma vez que, a maior parte de as espécies ocorrerem 

na Ria de Aveiro. 

 

 

Como já referido, reconhece-se o papel fundamental que algumas espécies de água doce 

podem representar na área de estudo à escala regional, principalmente no SIC da Ria de Aveiro e 

das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. Por isso, efetuou-se o mapeamento destas EE 

separadamente das restantes espécies. As EE encontradas nas duas áreas contíguas foram: as 

plantas Azolla filiculoides, Cotula coronopifolia, Eichhornia crassipes, Elodea canadensis e 

Myriophyllum aquaticum (Figura 19).  

Na Tabela 10 enuncia-se: o ano do primeiro registo na área de estudo à escala regional; a 

área geográfica de distribuição nativa; os principais vetores de introdução; o número de 

ocorrências e o estado atual da população para cada espécie de água doce mapeadas 

anteriormente. 

 

 

 

 

Figura 18: Número de ocorrências de EE na área de estudo por concelho/município 
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Tabela 10: Lista das espécies exóticas de água doce presentes na área de estudo (lista semelhante à da Tabela 8), com 
ano do primeiro registo para a área de estudo à escala regional, distribuição nativa, vetores de introdução, 
número de ocorrências de cada espécie (Nº ocorr.) e estado da população atual (Estado pop.). A informação 
encontra-se dividida por espécie e por Filo. Legenda: Estabelecida (E) 

Taxa Distribuição  1º registo Vetor de  Nº Estado   Referências 
Filo Nativa SICs Introdução ocorr. pop.  

Tracheophyta       

Eichhornia crassipes  
Mart. (Solms), 1883 

América do Sul  1990s Escape de 
confinamento 

36 E Laranjeira e 
Nadais, 2008 

Elodea canadensis Michx. América do 
Norte 

2013 Escape de 
confinamento 

2 E Invasoras.pt 

Myriophyllum aquaticum  
(Velloso) Verdc. 

América Central 2013 Escape de 
confinamento 

43 E Invasoras.pt 

Cotula coronopifolia L. África do Sul 2014 Escape de 
confinamento 

5 E Invasoras.pt 

Azolla filiculoides Lam. América 2015 Escape de 
confinamento 

6 E invasoras.pt 

 

 

 

 

 

Figura 19: Ocorrências e distribuição de EE de águas doces na área de estudo à escala regional 
ao longo dos habitats associados a águas de transição (montante), rios, canais e lagos. 
Mapa desenvolvido no software QGIS pela autora 
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 Principais vetores de introdução 

As categorias dos vetores de introdução das EE listadas para Portugal continental 

encontram-se enunciados na Tabela 11. As categorias relacionadas ao transporte de passageiros 

clandestinos (onde todas as categorias correspondem ao transporte marítimo) foi o vetor de 

introdução dominante, registando um total de 56 EE. As três categorias com o maior número de 

espécies foram as incrustações no casco de navios, as águas de lastro e o isco contaminado 

(ostras), com 25%, 22% e 10%, respetivamente. Duas categorias em conjunto, incrustações no 

casco de navios e águas de lastro apresentaram-se como as categorias principais de 11 EE. 

Contudo, a categoria e o vetor potencial de introdução não puderam ser determinados para 16 

espécies, correspondendo a 15% do total de EE (Figura 20). Para a área de estudo à escala 

regional, as categorias relacionadas ao transporte passageiros clandestinos também foi o vetor de 

introdução dominante, registando um total de 21 EE, com as incrustações no casco de navios a 

apresentar a percentagem mais elevada de EE (18%) e as águas de lastro e o isco contaminado 

(ostras) a apresentarem uma percentagem de 16%, ambas. Duas categorias em conjunto, 

incrustações no casco de navios e águas de lastro apresentaram-se como as categorias principais 

de três EE. Assim como para Portugal continental, a categoria e o vetor potencial de introdução 

não puderam ser determinados para nove espécies, correspondendo a 18% do total de EE 

presentes na área de estudo à escala regional (Figura 21). 

 

Tabela 11: Principais categorias dos vetores de introdução das espécies exóticas listadas para Portugal continental. A 
negrito encontram-se as espécies presentes na área de estudo 

Espécies Exóticas Categorias dos vetores de introdução Referência 

Acartia (Acanthacartia) tonsa Dana, 1849 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Agarophyton vermiculophyllum  
(Ohmi) Gurgel, J.N. Norris et Fredericq, 2018 

Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Alburnus alburnos Linnaeus, 1758 Pesca Anastácio et al., 2019 

Ameiurus melas Rafinesque, 1820 Pesca Anastácio et al., 2019 

Ampelisca heterodactyla Schellenberg, 1925 Ornamental Chainho et al., 2015 

Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Anguillicoloides crassus  
Moravec & Taraschewski, 1988 

Parasitas em animais e plantas Anastácio et al., 2019 

Anotrichium furcellatum 
 (J. Agardh) Baldock, 1976 

Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 

Antithamnion amphigeneum A. Millar, 1990 Incrustações no casco Berecibar, 2016 

Antithamnion densum (Suhr) M.A. Howe, 1914 Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 

Antithamnion nipponicum  
Yamada & Inagaki, 1935 

Desconhecido Berecibar, 2016 

Antithamnionella spirographidis  
(Schiffner) E.M. Wollaston, 1968 

Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 

Antithamnionella ternifólia  
(J.D. Hooker & Harvey) Lyle, 1922 

Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 
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Arenicola defodiens  
Cadman & Nelson-Smith, 1993 

Água de lastro; Incrustações no casco Pires et al 2015 

Arenicola marina Linnaeus, 1758 Aquacultura Pires et al 2015 

Asparagopsis armata Harvey, 1855 Incrustações no casco Berecibar, 2016 

Asparagopsis taxiformis  
(Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845 

Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Austrominius modestus Darwin, 1854 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Balanus trigonus Darwin, 1854 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Blackfordia virginica Mayer, 1910 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Bonnemaisonia hamifera Hariot, 1891 Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 

Botrylloides violaceus Oka, 1927 Incrustações no casco; Aquacultura Chainho et al., 2015 

Bugula neritina Linnaeus, 1758 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Callinectes sapidus Rathbun, 1896 Água de lastro Fofonoff et al., 2003 

Calosiphonia vermicularis  
(J.Agardh) F.Schmitz, 1889 

Desconhecido  

Caprella scaura Templeton, 1836 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Chaetopleura angulata Spengler, 1797 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Codium fragile subsp. fragile  
(Suringar) Hariot, 1889 

Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Colpomenia peregrina Sauvageau, 1927 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Corbicula fluminea OF Müller, 1774 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Cordylophora cáspia Pallas, 1771 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Corella eumyota Traustedt, 1882 Incrustações no casco; Aquacultura Chainho et al., 2015 

Crepidula fornicata Linnaeus, 1758 Isco contaminado (ostras) Blanchard, 1997 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 Pesca Anastácio et al., 2019 

Dasya sessilis Yamada, 1928 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Diamysis lagunaris Ariani & Wittmann, 2000 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Ficopomatus enigmaticus Fauvel, 1923 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Fundulus heteroclitus heteroclitus Linnaeus, 1766 Ornamental Anastácio et al., 2019 

Gambusia holbrooki Girard, 1859 Controlo biológico e investigação Anastácio et al., 2019 

Gelidiella calcícola Maggs & Guiry, 1988 Incrustações no casco Rico and Guiry, 1997 

Gelidium maggsiae Rico & Guiry, 1997 Incrustações no casco Rico and Guiry, 1997 

Gonionemus vertens A. Agassiz, 1862 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Grateloupia turuturu Yamada, 1941 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Gymnodinium catenatum H.W.Graham, 1943 Água de lastro Costa et al., 2015 

Gymnodinium microreticulatum  
Bolch, Negri & Hallegraeff, 1999 

Desconhecido Chainho et al., 2015 

Halymenia latifólia  
P. Crouan & H.Crouan ex Kützing, 1866 

Desconhecido  

Jasus lalandii H. Milne Edwards, 1837 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Limnoria quadripunctata Holthuis, 1949 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Lomentaria hakodatensis Yendo, 1920 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Maeotias marginata Modeer, 1791 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Magallana gigas Thunberg, 1793 Incrustações no casco; Aquacultura Chainho et al., 2015 

Melanothamnus harveyi  
(Bailey) Díaz-Tapia & Maggs, 2017 

Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Mercenaria mercenária Linnaeus, 1758 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Mya arenaria Linnaeus, 1758 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Ocinebrellus inornatus Récluz, 1851 Aquacultura Chainho et al., 2015 

Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 Pesca Anastácio et al., 2019 

Ostreopsis ovata Fukuyo, 1981 Desconhecido Chainho et al., 2015 

Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 Água de lastro Chainho et al., 2015 

Penaeus japonicus Spence Bate, 1888 Aquacultura Chainho et al., 2015 

Potamopyrgus antipodarum Gray, 1843 Água de lastro Chainho et al., 2015 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/108338#7184A63B-E326-43CF-B780-98B2DB7F3B05
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Procambarus clarkii Girard, 1852 Pesca Anastácio et al., 2019 

Pseudo-nitzschia americana (Hasle) Fryxell, 1993 Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia australis Frenguelli, 1939 Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia calliantha  
Lundholm, Moestrup & Hasle, 2003 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia cuspidata (Hasle) Hasle, 1993 Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia delicatissima  
(Cleve) Heiden, 1928 

Corredor Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia dolorosa  
Lundholm & Moestrup, 2006 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia fraudulenta (Cleve) Hasle, 1993 Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia multistriata  
(Takano) Takano, 1995 

Corredor Chainho et al., 2015 

Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 
(Hasle) Hasle, 1993 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia pungens  
(Grunow ex Cleve) G.R.Hasle, 1993 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia seriata  
(Cleve) H.Peragallo, 1899 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia spp 
H. Peragallo & M. Peragallo, 1900 

Desconhecido Churro et al., 2009 

Pseudo-nitzschia subpacifica (Hasle) Hasle, 1993 Desconhecido Churro et al., 2009 

Rhithropanopeus harrisii Gould, 1841 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Ruditapes philippinarum Adams & Reeve, 1850 Aquacultura Chainho et al., 2015 

Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814 Fins de conservação Ferreira, 2000 

Sander lucioperca Linnaeus, 1758 Pesca Anastácio et al., 2019 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, 1955 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Scageliopsis patens Wollaston, 1981 Hitchhikers em navios Berecibar, 2016 

Spartina densiflora Brongn. Comércio de madeira Nieva et al., 2001 

Spartina patens Comércio de madeira Nieva et al., 2001 

Styela plicata Lesueur, 1823 Água de lastro; Incrustações no casco Berecibar, 2016 

Styela clava Herdman, 1881 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Symphyocladia marchantioides 
(Harvey) Falkenberg, 1897 

Incrustações no casco Berecibar, 2016 

Tonicia atrata Hutton, 1880 Água de lastro; Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Tricellaria inopinata  
d'Hondt & Occhipinti Ambrogi, 1985 

Incrustações no casco Chainho et al., 2015 

Ulva australis Areschoug, 1854 Aquacultura Berecibar, 2016 

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 1873 Isco contaminado (ostras) Berecibar, 2016 

Watersipora subtorquata d'Orbigny, 1852 Incrustações no casco Chainho et al., 2015 
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Figura 20: Vetores de introdução e respetivas categorias principais, com o número de EE 
correspondentes a cada categoria 
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Figura 21: Vetores de introdução e respetivas categorias, com o número de EE 
correspondentes a cada categoria 



Página | 68  
 

2.4 Discussão e conclusões 

O presente estudo listou um total de 92 Espécies Exóticas para Portugal continental, com 

um total de 1081 ocorrências e na área de estudo à escala regional, um total de 43 EE e 273 

ocorrências. Comparando os resultados obtidos aqui, com os de Chainho et al. (2015), o presente 

estudo aponta um incremento de 24 EE para Portugal continental e de 31 EE para a área de 

estudo à escala regional, sendo que os autores apenas consideraram a “Ria de Aveiro (aka Rio 

Vouga)”. É, portanto, notório o aumento no número de EE para Portugal assim como para a AE. 

Em parte, assume-se que, este incremento, se deve ao registo de novas espécies durante o 

período que decorreu entre os dois estudos (2015 a 2019), mas também a um levantamento de 

ocorrências de EE anteriores a 2015, que não tinham sido detetadas no levantamento 

anteriormente referido. 

 

A distribuição das ocorrências de EE, tanto em Portugal continental como na área de estudo 

à escala regional, apresentam uma distribuição homogénea ao longo da costa e nos sistemas 

estuarinos de norte a sul, que se pode dever, provavelmente: à facilidade e periocidade com que 

se realizam estudos e observações de campo nos limites das águas costeiras e de transição, em 

comparação ao número de estudos realizados nos limites das águas marinhas; à presença dos 

Portos e, consequentemente, das atividades portuárias que existem ao longo da costa portuguesa 

que servem como uma porta de entrada e de permanência de um número elevado de EE. O 

número reduzido de EE e ocorrências na massa de águas marinha pode se dever, provavelmente, 

ao facto de existir uma quantidade mais reduzida de estudos e observações de campo nos limites 

das águas marinhas comparativamente ao número de estudos realizados nos limites das águas 

costeiras de transição, uma vez que é mais difícil realizar amostragens em alto mar e quando 

acontecem estão focadas em espécies ou grupos de espécies específicos (p.e.: Churro et al., 

2009). Contudo, não se pode excluir a probabilidade de as EE que se encontram nas águas 

costeiras e de transição também existirem nas águas marinhas, mas que simplesmente não estão 

reportadas. 

Assim, as áreas abrangidas pela Diretiva Quadro Água apresentam um maior número de 

ocorrências de EE do que a área abrangida pela Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Contudo, 

apesar da DQEM possuir um descritor específico de EE e é na jurisdição da DQA que existe um 

potencial problema de EE. Isto demonstra a necessidade de se criar outro tipo de disposições 

ambientais, para tentar mitigar esta problemática. 
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Os vetores de introdução dominantes foram os relacionados com o tráfego marítimo, como 

as águas de lastro e/ou as incrustações no casco de navios, tal como referido no estudo anterior 

de Chainho et al. (2015). Isto pode se dever, provavelmente, a dois fatores que se 

complementam: à existência do maior número de ocorrências de EE em águas costeiras e de 

transição e por ser nestas áreas que existem os portos recreativos e atividades portuárias que 

proporcionam a existência de vias de introdução de espécies exóticas. Contudo, atualmente 

vetores de introdução relacionados com o transporte de contaminante (aquacultura e iscos 

contaminados (ostras)) também assumem um papel relevante como causa de introduções de EE 

nos ambientes marinhos e costeiros em Portugal continental. O papel assumido por estes vetores, 

provavelmente, está relacionado com atividades de aquacultura e de outro tipo de cultivos 

realizados onshore e offshore da costa portuguesa. 

Na área de estudo à escala regional, as categorias de vetores de introdução dominantes 

(transporte de contaminantes) estão relacionados, provavelmente, com atividades de 

aquacultura, agrícolas e industriais que ocorrem na Ria de Aveiro. Por sua vez, as categorias 

relacionadas com o transporte marítimo, provavelmente, se devem às atividades portuárias 

existentes na Ria de Aveiro, assim como a existência de diversos cais e ancoradouros nesta região. 

 

 A escolha de considerar EE com domínios em águas doce, além das EE com domínios em 

águas marinhas e de transição, deveu-se ao facto da área de estudo à escala regional (em 

particular os SICs da Ria de Aveiro e das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas) ser uma zona 

caracterizada por uma rede aquática de canais e ecotones aquático-terrestres, que estabelecem 

um continuum de ligação terra-mar (Lillebø et al., 2019). Neste contexto, mesmo espécies de água 

doce que não resistem em ambientes salobros acabam, muitas vezes, por impactar as margens 

destes sistemas estuarinos e costeiros no final do seu ciclo de vida. É o caso do Jacinto-de-água 

(Eichhornia crassipes), uma das espécies que ocorre nesta área com grandes impactos em 

ambientes aquáticos como os lagos, rios, canais e valas (Laranjeira e Nadais, 2008) mas cujos 

impactos negativos post-mortem nos ambientes aquáticos, a jusante, ficam por contabilizar neste 

estudo.  

O que diferencia este estudo dos demais é o esforço efetuado na revisão de todos os 

registos nacionais disponíveis, no sentido de apurar o mais aproximadamente possível a 

localização das ocorrências reportadas, geograficamente e em relação ao habitat mais provável. 

Isto permitiu, pela primeira vez, a georreferenciação do total das ocorrências nacionais de EE 

conhecidas em ambientes marinhos e costeiros, tornando possível o mapeamento destas 
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espécies. Contudo, surgiram algumas limitações relacionados com o enviesamento da informação 

existente na literatura científica, como p.e.: a abundância, em alguns casos é fornecida a 

densidade noutros apenas se indica se existem muitas ou poucas espécies; a falta de uma 

georreferenciação explícita das ocorrências também acarreta alguns erros, uma vez o facto de se 

ter assumido as latitudes e longitudes das ocorrências não se considerou a extensão das 

ocorrências, ou seja, não foi tido em conta o facto das espécies se poderem mover e não 

permanecerem sempre no mesmo local e por isso, provavelmente, em alguns casos a extensão 

das ocorrências é maior do que aqui apresentado; o estado da população, muitas vezes definir se 

uma espécie se encontra estabelelicida ou não é um processo complicado, uma vez que é 

necessário informações temporais precisas da presença da espécie e, muitas vezes, essa 

informação não é fornecida. No presente estudo, o estado da população foi desconhecido para 

um total de 29 EE e 16 EE, para PT continental e para a área de estudo à escala regional, 

respetivamente, e, apesar de se ter definido 49 EE e 24 EE, respetivamente, como espécies  

estabelecidas, o estado da população não foi considerado para definir se uma espécie era 

considerada exótica ou não.  Para colmatar estas falhas na informação propõe-se a realização de 

mais estudos e amostragens científicas e a existência de Programas de Ciência Cidadã, onde se 

efetuem registos de ocorrências/observações de EE ao longo do tempo, para assim ser possível 

perceber a tendência temporal das ocorrências e se conseguir definir com certeza o estado da 

população. 

 

Quanto à aplicabilidade dos resultados obtidos no presente capítulo: 

1. A atualização aqui apresentada da presença de EE em Portugal continental poderá 

contribuir para atualizar as bases de dados existentes (p.e.: EASIN, invasoras.pt), assim 

como abrir caminho à criação de uma plataforma interativa online de ocorrências de EE. 

2. O facto da se ter realizado a georreferenciação do total das ocorrências nacionais de EE, 

abre caminho à espacialização dos impactos prováveis destas espécies, de forma a clarificar 

quais provocam impactos negativos potenciais na biodiversidade nacional (as EEI) e à 

identificação de áreas ou habitats vulneráveis, de forma a apoiar a implementação da 

legislação ambiental em vigor, a nível europeu, nacional e regional. Com isto, o capítulo 

seguinte irá abordar esta questão na área de estudo à escala regional, considerando os 

impactos negativos que as espécies exóticas invasoras podem provocar no ecossistema 

onde se inserem e a vulnerabilidade dos habitats nativos à presença destas EEI. 
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Capítulo 3 - Avaliação da vulnerabilidade dos 
habitats em áreas classificadas aos impactos 

negativos de espécies exóticas invasoras 

3.1 Introdução 

Nas últimas décadas, a introdução de espécies exóticas marinhas tem vindo a sofrer uma 

aceleração, devido à rápida globalização e às tendências do comércio, viagens e transportes 

(Hulme, 2009; Katsanevakis, Zenetos, et al., 2013). As espécies exóticas não acarretam 

necessariamente problemas para as espécies nativas ou alterações profundas na biodiversidade 

local, mas a partir do momento em que (estas espécies) conseguem estabelecer populações 

viáveis (reproduzindo-se) e são capazes de causar algum tipo de impacto negativo no meio onde 

estão inseridas passam a denominar-se espécies exóticas invasoras e necessitam de ser 

controladas, para evitar impactos severos na biodiversidade e nos serviços de ecossistema 

(Grosholz, 2002; Wallentinus e Nyberg, 2007; Molnar et al., 2008; Katsanevakis et al., 2014;).  

Avaliar a magnitude do impacto de uma EEI na biodiversidade do local invadido não é 

simples, uma vez que, quer componentes estruturais (como, p.e., habitats, integridade dos 

indivíduos, estado das populações ou mesmo diversidade das comunidades de espécies locais) 

quer propriedades funcionais dos ecossistemas (como, p.e., produtividade, capacidade de 

retenção de sedimentos) podem ser significativamente alteradas (e.g. Burkhard et al., 2018). Mas, 

para além da dificuldade de selecionar propriedades do ecossistema que constituam bons 

indicadores dos impactos negativos das EEI, há ainda a dificuldade de avaliar a magnitude desses 

impactos (e.g. Christoph et al., 2017). Vários protocolos de avaliação de impacto têm sido 

propostos para facilitar a standardização e permitir uma operacionalização do combate às EEI 

(revisto por González-Moreno et al., 2019). No entanto, não obstante o esforço para desenvolver 

abordagens reproduzíveis, González-Moreno et al. (2019) demonstraram que a aplicação de tais 

protocolos não está isenta de inconsistências, estando estes sujeitos a uma grande variabilidade 

associada à avaliação desses mesmos impactos por parte dos especialistas na implementação dos 

mesmos. 

Reconhecendo estas limitações, a transparência e a atualização das avaliações de impacto 

com base no conhecimento que vai sendo gerado são aspetos fundamentais para permitir o uso 

de ferramentas de priorização, essenciais no apoio a ações de gestão e conservação (Essl et al., 

2011).  
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Numa avaliação de impacto cumulativa, onde se pretende uma avaliação do impacto de 

todas as EEI numa região, às dificuldades acima citadas acresce ainda o desafio de integrar as 

diversas vias, escalas e tipos de impactos que devem ser combinados numa única avaliação. Uma 

ferramenta possível passa por avaliar a vulnerabilidade de uma área ancorando os impactos das  

EEI aos ecótopos invadidos, por exemplo habitats e comunidades bióticas associadas, tal como 

proposto por Katsanevakis et al. (2016). Estes autores avaliam a vulnerabilidade dos habitats aos 

impactos negativos de EEI recorrendo a um modelo aditivo conservador que permite o cálculo 

cumulativo dos impactos - o ‘Cumulative IMPacts of invasive ALien species - CIMPAL’. Este índice 

CIMPAL tem em conta três aspetos: 1) as distribuições das múltiplas espécies invasoras, 2) a 

distribuição dos múltiplos habitats, e 3) o impacto de cada uma das espécies nos diferentes 

habitats. Para quantificar a magnitude do impacto é dado um valor consoante a perturbação que 

a espécie causa no habitat, sendo também tido em conta o peso das evidências de tais impactos. 

Os métodos que possibilitam o mapeamento de impactos são uma medida de gestão e 

conservação muito valiosa que permitem incluir as informações espaciais existentes às decisões 

de gestão ambiental e estabelecer objetivos mais concretos (Katsanevakis et al., 2016). 

O que se considerou neste estudo foi o impacto negativo potencial porque: a) desconhece-

se a verdadeira distribuição e abundância da maiora das EE na área de estudo, apenas há um 

registo de presença/ausência ou ocorrências pontuais para a maioria destas espécies; e, b) a 

magnitude do impacto negativo é determinado com base em evidencias recolhidas por outros 

estudos científicos, frequentemente em outras localizações geográficas. 

No presente capítulo, pretende-se assim avaliar a vulnerabilidade dos habitats, presentes 

na área de estudo e os impactos negativos de EEI, aplicando o índice CIMPAL a uma escala 

regional, em ecossistemas marinhos, costeiros e estuarinos. O objetivo é permitir identificar 

hotspots de áreas impactadas por EEI, priorizando habitats mais vulneráveis, vetores de 

introdução que mais contribuem localmente para a entrada de EE mais nocivas e identificar EEI 

que sejam uma ameaça aos valores naturais destas três áreas classificadas.  
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3.2 Materiais e Métodos 

 Lista de espécies invasoras na área de estudo 

Como critérios utilizados para identificar, quais das 43 EE presentes na área de estudo 

apresentam características invasoras e cuja presença causa impactos negativos nos ecossistemas 

invadidos recorreu-se a diferentes fontes, tais como: a Lista da União; a lista de EEI presente no 

Decreto Lei n.º 92/2019; o estudo de Katsanevakis et al. (2016); o estudo recente de Teixeira et al. 

(in prep) à escala europeia; e, para as restantes espécies procurou-se evidências na literatura 

científica (Tabela 12). No total, o número de EE consideradas invasoras e consideradas para o 

cálculo do CIMPAL foram as mesmas que se encontravam presentes na área de estudo (43 

espécies). É importante referir que, o estado da população identificado neste estudo não foi tido 

em conta para a escolha das espécies referidas anteriormente. Ou seja, as espécies foram 

consideradas invasoras, independentemente do estado da população apurado aqui. O que foi tido 

em conta para a seleção das espécies consideradas para o cálculo do CIMPAL foram as espécies 

presentes na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Fontes utilizadas como critérios na seleção das EEI para o cálculo do CIMPAL 

Lista da União DL 92/2019 Artigos científicos  
(Katsanevakis et al. (2016); 
Teixeira et al. (in prep)) 

Outras fontes 

Procambarus clarkii Agarophyton vermiculophyllum Acartia (Acanthacartia) tonsa Anguillicoloides crassus 

 Anotrichium furcellatum Botrylloides violaceus Arenicola defodiens 

 Antithamnionella spirographidis Codium fragile subsp. fragile Arenicola marina 

 Antithamnionella ternifolia Crepidula fornicata Bugula neritina 

 Asparagopsis armata Rhithropanopeus harrisii Diamysis lagunaris 

 Austrominius modestus  Melanothamnus harveyi 

 Corbicula fluminea  Pseudo-nitzschia americana 

 Cyprinus carpio  P. australis 

 Dasya sessilis  P. calliantha 

 Gambusia holbrooki  P. cuspidata 

 Grateloupia turuturu  P. delicatissima 

 Magallana gigas  P. dolorosa 

 Mya arenaria  P. fraudulenta 

 Potamopyrgus antipodarum  P. multistriata 

 Ruditapes philippinarum  P. pseudodelicatissima 

 Sander lucioperca  Pseudo-nitzschia spp. 

 Sargassum muticum  P. subpacifica 

 Tricellaria inopinata  Spartina partens 

 Undaria pinnatifida   
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 Mapeamento dos habitats mais relevantes 

O mapeamento dos habitats foi efetuado para toda a área de estudo que engloba os Sítios 

de Importância Comunitária da Ria de Aveiro, das Dunas de Mira Gândara e Gafanhas e de 

Maceda/Praia da Vieira. Foi utilizada uma grelha de 500 x 500 metros de resolução que cobriu 

toda a área de estudo; resultando num número total de 22 911 células. Foram reunidos conjuntos 

de dados espaciais para 21 habitats (Hj): Praias, Bancos de areia, Lodaçal, Lodo subtidal (Ria), 

Sapal, Pradaria de Zostera, Subtidal arenoso (Ria), Fundo arenoso infralitoral (Mar), Areia lodosa 

infralitoral (Ria e Mar), Aquacultura, Salinas (Marinhas), Lagos, Rios e Arrozais e Canais do Baixo 

Vouga Lagunar (BVL), Lodo arenoso infralitoral (Ria e Mar), Enrocamentos (Ria e Costa), Fundo 

arenoso circalitoral (Mar), Fundo rochoso circalitoral (Mar), Pelágico (Ria), Pelágico (Costa) e 

Pelágico (Mar) (ver Tabela 13). As camadas de informação espacial destes habitats foram obtidas 

a partir de diferentes fontes: os mapeamentos para as zonas estuarinas e do sistema lagunar da 

Ria de Aveiro são os mapas de melhor resolução disponíveis até à data para a área e publicados 

em Lillebø et al. (2019),  parcialmente atualizados no âmbito dos projetos AQUACROSS 

(terminado em 2018) e PORBIOTA, em curso; os habitats bentónicos marinhos e costeiros foram 

obtidos a partir dos produtos disponibilizados através do EUseaMap 2019 EMODNET27, e os 

habitats provenientes do EUseaMap foram filtrados para apenas conter os habitats pertencentes 

à área de estudo; a camada dos enrocamentos (Ria e Costa) foi desenvolvida no presente estudo; 

e, por fim, os três habitats pelágicos foram derivados a partir das camadas espaciais delimitando 

as águas de transição e as águas costeiras no âmbito da DQA, para a Ria e Costa, respetivamente, 

e para o Mar foi derivado através da camada da ZEE de Portugal menos as camadas da DQA 

referidas anteriormente (ver Figuras 22, 23 e 24). 

Sempre que possível, foi estabelecida a correspondência da lista reduzida de 21 habitats, 

utilizada para o cálculo do CIMPAL neste trabalho, com as categorias de habitat do sistema de 

classificação de habitats europeu EUNIS28, de modo a facilitar uma harmonização e comparação 

com resultados de outros trabalhos. 

 

 

 
27 EUSeaMap EMODnet (2019). Mapa de habitat de fundo marinho em larga escala, incluindo classificações de 

confiança e EUNIS e MSFD (atualizado em 1 de julho de 2019). Disponível online e retirado em outubro de 2019 de 
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/access-data/download-data/  

28 https://eunis.eea.europa.eu/habitats-emerald-browser.jsp 

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/access-data/download-data/
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Tabela 13: Os 21 habitats considerados no cálculo do CIMPAL, respetivos códigos EUNIS e origem das camadas espaciais 

Habitats da Área de Estudo Equivalências códigos 
EUNIS 

Origem camada espacial 

Bancos de areia A2.2 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Praias A2.22 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Lodaçal A2.3 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Sapal A2.5 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Pradaria de Zostera A2.61 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Subtidal arenoso (Ria) A5.22 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Lodo subtidal (Ria) A5.32 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Areia lodosa infralitoral (Ria e Mar) A5.33 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Lagos C1 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Rios C2.3 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Arrozais e Canais do BVL I1.4 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Aquacultura J5.11 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Salinas (Marinhas) J5.12 Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA 

Enrocamentos (Ria e Costa) A1, Littoral rock (artificial) Tese Mestrado Diana Pinheiro 

Pelágico (Ria) A7 Pelagic water column shape criada a partir da shape águas 
Transição DQA 

Pelágico (Costa) A7 Pelagic water column shape criada a partir da shape águas 
Costeiras DQA 

Pelágico (Mar) A7 Pelagic water column shape criada a partir da shape ZEE PT 
menos a área DQA 

Fundo arenoso infralitoral (Mar) A5.23, Moderate to High 
energy infralittoral seabed 

Lillebo et al. 2019 & PORBIOTA 

Lodo arenoso infralitoral (Ria e Mar) A5.24, Low energy 
infralittoral seabed 

Lillebo et al., 2019 & PORBIOTA (Ria);  
EUseaMap 2019 EMODNET (Mar) 

Fundo arenoso circalitoral (Mar) A5.25, A5.26, A5.27, A5.35, 
A5.37, A5.44, A5.45, High 
energy circalittoral seabed 

EUseaMap 2019 EMODNET 

Fundo rochoso circalitoral (Mar) A4.1, A4.2, A4.27, A4.3, A4.33 EUseaMap 2019 EMODNET 

 

 

 

Figura 22: Habitats da Ria de Aveiro considerados no cálculo do CIMPAL, mencionados na Tabela 13. Estes habitats 
correspondem aos primeiros 14 habitats presentes na Tabela 
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Figura 23: Habitats presentes no SIC marinho Maceda/Praia da Vieira, considerados no cálculo do CIMPAL, 
mencionados na Tabela 13. Estes habitats correspondem aos quatro últimos habitats presentes na Tabela 

Figura 24: Habitats pelágicos considerados no cálculo do CIMPAL, mencionados na Tabela 13. Estes habitats 
correspondem a três habitats presentes na Tabela 
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 Caracterização dos impactos negativos das EEI e cálculo do CIMPAL  

Os impactos negativos das EEI nos habitats selecionados para este estudo foram obtidos 

através de uma pesquisa bibliográfica na literatura científica. Para as EE a caracterização de 

impactos apresentada em Katsanevakis et al. 2016 e Teixeira et al. (in prep) foi adotada, tendo 

sido revista quando na presença de novas evidências e completada para habitats novos 

considerados neste estudo. Para as restantes EE presentes na área de estudo e não constantes da 

lista revista por estes autores, uma nova pesquisa bibliográfica foi efetuada para caracterização 

dos respetivos potenciais impactos negativos nos 21 habitats considerados. 

Para determinar a magnitude dos impactos, i.e.os pesos do impacto (w), podem ser 

seguidas duas abordagens, segundo Katsanevakis et al. (2016), que representam duas estratégias 

de tomada de decisão: (1) uma abordagem aversa à incerteza (Yemshanov et al., 2013), quando 

os agentes que tomam a decisão mostram baixa incerteza em relação ao índice do impacto, ou 

seja, quando preferem investir os fundos disponíveis e o esforço para medidas de mitigação de 

impactos mais bem documentados; e (2) uma abordagem precaucionária, segundo a qual 

devemos assumir impacto, mesmo quando a força da evidência é baixa até que não possamos 

mais apoiar essa premissa (Ojaveer et al., 2015). Os autores sugerem que para aplicar a estratégia 

aversa à incerteza (1), os pesos do impacto sejam estimados com base na magnitude relatada dos 

impactos ecológicos e na força de tais evidências (baxia, média e elevada). Estes definem ainda 

cinco classes semi-quantitativas da magnitude dos impactos (mínima, menor, moderada, elevada 

e massiva) seguindo Blackburn et al. (2014), adaptado para a avaliação dos impactos nos 

ecossistemas marinhos e costeiros (ver Tabela 14). No caso da abordagem precaucionária, esta 

considera impacto sem considerar a força da evidência, e os valores de impacto calculado pelo 

CIMPAL irão variar entre 0 (mínimo) e 8 (massivo). Ou seja, esta abordagem dá mais valor ao risco 

do impacto e menos valor à incerteza, enquanto que a abordagem aversa à incerteza dá menos 

valor ao risco e mais valor à incerteza (Katsanevakis et al., 2016). 

A evidência para a maioria dos impactos relatados de EE marinhas e costeiras na literatura 

é fraca, sendo feita com base em julgamento de especialistas ou correlações duvidosas (força de 

evidência baixa) (González-Moreno et al., 2019; Katsanevakis et al., 2014). Portanto, o que se 

propõe aqui, seguindo Katsanevakis et al. (2014, 2016), é desvalorizar os pesos dos impactos com 

poucas evidências de suporte, em comparação com os impactos documentados por experiências 

manipulativas ou naturais (Figura 25). É por este motivo que, apesar do CIMPAL ter sido calculado 

para os dois tipos de abordagem, o que se propõe aqui é valorizar a abordagem precaucionária e 

desvalorizar a aversa à incerteza, uma vez que, a primeira permite uma perceção mais precavida e 
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alarmante, que poderá permitir um aumento de consciencialização e proporcionar ações de 

mitigação mais antecipadas. 

 

Tabela 14: Magnitude do impacto e força da evidência relacionada (abordagem aversa à incerteza). Tabela retirada e 
adaptada de Katsanevakis et al. (2016) 

Força da Evidência 

Elevada O impacto é documentado com base em Experiências Manipulativas (experiências de campo ou de 
laboratório que incluem tratamentos/controlo e seleção aleatória de unidades experimentais) ou 
Experiências Naturais (um dos elementos das experiências manipulativas está ausente e as unidades 
experimentais são selecionadas por natureza, ou seja, não aleatoriamente) 

Média O impacto é documentado com base em Modelação (isto é, derivada de modelos de ecossistemas), 
Observações Diretas (uma observação ou medição direta do impacto sobre o qual não há dúvida, mas 
que não se baseia em estudos experimentais, por exemplo, eventos de mortalidade em larga escala por 
causa de algas nocivas) ou Correlações não experimentais (inferência baseada em uma correlação 
observada entre a presença/abundância da espécie e o impacto, mas não com base num projeto 
experimental para recolha de dados) 

Baixa O impacto é baseado no Julgamento de Especialistas, geralmente com base no conhecimento empírico, 
nas características das espécies ou no impacto documentado de espécies semelhantes. 

Magnitude do Impacto 

Mínima Nenhum efeito sobre a fitness de espécies nativas; impacto insignificante: nas espécies nativas devido a 
competição, predação, parasitismo, toxicidade, incrustação biológica ou pastorio/herbivoria; nos 
processos e funcionamento do ecossistema; em espécies-chave ou espécies de alto valor para a 
conservação; nenhum impacto químico, físico ou estrutural no ecossistema (não um “engenheiro do 
ecossistema”). 

Menor Redução da fitness individual devido a competição, predação, parasitismo, toxicidade, incrustação 
biológica ou herbivoria, mas nenhuma população substancial diminui; menor impacto nos processos e no 
funcionamento do ecossistema sem declínios populacionais relacionados; impacto insignificante em 
espécies-chave ou espécies de alto valor para a conservação; que provoca alterações nas características 
químicas, físicas ou estruturais do habitat, sem declínio das populações nativas. 

Moderada Diminuição da densidade populacional devido a competição, predação, parasitismo, toxicidade, 
incrustação biológica ou herbivoria, mas nenhuma alteração na composição da comunidade; 
deslocamento de não mais do que uma espécie de nicho semelhante; impacto nos processos e 
funcionamento do ecossistema, resultando em declínio da população, mas nenhuma mudança 
substancial na composição das espécies; redução na adequação individual de pelo menos uma espécie 
fundamental ou espécie de alto valor de conservação, mas nenhuma população substancial diminui; 
engenharia ecológica, que resulte em declínio da população, mas nenhuma mudança substancial na 
composição da comunidade. 

Elevada Alteração na composição da comunidade e extinção local ou populacional de pelo menos uma espécie 
nativa, devido a competição, predação, parasitismo, toxicidade, bioincrustação ou herbivoria; impacto 
nos processos e funcionamento do ecossistema, que resulte em alterações na composição das espécies; 
declínio populacional de pelo menos uma espécie-chave ou espécies de alto valor para a conservação; 
engenharia ecológica, que resulte em mudanças na composição da comunidade. As alterações induzidas 
são reversíveis a curto prazo (<1 década) com medidas de gestão adequadas ou se a população de 
espécies exóticas diminuir naturalmente. 

Massiva O mesmo que em 'Elevada', mas as mudanças são irreversíveis a curto prazo (<1 década) ou atualmente 
não há nenhuma ação de gestão eficaz conhecida para o controlo de espécies exóticas invasoras e um 
declínio natural da sua população parece altamente improvável. 

 

Para o agregar os impactos estimados das EEI utilizou-se depois o índice de avaliação de 

impacto cumulativo CIMPAL, proposto por Katsanevakis et al. (2016). O cálculo do CIMPAL deve 

ter em conta, a área de estudo e esta deve ser dividida em células de áreas iguais, que 

constituirão a unidade base de cálculo do índice. Neste estudo, foi adotada uma grelha de 
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resolução 500 x 500 m. Cada uma das pontuações de impacto cumulativo de células Ic são 

estimadas através da fórmula: 

𝐼𝑐  =  ∑ ∑ 𝐴𝑖𝐻𝑗𝑤𝑖,𝑗

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
 

onde: 

Ai é um índice do estado da população de EEI i na célula específica, que varia entre 0 e 1 

(dados de presença/ausência); Hj é um índice da extensão do habitat j numa célula específica, 

para variar entre 0 e 1 (ausência/presença). O termo 'habitat' é aqui usado como um espaço 

reconhecível que pode ser distinguido pelas suas características físicas e conjunto biológico 

associado. Os habitats são usados aqui como unidade básica para identificar impactos 

associados a EEI individuais, pois são facilmente definidos espacialmente; wi, j é o peso do 

impacto para as espécies i e habitat j (quanto maior o impacto das espécies i no habitat j, 

maior o valor de wi j); n, m são os números de EEI e habitats, respetivamente, que foram 

incluídos na análise. 

No esquema proposto pelos autores e adotado para o presente estudo, os pesos de impacto (w) 

variam entre 0 e 8, dependendo da combinação da magnitude relatada e do nível de evidência 

(Figura 26). Para a abordagem de precaução (2), não há diminuição dos impactos com poucas 

evidências de apoio, mas wi,j são estimados apenas com base na magnitude relatada dos impactos 

ecológicos. Nesse caso, sugere-se que a incerteza associada à magnitude percebida dos impactos 

seja relatada separadamente. Assume-se ainda que, wi,j são espacialmente constantes e, por isso, 

são calculados de acordo com o maior impacto relatado, o que é uma simplificação por precaução 

na ausência de informações sobre a variação de impactos no espaço. No entanto, essa suposição 

pode ser flexibilizada se essas informações estiverem disponíveis e, assim, wi,j podem variar 

espacialmente.  
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3.3 Resultados e Discussão 

 Impactos negativos das EEI na biodiversidade 

Das 43 espécies exóticas presentes na área de estudo há duas espécies para as quais não se 

encontrou evidências na literatura científica documentando impactos negativos nos ecossistemas 

em causa que suportasse a sua inclusão no cálculo do índice CIMPAL. Como tal, e até evidência 

em contrário, as espécies exóticas Dasya sessilis e Diamysis lagunaris não foram consideradas 

como invasoras neste estudo. Ou seja, apenas 41 das 43 EE foram consideradas para a avaliação 

dos seus potenciais impactos negativos (Tabela 15).  

Das 41 EEI presentes na área de estudo e consideradas no cálculo do CIMPAL, apenas 35 

apresentaram evidências de impactos negativos nos habitats locais, refletido nos respetivos 

valores de impacto cumulativo. As espécies que não refletiram evidências de impactos negativos 

foram: Acartia (Acanthacartia) tonsa, Anotrichium furcellatum, Antithamnionella spirographidis, 

Antithamnionella ternifolia, Botrylloides violaceus e Undaria pinnatifida.  Os valores de impacto 

cumulativo por espécie na área de estudo (Ic) variou de 1 a 172, e o valor máximo registou-se para 

a espécie de ostra invasora Magallana gigas, logo seguida da amêijoa-japónica Ruditapes 

philippinarum, e do poliqueta Arenicola defodiens. Estas espécies distribuem-se, essencialmente, 

 

  
wij pesos de impacto para as espécies i e habitat j 

  Impacto 

  Mínimo Menor Moderado Elevado Massivo 

Fo
rç

a 
d

a 
e

vi
d

ên
ci

a 
 

Elevada 0 1 2 4 8 

Média 0 0 1 2 4 

Baixa 0 0 0 1 2 

 Figura 25: Valoração dos impactos (w) definidos com base na magnitude do impacto e na força da evidência relacionada 
(abordagem aversa à incerteza), de acordo com Katsanevakis et al. (2016). Para a abordagem de precaução, 
wi,j são estimados apenas a partir da primeira linha. Imagem adaptada de Katsanevakis et al. (2016) 
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na zona de águas de transição do SIC da Ria de Aveiro. O valor mínimo de 1 foi observado para a 

espécie de briozoário invasor Tricellaria inopinata (Figura 26).  

 

Tabela 15: Lista das 43 espécies presentes na área de estudo à escala regional, onde 41 foram consideradas como EEI e 
foram consideradas no cálculo do CIMPAL, e duas (a sublinhado) foram consideradas EE e excluídas do cálculo 
do CIMPAL 

 Acartia (Acanthacartia) tonsa  Mya arenaria 

 Agarophyton vermiculophyllum  Potamopyrgus antipodarum 

 Anguillicoloides crassus  Procambarus clarkii 

 Anotrichium furcellatum  Pseudo-nitzschia americana 

 Antithamnionella spirographidis  Pseudo-nitzschia australis 

 Antithamnionella ternifolia  Pseudo-nitzschia calliantha 

 Arenicola defodiens  Pseudo-nitzschia cuspidata 

 Arenicola marina  Pseudo-nitzschia delicatissima 

 Asparagopsis armata  Pseudo-nitzschia dolorosa 

 Austrominius modestus  Pseudo-nitzschia fraudulenta 

 Botrylloides violaceus  Pseudo-nitzschia multistriata 

 Bugula neritina  Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima 

 Codium fragile subsp. fragile  Pseudo-nitzschia spp 

 Corbicula fluminea  Pseudo-nitzschia subpacifica 

 Crepidula fornicata  Rhithropanopeus harrisii 

 Cyprinus carpio  Ruditapes philippinarum 

 Dasya sessilis  Sander lucioperca 

 Diamysis lagunaris  Sargassum muticum 

 Gambusia holbrooki  Spartina patens 

 Grateloupia turuturu  Tricellaria inopinata 

 Magallana gigas  Undaria pinnatifida 

 Melanothamnus harveyi  

 

O impacto médio por espécie invasora observado na área de estudo (I) variou de 0,1 a 19,1 

(Figura 27). Na maior parte dos casos, as EEI com maior impacto cumulativo em toda a área de 

estudo, são também as que possuem um impacto médio por célula de ocorrência mais elevado (r 

= 0,84). No entanto, isto não acontece para todas as espécies. Por exemplo, o bivalve Mya 

arenaria e o peixe invasor Sander lucioperca, apresentam um dos impactos médios por local de 

ocorrência mais altos na área de estudo (I = 8), mas um impacto cumulativo em toda a área de 

estudo relativamente baixo (Ic = 8), indicando que as suas distribuições podem estar restritas, mas 

que nas áreas onde ocorrem têm um dos impactos médios mais relevantes. O facto de estarem 

restritas geograficamente pode se dever, provavelmente, ao facto de a extensão da ocorrência 

ser igualmente restrita a uma determinada área, como referido anteriormente. 

 



Página | 82  
 

 

 Identificação de áreas vulneráveis  

Para identificar as áreas mais vulneráveis na área de estudo, efetuou-se o mapeamento das 

pontuações do impacto cumulativo (CIMPAL) nos SICs da área de estudo, tendo em conta as duas 

abordagens, à exceção dos vetores de introdução, onde apenas se mapeou as pontuações do 

CIMPAL para a abordagem precaucionária (Figuras 28, 29, 30, 31, 32 e 33). Da Figura 28 à Figura 

31 os mapas estão organizados da seguinte forma: com base na abordagem aversa à incerteza (a), 

com base na abordagem precaucionária (b), e em relação ao número cumulativo de espécies (c), 

por unidade de avaliação (célula 500 x 500 m). Os valores de zero foram ignorados para uma 

representação mais clara dos mapas das diferentes áreas. 

Figura 26: Impacto médio na área de estudo, por espécie Figura 27: Impacto cumulativo por EEI, na área de estudo 
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O índice CIMPAL mostrou a concentração mais elevada de impactos provocados por 

espécies exóticas invasoras na zona central da Ria de Aveiro, onde os valores variaram entre 1 e 

39 (com base na abordagem aversa à incerteza) e entre 1 e 49 (com base na abordagem 

precaucionária) (Figura 29a e 29b). Em relação ao número cumulativo de espécies nesta área 

classificada, este foi o que apresentou os valores mais elevados, com valor máximo de 49, assim 

como o maior número de ocorrências de EEI. Os valores mais altos do CIMPAL registaram-se na 

zona de entrada da Ria (a Barra), em direção a sul (canal de Mira e no canal de Ílhavo) e na zona 

central da Ria. 

 Quanto ao Sítio de Importância Comunitária das Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas e o 

sítio marinho de Maceda/Praia da Vieira, estes apresentaram o índice de impacto cumulativo com 

pontuações mais baixas, tendo variado de 1 a 5. O número cumulativo de espécies, assim como o 

número de ocorrências de EEI, também foi menos intenso nesta área classificada (Figura 30 e 31).  

As duas abordagens apresentaram um range de valores semelhante e a respectiva 

distribuição dos impactos cumulativos, apresentando uma correlação altamente significativa 

(Pearson r = 0,96). Quando a caracterização espacial dos impactos cumulativos é comparada com 

a distribuição do número cumulativo de espécies pela área, observa-se uma correlação bastante 

mais baixa (r = 0,6674 e r = 0,6771, para a abordagem aversa à incerteza e precaucionária, 

respetivamente), evidenciando que os dois tipos de informação não são equivalentes.  

Seguindo apenas a abordagem precaucionária, o índice foi calculado para as principais 

categorias de vetores de introdução, adotados no presente trabalho, e que apresentaram o 

seguinte número de espécies por vetor: Corredor (2); Escape de confinamento (2); Libertação na 

natureza (3); Transporte de contaminante (10); Transporte de stowaway (17); e, Desconhecido 

(8). A área da Ria de Aveiro, foi a zona onde se registou o maior número de vetores com valores 

máximos de impacto de 4, 32, 24, 37 e 32, respetivamente para cada categoria de vetores (Figura 

32).  Os padrões espaciais de impacto dos vetores variaram ao longo da Ria de Aveiro, tendo 

seguido um padrão de distribuição desde a Barra da Ria, em direção ao centro da mesma e em 

direção a sul. As espécies introduzidas pelo transporte de contaminantes exibiram as maiores 

pontuações de impacto, contudo o vetor por transporte de stowaway é o vetor de introdução do 

maior número de espécies. Para as outras duas áreas classificadas apenas se identificou um vetor 

de introdução, o transporte de stowaway, com valores de CIMPAL que variaram entre 1 e 15 

(Figura 33). 

A área total da grelha de resolução usada no CIMPAL foi de 1 130 652,1 m2. Do número 

total de células (22 911), e segundo a abordagem precaucionária, apenas 92 células apresentaram 
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impactos negativos cumulativos. A espécie Arenicola defodiens é a espécie que ocorre num maior 

número de células da grelha (17), contudo o número de células com impactos negativos 

provocados por esta espécie é de apenas 13. A segunda espécie que ocorre num maior número 

de células da grelha é a Spartina patens (12), mas o número de células com impactos negativos 

provocados por esta espécie é de 11. 

Os habitats que apresentaram o maior número de EEI foram os presentes nas águas de 

transição, mais especificamente habitats de sedimento litoral e sublitoral. Os habitats 

construídos, industriais e outros artificiais, onde se inclui as salinas e zonas de aquacultura 

também são caracterizados pela presença de EEI. Contudo, e de uma maneira geral, as zonas 

potencialmente impactadas por EEI e que acarretam impactos negativos nos habitats são os 

presentes no sistema lagunar da Ria de Aveiro, nomeadamente, os habitats do Subtidal arenoso 

(Ria), Lodaçal, Sapal e Pradarias de Zostera. 

Dos domínios aquáticos considerados no presente trabalho – águas marinhas (DQEM), 

águas costeiras e de transição (DQA), e segundo a abordagem precaucionária, a área que 

apresentou uma percentagem mais elevada de células com impactos cumulativos foram as águas 

de transição (12,40%), seguido das águas marinhas (1,38%) e por último as águas costeiras 

(0,80%). Dos Sítios de Importância Comunitária considerados, o SIC da Ria de Aveiro foi o sítio 

mais impactado, seguido do SIC de Maceda/Praia da Vieira. 
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Figura 28: Mapas da Área de Estudo com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL), com base a) na abordagem aversa à incerteza e b) na abordagem precaucionária. A distribuição do 
número cumulativo de espécies c) por célula é também apresentado 
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Figura 29: Mapas do SIC Ria de Aveiro com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL) com base a) na abordagem aversa à incerteza e b) na abordagem precaucionária. A distribuição 
do número cumulativo de espécies c) por célula é também apresentada 
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Figura 30: Mapas do SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL) com base a) na abordagem aversa à incerteza e b) na abordagem 
precaucionária. A distribuição do número cumulativo de espécies c) por célula é também apresentada 
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Figura 31: Mapas do SIC Maceda/Praia da Vieira com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL) com base a) na abordagem aversa à incerteza e b) na abordagem precaucionária. A 
distribuição do número cumulativo de espécies c) por célula é também apresentada 
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Figura 32: Mapas do SIC Ria de Aveiro com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL) das categorias dos vetores de introdução consideradas no presente estudo, segundo a 
abordagem precaucionária 
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Figura 33: Mapas do a) SIC Dunas de Mira, Gândara e Gafanhas e do b) SIC Maceda/Praia da Vieira, com a pontuação do impacto cumulativo (CIMPAL) da categoria de 

Transporte Stowaway, segundo a abordagem precaucionária 

a) 

Transporte 
Stowaway 

b) 
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3.4 Discussão e Conclusões 

Quantificar e mapear os impactos de EEI em ambientes marinhos, costeiros e estuarinos é 

um pré-requisito para a priorização eficiente de ações para evitar novas invasões ou para o 

desenvolvimento de medidas de mitigação (Katsanevakis et al., 2016). 

A inclusão da magnitude dos impactos negativos proporciona informação relevante e 

complementar ao simples mapeamento e distribuição das ocorrências de EEI numa determinada 

área, tal como evidenciado pela fraca correlação. O cálculo do impacto cumulativo (através do 

CIMPAL) das múltiplas EEI presentes permite a quantificação e a espacialização dos impactos, 

duas informações fundamentais para possibilitar a priorização de medidas de gestão. Isto deve-se 

ao facto de que, apesar de uma certa espécie ocorrer numa determinada célula não significa que 

nessa célula exista impacto, uma vez que, pode ocorrer nessa célula a ocorrência de várias 

espécies e não existir nessa célula o habitat correspondente. Ou seja, o impacto cumulativo 

ocorre quando numa determinada célula existir a ocorrência de uma espécie assim como a 

existência do habitat que essa espécie possa impactar.  

 

Existem diferenças significativas no número de EEI e nos impactos negativos nas três áreas 

classificadas da área de estudo e, consequentemente, nos domínios aquáticos considerados no 

presente trabalho. Os valores mais altos do CIMPAL e do número cumulativo de EEI registaram-se 

no SIC da Ria de Aveiro e, como esperado, nas águas de transição (sob Diretiva Quadro da Água). 

Como consequência, esta área apresenta mais impactos negativos e, provavelmente, maior 

vulnerabilidade dos seus habitats e da biodiversidade local. Os valores elevados do CIMPAL nesta 

área pode se dever, provavelmente, às múltiplas atividades realizadas nesta região (económicas, 

culturais e recreativas) (Dolbeth et al., 2016; Lillebø et al., 2019), como as atividades portuárias, 

através do Porto, de marinas e cais, e industriais, com as aquaculturas e salinas. 

As águas marinhas (sob a Diretiva Quadro Estratégia Marinha) e as águas costeiras (sob a 

DQA), e onde se inserem os Sítios de Importância Comunitária das Dunas de Mira, de Gândara e 

Gafanhas e de Maceda/Praia da Vieira, apresentaram um número de EEI e de pontuação no 

CIMPAL do que o esperado. Isto pode se dever, entre outros fatores, ao facto de não terem sido 

registadas muitas ocorrências de EE nestas áreas, que se pode dever ao facto de não terem 

existido até ao momento campanhas científicas e de amostragem suficientes para detetar um 

número mais elevado de EE nesta região. 
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Os padrões espaciais de impacto dos vetores foram mais altos no SIC da Ria de Aveiro, 

tendo variado ao longo desta área, seguido um padrão de distribuição desde a Barra da Ria onde, 

possivelmente, existe a maioria das introduções através do transporte marítimo devido às 

atividades portuárias, e em direção ao centro da Ria e em direção a sul que, possivelmente, se 

deve a atividades relacionadas com o tráfego marítimo e as aquaculturas.  

Para as outras duas áreas classificadas apenas se identificou um vetor de introdução, o 

Transporte de stowaway, que pode estar relacionado com a influência das atividades portuárias 

sentidas na Barra de Aveiro. 

As EEI introduzidas pelo Transporte de contaminantes exibiram as maiores pontuações de 

impacto, contudo o vetor do maior número de EEI foi o Transporte stowaway. Os vetores de 

Escape de confinamento e de Libertação na natureza são concordantes com atividades referidas 

anteriormente, como p.e., as Aquaculturas e as Salinas. Enquanto que, os vetores ligados ao 

Transporte são concordantes com atividades portuárias, relacionadas com a presença do Porto, 

de marinas e cais.  

 

As três EEI que apresentaram valores mais elevados de impactos cumulativos na área de 

estudo foram a ostra invasora Magallana gigas, a ameijôa-japónica Ruditapes philippinarum e o 

poliqueta Arenicola defodiens. Estes resultados mostram que, a ostra invasora é capaz de induzir 

mudanças na composição planctónica, heterogeneidade de habitat e biodiversidade, na 

capacidade de carga, nas cadeias alimentares e nos ciclos de vida de parasitas (Kochmann et al., 

2008; Markert et al., 2009; Troost, 2010; Baird et al., 2012; Otero et al., 2013) . A ameijôa-

japónica R. philippinarum, devido ao facto de conseguir atingir densidades muito elevadas por 

metro quadrado, é capaz de dominar comunidades macrobentónicas em termos de abundância e 

biomassa. Esta espécies, sendo um importante engenheiro de ecossistemas, é capaz de aumentar 

significativamente as taxas de erosão e ressuspensão de sedimentos e reduzir a estabilidade dos 

sedimentos (Lopes et al., 2018). Foram relatadas evidências de efeitos significativos nas taxas de 

bioturbação ao nível da comunidade e na mistura de sedimentos, que influenciam a distribuição 

de oxigénio nos sedimentos marinhos, aumentam as trocas de solutos com a coluna de água 

subjacente e afetam os ciclos de nutrientes. A rápida circulação de nutrientes, devido à sua 

densidade populacional, pode promover novas florações de fitoplâncton e também sustentar o 

crescimento de macroalgas. Pode, ainda, alterar o funcionamento do ecossistema, que resulta um 

acoplamento béntico-pelágico mais forte (Bartoli et al., 2001; Sgro et al., 2005; Pranovi et al., 

2006; Queirós et al., 2011;). O poliqueta A. defodiens, juntamente com a espécie A. marina (Pires 
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et al., 2015) é capaz de causar aumentos nas taxas de bioturbação ao nível da comunidade 

macrobentónica, capaz de reduzir a abundância e a biomassa. Foram relatados efeitos 

ecotoxicológicos e impactos significativos nos leitos de ervas marinhas (Howell, 1985; Cunha et 

al., 2005). 

 

Os que apresentaram o maior número de EEI são os presentes nas águas de transição, mais 

especificamente habitats de sedimento litoral e sublitoral. Os habitats construídos, industriais e 

outros artificiais, onde se inclui as salinas e zonas de aquacultura também são caracterizados pela 

presença de EEI. Contudo, e de uma maneira geral, as zonas potencialmente impactadas por EEI e 

que acarretam impactos negativos nos habitats são os presentes no sistema lagunar da Ria de 

Aveiro, nomeadamente, o Subtidal arenoso (Ria), Lodaçal, Sapal e Pradarias de Zostera, habitats 

prioritários importantes da Rede Natura 2000. Contudo, não foi possível efetuar mais cálculos e 

análises em relação aos habitats. Esta será uma limitação do presente trabalho, assim como, uma 

possibilidade de trabalho futuro. 

 

Como contributo deste capítulo, a aplicação do índice CIMPAL nestas áreas classificadas, 

sendo um índice cumulativo, identifica espacialmente as áreas vulneráveis mais afetadas pelos 

impactos negativos, nomeadamente habitats prioritários segundo a Diretiva Habitas de interesse 

comunitário.  
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Capítulo 4 - Conclusões e considerações finais 

 

A presente dissertação pretendeu contribuir para a caracterização da presença de EE na 

costa portuguesa, em detalhe nos sítios da Rede Natura 2000 da Ria de Aveiro, das Dunas de 

Mira, Gândara e Gafanhas e de Maceda/Praia da Vieira (Capítulo 2) e para a aplicação do índice 

CIMPAL nestas áreas (Capítulo 3). O capítulo 2 da dissertação vem desta forma, atualizar um 

estudo passado, desenvolvido por Chainho et al. (2015), que constava como sendo a lista mais 

atual de espécies não indígenas marinhas e costeiras em Portugal. O capítulo 3, pretende ser um 

contributo inovador, tanto para a base de dados nacional como para relatórios europeus, assim 

como a aplicação efetiva e o contributo otimizados para as políticas ambientais existentes na área 

do mar. 

Mais, este estudo avança no conhecimento relativamente aos demais no esforço aplicado à 

amostragem através da georreferenciação dos dados das ocorrências de EE. Esta etapa adicional 

revela-se da maior importância, uma vez que, com a espacialização das ocorrências é possível 

efetivar o mapeamento das espécies, o cálculo dos impactos negativos destas e a avaliação de 

áreas potencialmente vulneráveis de áreas classificadas. Com o levantamento sequencial de 

espécies, georreferenciação (escala temporal e espacial), identificação de impactos e vias de 

introdução, pretende-se contribuir para uma mais completa informação de base científica de 

suporte à gestão ambiental, de forma a que se torne mais eficaz, possibilitando e apoiando a 

aplicação de legislação ambiental à escala europeia, nacional e regional.  

 

Os resultados do mapeamento das espécies, das tendências temporais das mesmas e a 

identificação dos impactos e das áreas vulneráveis permitem contribuir para responder às 

políticas ambientais europeias e nacionais em vigor, como: 

 Os indicadores operacionais da Convenção sobre a Diversidade Biológica, onde na Meta 9 

se menciona a importância de se identificarem e priorizarem as EEI e os vetores de 

introdução; 

 A Estratégia de Biodiversidade da UE para 2020 que menciona na Meta 5, ação 16, a 

importância do combate às EEI com a criação de um instrumento específico sobre EEI; 

 O Regulamento de EEI da EU, refere no Artigo 5, a necessidade de se realizar uma 

avaliação de riscos em relação à faixa atual e potencial de EEI, assim como a descrição do 
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impacto adverso destas espécies na biodiversidade. O lagostim-vermelho Prcambarus 

clarkii, é a única espécie do presente estudo que se encontra na Lista da União. A 

caracterização da presença e dos impactos desta espécie podem contribuir para que 

Portugal cumpra com as medidas impostas pela UE e entregue o parecer sobre os dados 

de distribuição e presença de EEI de preocupação da União. 

 Na Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM), as EEI são mencionadas no Descritor 2, 

Indicadores 2.1.1 e 2.2.2, onde se refere a necessidade de se identificar a abundância, a 

ocorrência temporal e a distribuição espacial de ocorrências de EEI, em áreas de risco, os 

principais vetores de propagação, assim como os impactos de EEI ao nível de espécies, 

habitats e ecossistema. 

 A Diretiva Quadro da Água (DQA), uma vez que, a maior parte das EE com impactos 

negativos, estão localizadas nas áreas de jurisdição da DQA, mas esta Diretiva, ao 

contrário das DQEM, não tem um requerimento que obrigue à sua monitorização, exceto 

para as espécies do DL n.º 92/2019. De salientar que nas áreas de sobreposição das 

diretivas prevalece a DQA, exceto para os indicadores não previstos. 

 A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030 (ENCNB) 

refere, no Objetivo 1.4, a importância e necessidade o reforço da prevenção e controlo de 

EEI a nível nacional e no quadro da União Europeia. 

 Por último, facilitar a aplicação do DL n.º 92/2019 ao identificar áreas prioritárias e EEI 

para a implementação de medidas à escala local e regional, onde os impactos se fazem 

efetivamente sentir. 

De uma forma geral, estes resultados podem proporcionar a aplicação efetiva e um 

contributo otimizados para as políticas ambientais existentes na área do mar. 

Como outputs os resultados obtidos no presente trabalho, passaram por: apresentação dos 

resultados obtidos na conferência “CESAM contributions for Environmental Management & 

Spatial Planning” (3 de maio de 2019, sessão IV: “Proposals for Marine Protected Areas 

Management plans: integrating Marine Directives” do CESAM; abstract no Anexo V). Como 

outputs futuros os resultados obtidos serão: a informação relativa à escala nacional, irá contribuir 

para o artigo científico de Teixeira et al. (in prep), para a infraestrutura nacional para a 

Biodiversidade (Projecto PORBIOTA – “Portuguese E-Infrastructure for Information and Research 

on Biodiversity” (POCI-01-0145-FEDER-022127)), para as bases de dados europeias e nacionais; a 

informação obtida à escala regional irá contribuir para a publicação de Pinheiro et al. (in prep); 
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criação de um website interativo onde conste toda a informação recolhida aqui, ou para a 

contribuição desta informação para websites já existentes (p.e.: invasoras.pt). 

 

O maior desafio deste trabalho relacionou-se com o levantamento das ocorrências e a 

georreferenciação espacial das EE, dado implicar um esforço acrescido de amostragem, uma vez 

que, a literatura científica existente, assim como as bases de dados online (por exemplo, a rede 

EASIN e o GBIF) não mencionarem o ano da ocorrência nem a espacialização das ocorrências. Foi 

assim, necessário recorrer a um processo moroso de busca e consulta de documentos antigos que 

na sua maioria não são de fácil acesso. O esforço no rigor da amostragem foi fundamental para a 

aplicação, pela primeira vez, em território nacional e em detalhe na área de estudo, do cálculo do 

índice do CIMPAL, permitindo atingir os objetivos inicialmente propostos para a presente 

dissertação. Contudo, assume-se que os métodos utilizados para georreferenciar as ocorrências 

das espécies, possam não ter sido considerados fatores importantes, como a mobilidade das 

espécies e, por sua vez, a extensão da ocorrência. 

 

Como trabalhos futuros, a base de dados agora gerada deve ser mantida e atualizada de 

forma a poder estar presente em uma plataforma online (interativa se possível) da presença 

presente e/ou passada de EE e EEI, nas águas do território português. A base de dados pode 

igualmente, contribuir para alguma plataforma ou website já existente, como p.e., as invasoras.pt, 

GBIF, OBIS. 
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Anexos 

Anexo I 

  

Type of 
Information 

Fields 
(column exact name) 

Field Descritpion 

Taxonomy ScientificName 
Scientific name at species level if possible; indicate only 
the final name adopted in this study. 

Taxonomy 

ScientificName2 
Species scientific name as originally reported in the 
original source of the occurrence. 

CommonName  

Kingdom 

According with website WoRms 

Subkingdom 

Phylum (Division) 

Subphylum (Subdivision) 

Class 

Order 

Family 

Tribe 

Genus 

SourceTax Source of Taxonomy 

Occurrence 

Date Date of the observation - format dd/mm/yyyy 

Year Year of observation - format yyyy 

City Provide name of City/Town of observation 

Locality Provide name of Locality/Site of observation 

Lat Latitude - in decimal degrees 

Long Longitude - in decimal degrees 

SourceGeoRef 
Citation of the original source of the occurrence. If XY 
is assumed from source description or information 

Habitat (intertidal, rocky, pontoons, etc). 

PopStatus 
Population status in terms of invasion stage at the time of 
the respective occurrence. Based on (Geburzi and 
McCarthy 2018). 

Abund   

Obs  

SourceType Source of observation (type) 

SourceOccur Citation(s) of the source(s) 

Species info 

SpClassification alien species (AL); cryptic species (CR) 

Realm Marine, brackish 

NativeRange_Cont 
The native geographic area of the species, provided at 
continental level. 

NativeRange_subCont 
The native geographic area of the species, provided at 
subcontinental level. 

SourceNativ Citation 

OtherObs  
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Anexo II 

 

 

 

  

Type of 
Information 

Fields 
(column exact name) 

Field Descritpion 

Taxonomy Scientific Name Scientific name at species level if possible 

Occurrence 

First observ PT Day, month and year of first observation in PT 

Year First observ PT Year of first observation in PT 

SourcePT Citation 

First obs RiaAv Day, month and year of first observation in Ria de Aveiro 

Year First obs RiaAv Year of first observation in Ria de Aveiro 

SourceRiaAv Citation 

Species 
info 

EUReg_1143/2014 
If the species is mentioned in European Regulation of Invasive 
Alien Species (Union Concern List) 

NationalList_DL565/99 
If the species is mentioned in National Law Decret number 
565/1999 

NationalList_DL92/2019 
If the species is mentioned in National Law Decret number 
92/2019 
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Anexo III 

Tabela 16: Categorização dos “pathways” de introdução de espécies exóticas, adotados pela CDB (CDB, 2014) 

 Category Subcategory 

M
o

ve
m

e
n

t 
o

f 
C

o
m

m
o

d
it

y 

Release in 
nature 

1. Biological control 

2. Erosion control/ dune stabilization (windbreaks, hedges) 

3. Landscape/flora/fauna “improvement” in the wild 

4. Fishery in the wild (including game fishing) 

5. Hunting 

6. Introduction for conservation purposes or wildlife management 

7. Release in nature for use (other than above) 

8. Other intentional release 

Escape from 
confinement 

9. Agriculture (including Biofuel feedstocks) 

10. Farmed animals (including animals left under limited control) 

11. Forestry (including afforestation or reforestation) 

12. Fur farms 

13. Aquaculture / mariculture 

14. Botanical garden/zoo/aquaria (excluding domestic aquaria) 

15. Pet/aquarium/terrarium species (including live food for such species) 

16. Horticulture 

17. Ornamental purpose other than horticulture 

18. Research and ex-situ breeding (in facilities) 

19. Live food and live bait 

20. Other escape from confinement 

Transport – 
Contaminant 

21. Contaminant nursery material 

22. Contaminated bait 

23. Food contaminant (including of live food) 

24. Contaminant on animals (except parasites, species transported by host/vector) 

25. Parasites on animals (including species transported by host and vector) 

26. Contaminant on plants (except parasites, species transported by host/vector) 

27. Parasites on plants (including species transported by host and vector) 

28. Seed contaminant 

29. Timber trade 

30. Transportation of habitat material (soil, vegetation) 

V
e

ct
o

r 

Transport - 
Stowaway 

31. Angling/fishing equipment 

32. Container/bulk 

33. Hitchhikers in or on airplane 

34. Hitchhikers on ship/boat (excluding ballast water and hull fouling) 

35. Ship/boat ballast water 

36. Ship/boat hull fouling 

37. Hitchhikers on ship/boat (excluding ballast water and hull fouling) 

38. Machinery/equipment 

39. People and their luggage/equipment (in particular tourism) 

40. Organic packing material, in particular wood packaging 

41. Vehicles (car, train, …) 

Sp
re

ad
 Corridor 42. Interconnected waterways/basins/seas 

43. Tunnels and land bridges 

Unaided 44. Natural dispersal across borders of invasive alien species that have been introduced 
through pathways 1 to 5 

 None of the above 
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Abstract: 

The main objective of this work is to elaborate an in-depth analysis of the presence 

and impacts of invasive alien species on marine and aquatic ecosystems of the Natura 

2000 sites in Ria de Aveiro. The second objective is to assess the vulnerability of local 

habitats to these impacts in order to support management and comply with  environmental 

objectives of national and international policies, such as: Convention on Biological 

Diversity; EU Biodiversity Strategy to 2020; EU Marine Strategy; or EU Invasive Alien 

Species Regulation. We reviewed the state of the art regarding marine and brackish alien 

species information in Portugal, cataloguing the occurrences and associated metadata 

based on different sources. This information will be stored into a geodatabase in QGis.  A 

spatial explicit conservative additive model – the “Cumulative IMPacts of invasive ALien 

species (CIMPAL)” index – developed to calculate the cumulative impact based on the 

distributions of invasive species and the distribution of habitats, will be applied at this 

N2000 site scale. The cumulative impact variability will be assessed by testing the effect 

of using different approaches for weighting species impacts on biodiversity. 

 


