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No âmbito das competências da CCDRC, são apoiadas diferentes entidades públicas através
do estabelecimento de parcerias em que se presta colaboração técnica para o
desenvolvimento de projectos no âmbito da conservação da natureza e da biodiversidade. A
maioria dos projectos é financiada pelo Programa Operacional da Região Centro, excepto o
projecto EMAS@CCDR-Centro que é co-financiado pelo Programa Comunitário Life-Ambiente.
EMAS@CCDR-Centro
Objectivos:
Implementação do SGA na CCDR-Centro;
Divulgar os resultados obtidos ao longo da realização do projecto;
Melhorar o desempenho ambiental da CCDR-Centro;
Melhorar a imagem da instituição;
Envolver toda a comunidade da CCDR-Centro neste processo.
Proponente: CCDRC
Link: www.esac.pt/emas@school
BioRia
Objectivos:
Assumir o desenvolvimento da conservação da natureza de escala local; através do
envolvimento de novos agentes de conservação da natureza, neste caso as autarquias
locais;
Divulgar e promover o património natural local;
Promover um plano de gestão da área e a sua consequente integração no espaço da
Ria de Aveiro;
Implementar a estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade;
Sensibilizar as populações para as áreas naturais sensíveis de interesse comunitário;
Reaproximar as populações do Baixo Vouga com a Ria.
Proponente: Câmara Municipal de Estarreja
Link: www.bioria.com
Promoção e Requalificação dos Ecossistemas Ribeirinhos de Pedrógão Grande
Objectivos:
O desenvolvimento de actividades de conservação da natureza e biodiversidade num
ecossistema ribeirinho;
Divulgação do património natural e a criação de trilhos de descoberta da natureza;
Criação de uma infra-estrutura que reúna e divulgue aspectos associados ao património
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natural, cultural e etnográfico do concelho e da região;
Envolvimento de novos agentes para o desenvolvimento que visem a conservação da
natureza e da biodiversidade.
Proponente: Câmara Municipal de Pedrógão Grande
Link: www.cm-pedrogaogrande.pt
ECOMATUR
Objectivos:
Requalificação e a utilização sustentável do património natural da Mata Nacional do
Urso na zona envolvente à lagoa de S. José;
Valorizar o património natural existente (limpeza e reabilitação ecológica da lagoa, valas
e mata);
Criação de infra-estruturas na zona envolvente à lagoa (trilhos de descoberta da
natureza) que apoiem um empreendimento de turismo da natureza;
Desenvolvimento local com a preservação do ambiente.
Proponente: Câmara Municipal de Pombal
Link: www.cm-pombal.pt
Parque Natural da Serra da Gardunha – Estudos Prévios (1.ª Fase)
Objectivos:
Impulsionar a conservação e valorização do património natural na Serra da Gardunha,
em conformidade com uma estratégia de conservação da natureza e da biodiversidade;
Estabelecer uma base científica sólida para a implementação de um futuro plano de
ordenamento e gestão da Serra da Gardunha tendo em conta os constrangimentos e
mais valias locais e regionais;
Promover a utilização sustentada dos recursos naturais;
Divulgação turística.
Proponente: Câmara Municipal do Fundão
Link: www.cm-fundao.pt
Percursos da Natureza de Coimbra
Objectivos:
Valorizar os espaços naturais de Coimbra;
Promover o património natural do concelho de Coimbra;
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Implementar uma política de conservação da natureza;
Criar condições e desenvolver o turismo de natureza ou ecoturismo;
Criar o “Centro de Divulgação e Conservação da Natureza de Coimbra”.
Proponente: Câmara Municipal de Coimbra
Link: www.cm-coimbra.pt
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