O projeto Biodiversidade a seus pés pretende
contribuir para a preservação da biodiversidade,
numa óptica de valorização dos elementos mais
importantes do território rural e florestal do Algarve.

O Algarve

Projeto

O Interior do Algarve é um território bastante rico em Património natural, estando
inserido, na sua maioria, em Rede Natura 2000. Aí ocorrem diversos elementos
singulares, cuja presença resulta de uma gestão rural e florestal ancestral que,
ao longo dos tempos, moldou a paisagem e permitiu o desenvolvimento de
numerosos habitats, muitos deles ameaçados em Portugal e no espaço Europeu.

Site, que funcionará como ferramenta para a disseminação de informação;
Guia de Boas Práticas do Mundo Rural
Brochura Rede de HOTSPOTS de Biodiversidade, locais que funcionarão
como bons exemplos de gestão e cooperação entre os valores naturais
e as populações, sinónimo de boas-práticas.

Objetivos

Proporcionar uma ferramenta informativa de apoio aos agentes locais,
instituições públicas, associações, escolas e público em geral, com
informação variada sobre a Biodiversidade do Mundo Rural Algarvio;
Enriquecer a oferta turística da região, especialmente
das zonas rurais e florestais, ao nível do Ecoturismo;
Contribuir para a dinamização do Ecoturismo no Algarve,
fomentando parcerias com outros projetos em execução na região;
Divulgar o património natural e rural da região e reforçar a sua mais valia
económica enquanto atração turística e motivo de visitação da região.

Hotspots

Sítios de elevado interesse biológico

5 HOTSPOSTS foram selecionados em função de uma boa gestão agrícola e florestal:

Ribeira da Foupana

Paderne Norte

Fonte Férrea

Várzeas de Aljezur

Albufeira

Barrada

Aljezur

Barranco do Velho

Nave do Barão
Loulé

N

Rede Natura

Hotspots
Limite de concelho

Sítio com interesse para a conservação da Natureza

Área protegida

Zona de proteção especial de aves

Todos estes sítios estão georreferenciados e devidamente caraterizados. Toda a informação
sobre os hotspots está compilada numa brochura disponível no site do Projeto.

Contactos

Morada: Rua de São Domingos, nº 65 Apartado 251 - 8100-536, Loulé
Email(s): almargem@mail.telepac.pt
Tel: 289 412 959 | Fax: 289 414 104

www.almargem.org/biodiv
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