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Introdução: 

Os eixos de atuação socioeconómicos e as atividades gerais que o LIFE Imperial 

pretende seguir para cumprir os seus objetivos, neste contexto, são: 

Resultados: 

Discussão: 

Este estudo revelou que o Projeto LIFE Imperial contribuiu para reforçar o 

emprego, estimular a economia e dinamizar socioculturalmente a sua área de 

intervenção, demonstrando um impacte socioeconómico positivo e o valor dos 

projetos de conservação da natureza neste contexto. 

 

Os resultados vêm reforçar a ideia de que o impacte dos projetos LIFE (e outros 

do mesmo tipo) transcendem em grande medida a conservação da natureza, 

alcançando indicadores importantes noutras dimensões da sociedade como são a 

economia e a dinamização cultural, facto especialmente relevante ao atuarem em 

áreas do território extremamente fragilizadas nestas componentes. 

• Melhoria da gestão de habitat 

• Valorização do ambiente, da biodiversidade e da sua conservação 

Valorização da área de 

intervenção 

• Equipamento de uso público 

• Equipamento de uso específico por entidades locais 
Melhoria de infraestruturas 

• Regional 

• Nacional 

• Internacional 

Divulgação da área de 

intervenção 

• Formação de entidades com linhas de trabalho específicas 

• Formação de autoridades 
Formação especializada 

• Sensibilização, formação e educação ambiental: 

• das comunidades escolares 

• de grupos-chave 

• da população em geral 

Promoção da participação 

da população local 

271.864,73€ aplicados nos 

concelhos abrangidos 

675.854,77 € 
Valor executado entre jul’14 e set’16 

 

29,5% do orçamento total do LIFE 

Imperial 

O Projeto LIFE Imperial enquadra-se nesta 

abordagem e considera-se que o seu impacto 

poderá ser particularmente importante 

atendendo ao contexto socioeconómico dos 

14 concelhos abrangidos pelas 4 Zonas de 

Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 

2000 da sua área de intervenção (Figura 1). 

Estas áreas são mais fragilizadas se 

considerados, nomeadamente, a população 

residente, a estrutura etária, o desemprego e 

a escolaridade. 

25% das empresas 

pertencem aos concelhos 

abrangidos 

 Manutenção de viaturas 

 Produção de material de educação 

ambiental e de divulgação 

 Hotelaria e restauração 

  Venda de equipamento ótico 

 Venda de equipamento para trabalhos 

de campo 

 Consumíveis 

101  
empresas/entidades 

fornecedoras de serviços 

385.119,44€ investidos na 

valorização da área de 

intervenção 

BEL  

0,45% 

GR  

0,10% 

R.U.  

0,08% 

ALE 

0,04% 

PT  

82,86% 

ES 

13,81% 

HOL  

2,66% 

560.025,55€ executados 

em Portugal 

No período em estudo foram executados 675.854,77€ do valor orçamentado no 

LIFE Imperial. Destes, 40,2% foi aplicado nos concelhos abrangidos pelas ZPE da 

área de intervenção. Quanto aos fornecedores de serviços envolvidos, num total 

de 101, cerca de 25% pertencem aos concelhos abrangidos pelas ZPE da área 

de intervenção. 

Figura 1: Área de intervenção do Projeto 

LIFE Imperial e concelhos abrangidos.  

Método: 

A avaliação socioeconómica decorreu de julho de 2014 e setembro de 2016, com 

foco no contributo do LIFE Imperial na criação de emprego, no investimento na 

valorização da área de intervenção, no montante e distribuição geográfica das 

despesas realizadas e na contribuição para a dinamização sociocultural e 

divulgação da área de intervenção.  

A avaliação socioeconómica dos investimentos na conservação da natureza é 

importante para medir o seu impacte no desenvolvimento das comunidades em 

que se inserem. Os projetos de conservação da natureza procuram atingir os 

seus objetivos atuando não apenas na conservação dos habitats e das espécies-

alvo mas também contribuindo positivamente para o desenvolvimento das 

comunidades locais.  

Concelhos LIFE Imperial 

 

Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 

Vila Velha de Ródão, 

Barrancos, Moura, Mourão, Serpa 

Alcoutim, Beja, Mértola, 

Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde 
e Ourique 

Dado que o impacte no desenvolvimento das comunidades em que estes 

projetos se inserem é ainda largamente desconhecido e subavaliado, este estudo 

pretendeu realizar a avaliação socioeconómica do LIFE Imperial, medindo o seu 

impacte e contribuição para o desenvolvimento das comunidades locais. 

EMPREGO 
 

 Manutenção de 48 postos de trabalho diretos 

 Contratação de 9 pessoas (aquisições de serviços e contratações de 

curta duração) 

 Criação de 3,5 a 6,6 empregos indiretos, a tempo inteiro, por ano 

INOVAÇÃO 
 

 Desenvolvimento e teste de novos métodos de isolamento de apoios em 

linhas elétricas 

 Teste de protótipos de emissores de seguimento remoto  

 Promoção de ciência cidadã 

 Metodologia proativa na deteção de casos de uso ilegal de veneno 

DIVULGAÇÃO 
 

 Ações de educação e sensibilização ambiental 

 Formações, workshops e cursos 

 Dinamização de eventos 

 Produção de materiais de disseminação e artigos de comunicação 


