
Projeto “ Recuperação e 
Proteção da Margaritifera 
margaritífera”, coordenado 
pela Quercus, intervém 
sobre espécie criticamente 
ameaçada a nível nacional e 
europeu

 No Dia Internacional da Biodi-
versidade, �ca em destaque o projeto 
da Quercus “Recuperação e Proteção da 
Margaritifera margaritifera”. Este projeto 
assume grande importância ao nível da 
conservação da biodiversidade, já que 
intervém diretamente sobre uma 
espécie, o mexilhão-do-Rio (Margaritif-
era margaritifera), protegida internacio-
nalmente pela Convenção de Berna 
(Anexo III) e Diretiva Habitats da 
Comissão Europeia (Anexo II e V), estan-
do igualmente listada como "Em 
Perigo", a nível global, e como "Critica-
mente em Perigo" na Europa, pela Lista 
Vermelha da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN) de 
Espécies Ameaçadas (Cuttelod et al., 
2011; IUCN, 2018). 

 A avaliação efetuada no último 
relatório nacional no âmbito do art. 17º 
da Diretiva Habitats classi�cou a espécie 
como “Desfavorável-Mau” (U2), com 
redução dos efetivos populacionais e da 
área de habitat ocupado.

 São várias as ações deste proje-
to, nomeadamente: a avaliação da quali-
dade biológica e morfológica de rios de 
aptidão salmonícola; a avaliação da 
extensão, distribuição detalhada e 
estado de conservação atual das popu-
lações de M. margaritifera em Portugal; 
a análise da vulnerabilidade dos rios de 
aptidão salmonícola às alterações 
climáticas e outros fatores de regressão 
das populações de M. margaritifera e do 
hospedeiro S. trutta; medidas de requal-
i�cação dos habitats para a promoção 
deste bivalve; a reprodução ex situ do 
mexilhão-de-rio e da truta em Portugal 
e o desenvolvimento de novas metod-
ologias de criação em cativeiro e moni-
torização de repovoamentos. 

 Como parte integrante e essen-
cial para a disseminação deste projeto, 
estão programadas variadíssimas ações 
de sensibilização junto da população, 
com produção de material diverso de 
divulgação.

A Quercus está a desenvolver um dos seus projetos 
mais emblemáticos que intervém diretamente sobre 
uma espécie criticamente ameaçada a nível nacional 
e europeu: o mexilhão-do-rio. Coordenado pela Quer-
cus, e co�nanciado pelo POSEUR e pelo Fundo Ambi-
ental, o projeto “Recuperação e Proteção da Margari-
tifera margaritifera” teve início em julho de 2018.


