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Trazer de volta à vida as
águas interiores da Europa.
Os ecossistemas da Europa encontram-se num estado alarmante.
A destruição do habitat e a perda de biodiversidade representam
graves ameaças ao bem-estar humano e à prosperidade económica,
prevendo-se que as mudanças climáticas agravem ainda mais a
situação. É urgente restaurar e tornar saudáveis e resilientes os
ecossistemas em todo o continente.

Criar “pegadas azuis” para o sucesso do
restauro dos sistemas de água doce
O restauro dos ecossistemas, por vezes
designado por “renaturalização” - é
um tema quente em todo o mundo. No
entanto, há uma necessidade premente
de orientação sobre as melhores práticas
para o restauro de rios, lagos e outras
zonas húmidas Através do envolvimento
com 17 projectos emblemáticos de restauro
localizados por toda a Europa, o MERLIN
criará “pegadas azuis” para o sucesso do
restauro dos sistemas de água doce. O
MERLIN investirá mais de € 10 milhões
nesses projetos, no sentido de explorar
factores sociais, económicos e ambientais
que garantam o seu sucesso.

Demonstração dos benefícios do
restauro de ecossistemas húmidos ao
longo das paisagens
MERLIN adopta todo o potencial das
“soluções baseadas na natureza” no restauro
dos ecossistemas de água doce. Estas
abordagens utilizam processos naturais para
enfrentar os desaﬁos socio-ambientais tais
como as alterações climáticas, a perda de
biodiversidade e as inundações. “Soluções
baseadas na natureza – tais como remover
barragens, restaurar os cursos ﬂuviais
naturais, e recuperar sua conexão com
das planícies de inundação assim como os
seus níveis adequados de humidade, têm o
potencial de beneﬁciar toda a nossa vida,
suportando legislação ambiental relevante,
como o Pacto Ecológico Europeu.

Fazer emergir do restauro de sistemas
de água doce o seu potencial económico
O restauro de sistemas de água doce tem
potencial para promoção de oportunidades
económicas signiﬁcativas: apoiando
negócios verdes, agricultura sustentável
e expandindo oportunidades de recreio.
O MERLIN ilustra cadeias de valor ambiental
e os custos e benefícios das “soluções
baseadas na natureza” para as regiões
europeias selecionadas. Além disso, o
MERLIN oferece modelos de restauro com
investimento privado e ﬁnanciamento
público em simultâneo, adaptados a
contextos especíﬁcos para os diversos
países e sectores económicos.

Se o ambiente está bem,
todos nós estamos bem.

O restauro de ecossistemas é fundamental para este processo.
Os sistemas de água doce desempenham um papel fundamental
no restauro para ecossistemas saudáveis, que estão no centro
de nossas vidas quotidianas. O restauro de rios, ribeiras,
turfeiras e zonas húmidas europeias tem já uma tradição antiga
suportando-se actualmente numa base extensa de conhecimento.
As águas interiores – desde os rios urbanos a lagos montanhosos
remotos – são exemplos demostrativos da mudança necessária.
O projeto MERLIN apoia um restauro transformador
dos sistemas de água doce, integrando “soluções
baseadas na natureza”, para promover sociedades
e economias europeias mais verdes e sustentáveis.

Integração do restauro de sistemas de
água doce na vida quotidiana
Rios que ﬂuem naturalmente, i.e sem
regularização hidrológica, lagos naturais,
pântanos saudáveis e turfeiras intactas,
são símbolos de uma sociedade mais
verde e sustentável. O MERLIN colabora
de perto com as comunidades locais e os
sectores económicos mais relevantes, como
a agricultura, o abastecimento de água, a
navegação e a segurança, no sentido de
orientar o restauro dos sistemas de água
doce em toda a Europa. Este processo ajuda
na negociação dos conﬂitos locais resultantes
da implementação do processo de restauro,
ao mesmo tempo que revela amplos
benefícios sociais, económicos e ambientais.

Apoiar os campeões do restauro
dos ecossistemas de água doce:
agora e no futuro
O MERLIN produzirá ferramentas
online para apoiar gestores ambientais,
investigadores, decisores políticos,
investidores e activistas, na concretização
dos projectos de restauro dos sistemas de
água doce. O Mercado online “markeplace”
MERLIN permite conectar proﬁssionais do
restauro, provisionar serviços de restauro
e intermediar o ﬁnanciamento para o
restauro. A Academia MERLIN oferece treino,
workshops e conhecimento cientíﬁco de
ponta, para divulgar o retorno à vida, dos
ecossistemas de água doce na Europa.

Promover uma comunidade europeia
com experiência em ecossistemas
de água doce
MERLIN é uma “acção de investigação e
inovação ﬁnanciada no âmbito do programa
H2020 da Comissão Europeia. O projecto
resulta da colaboração entre 45 parceiros
europeus, incluindo universidades, institutos
de investigação cientíﬁca, organizações
de conservação da natureza e diversas
empresas, governos e municípios.
O MERLIN é coordenado pela Universidade
de Duisburg-Essen, Alemanha.

17 projetos emblemáticos
de restauro em toda a Europa

Turfeiras e zonas húmidas
Rios, ribeiras e bacias hidrográﬁcas
Grandes rios transfronteiriços
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