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1. Introdução 

 Com a emigração das décadas de 60 e 70 do século passado, e com a melhoria generalizada 

das condições de vida ocorrida após a revolução de 1974, a pecuária em regime extensivo foi 

sendo progressivamente abandonada. A vegetação reagiu a esta alteração regenerando 

extensas áreas de matos as quais, em alguns locais do país, atingem já a condição de 

formações pré-florestais. Para uma planta de pequenas dimensões, como é o caso de grande 

parte das plantas endémicas do nosso país, as áreas de matos são desadequadas à subsistência. 

Os matos provocam elevados níveis de ensombramento e competem com vantagem pela água 

e pelos nutrientes. Por conseguinte, a conservação destas comunidades vegetais requer a sua 

gestão contínua para evitar que a ausência de perturbação favoreça a progressão para 

comunidades arbustivas, podendo daí resultar efeitos negativos em alguns elementos da 

biodiversidade presente. 

 Neste contexto, a execução de um projeto LIFE só pode ser entendida como um ponto de 

partida, pelo que é necessário delinear um plano de conservação a médio prazo/longo(pós-LIFE) 

que permita dar continuidade àsações de gestão ativados habitats, garantindo que os mesmos 

se mantêm em estado de conservação favorável e que a continuidade das ações irá contribuir 

para a conservação de habitats e espécies ameaçadas na União Europeia e, assim, favorecer a 

implementação da rede Natura 2000. 

 

 1.1 História do projeto 

 O Projeto Habitats Conservation – Conservationof natural andsemi-natural habitats in the 

“Serras de Aire e Candeeiros”, teve como objetivo a conservação de habitats prioritários com 

base na recuperação de duas atividades tradicionais, outrora muito frequentes nas nossas 

serras, a criação de gado em regime extensivo e a colheita de plantas aromáticas, medicinais e 

condimentares. 

 Pretendeu-se abordar estas duas atividades com técnicas modernas, testar e desenvolver 

alternativas que as tornem economicamente viáveis no contexto atual e, simultaneamente 

utilizá-las para a conservação de habitats e espécies ameaçadas. 

 O projeto foi desenvolvido em cerca de 1000 hectares da Serra de Aire, numa área 

abrangida pelo Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, e integrada no Sítio de 

Importância Comunitária da Rede Natura 2000, “Serras de Aire e Candeeiros”, em áreas de 

baldios comunitários geridos pelas juntas de freguesia (400 hectares na freguesia de Fátima, 

concelho de Ourém e 600 hectares na freguesia de Pedrógão de Aire, concelho de Torres 

Novas). 

 Numa fase preparatória, foram efetuados estudos de caracterização da situação de 

referência, recorrendo à elaboração de uma cartografia pormenorizada dos habitats e das 

espécies, com vista a identificar as áreas mais relevantes, mais sensíveis e prioritárias ao nível 

da intervenção, tendo posteriormente sido efetuado um Plano Operacional. Foram entretanto 

celebrados contratos de custódia com as entidades gestoras dos terrenos (as Juntas de 

Freguesias de Fátima e de Pedrógão). 
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 Com vista à instalação de dois rebanhos num total de 400 animais, um em cada vertente da 

serra, foram também celebrados contratos com as referidas juntas de freguesia. Para este 

efeito foram projetados dois estábulos (um deles só concluído em período pós-LIFE) e foram 

instalados quatro bebedouros para suprir as necessidades de água, especialmente no Verão. 

Foram também instalados oito hectares de pastagens melhoradas com vista a suprir as 

necessidades alimentares dos animais. 

 Numa primeira fase a gestão dos habitats foi efetuada através do controle seletivo da 

vegetação herbácea e arbustiva, utilizando meios mecânicos de modo a limpar as áreas de 

mato mais denso e elevado, nomeadamente carrascais de maior porte, facilitando o acesso dos 

rebanhos que passaram a controlar o crescimento dos matos através do pastoreio. O projeto 

permitiu ainda recuperar áreas ocupadas por eucaliptais, que foram removidos dando espaço 

para a recuperação dos habitats naturais da região.  

 Foi efetuada a monitorização do efeito dos caprinos. Para tal foram instaladas 16 estações 

de monitorização com cercados de 10x10m de modo a comparar o crescimento da vegetação 

no seu interior e na área envolvente, sujeita ao pastoreio. 

 Como resultado da monitorização, podemos concluir que a passagem dos rebanhos teve um 

efeito menor que o esperado e que os percursos podem ser efetuados com maior regularidade 

e até com maior encabeçamento, para que se atinjam os objetivos pretendidos, tanto nas 

áreas envolvidas no projeto como noutras áreas onde se pretenda usar esta metodologia de 

controlo de matos.  

 No âmbito do projeto teve lugar um Workshop subordinado à temática da “gestão de 

habitats com recurso a caprinos”, o qual se realizou em Fátima e reuniu técnicos e pessoas 

interessadas nesta temática e no desenvolvimento da atividade pecuária com utilização de 

caprinos. 

 Como resultado deste projeto estão já a ser comercializados a carne de cabrito proveniente 

destes rebanhos, bem como o queijo produzido com o leite aí recolhido. 

Com vista ao desenvolvimento da prática de colheita e comercialização de PAM – Plantas 

Aromáticas Medicinais e Condimentares, foram recuperadas as instalações do secador de 

plantas situado no sítio do Bairro na periferia da área do projeto. A Quercus estabeleceu um 

protocolo de colaboração com o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 

I.P., entidade proprietária destas instalações e que apoia esta ação.  

 Foi constituída uma bolsa de utilizadores, os quais deverão exercer a sua atividade de 

acordo com o regulamento de utilização deste espaço e efetuar a colheita respeitando as 

regras que constam no código de ética que foi elaborado para este fim. Tendo em conta o 

objetivo de fomento da atividade de recolha e comercialização de plantas medicinais, 

aromáticas e condimentares realizámos uma ação de formação no Centro Ambiental das 

Pegadas de Dinossáurio na povoação do Bairro em Ourém. A ação, a cargo da AGROBIO - 

Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, incluiu um dia de formação teórica e outro de 

campo e teve grande adesão. 

 A Quercus registou-se como entidade certificada para a colheita e processamento de PAM - 

Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares em modo de produção biológico. 
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 O projeto envolveu ainda o desenvolvimento de um programa educativo “Há Vida na Serra” 

que esteve em curso nas escolas da região, o qual decorreu com grande adesão dos alunos e 

professores. Participaram 14 escolas da área envolvente à serra, abrangendo mais de 1400 

alunos de vários níveis de ensino. Para além das 38 sessões em sala, foi elaborado um guião 

pedagógico e foi promovido um concurso com trabalhos dos alunos, em diversas categorias, os 

quais estiveram também expostos ao público.  

 No âmbito da divulgação do projeto junto do público em geral e dos habitantes e 

utilizadores da serra em particular, foram utilizadas diversas formas de divulgação. Instalaram-

se diversos painéis informativos e foi elaborado um cartaz e uma brochura. O projeto foi 

divulgado em alguns eventos públicos, feiras e jornadas de ambiente, tiveram lugar saídas à 

serra com grupos de visitantes e grupos escolares, e houve cobertura do projeto por parte da 

comunicação social regional mas também nacional incluindo rádios e televisão. Foi criada uma 

página em http://www.habitatsconservation.org. 

 Este projeto LIFE contribuiu para a valorização da Serra, dando-a a conhecer mais aos 

habitantes da região e ajudou a fomentar atividades económicas assentes nos recursos 

naturais aí existentes. 

 A manutenção dos rebanhos e das atividades relacionadas com a prática da colheita e 

comercialização de PAM - plantas aromáticas, medicinais e condimentares e consequente 

gestão dos habitats por esta via, só será possível se do ponto de vista económico se as mesmas 

continuarem a ser rentáveis para os promotores, pelo que é fundamental a sua valorização, 

nomeadamente através de certificação de origem, associando-as à conservação desta área da 

Rede Natura 2000, seus habitats e espécies, processo este que não foi possível concluir no 

espaço temporal de implementação deste projeto. Esperamos no entanto que da colaboração 

de promotores e de diversas entidades locais se possa concluir este processo fundamental à 

valorização dos produtos regionais.   

 

 1.2Análise SWOT 

 A definição dos objetivos e metas a alcançar no período subsequente à conclusão do 

projeto em Junho de 2014 requer, em primeira instância, uma avaliação da situação atual, não 

só do projeto mas do enquadramento no contexto sócio-económico local e nas políticas 

públicas que se estão a desenhar para o horizonte 2014-2020. Para tal, uma análise SWOT 

(Quadro 1) permitiu identificar os fatores internos (pontos fortes e fracos) e externos 

(oportunidades e ameaças), positivos e negativos, que podem influenciar de forma direta ou 

indireta a gestão futura das áreas contratualizadas. 

 Com base na referida análise definiu-se um conjunto de objetivos e metodologias para 

conservar os valores naturais que as áreas de intervenção encerram, através da execução de 

um leque de ações que dão continuidade ao trabalho desenvolvido no decurso do projeto 

HABITATS CONSERVATION e que atendem aos resultados obtidos na monitorização que foi 

realizada. 

 

 

http://www.habitatsconservation.org/
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Quadro 1 - Análise SWOT das áreas de intervenção do projetoHABITATS CONSERVATION. 

S - Pontos fortes W - Pontos fracos 

1. Existência de habitats prioritários em 

bom estado de conservação. 

2. Presença de plantas raras, endémicas, 

ameaçadas, com distribuição localizada, 

ou em perigo de extinção. 

3. Experiência e conhecimentos 

adquiridos pela equipa do projeto. 

4. Capacidade de mobilização de 

voluntários para colaborarem nas ações 

de conservação. 

5. Áreas classificadas no âmbito da Rede 

Natura 2000. 

6. Elevada qualidade ambiental e valores 

paisagísticos. 

7. Boa relação com as entidades que 

administram os baldios 

contratualizados. 

8. Existência de percursos 

interpretativos. 

9. Existência de estruturas de regionais 

da Quercus para apoio às ações 

previstas. 

10. Capacidade de divulgação do projeto 

e das iniciativas de voluntariado (Jornal 

"Quercus Ambiente", Boletim 

Informativo semanal da Quercus, 

Quercus TV). 

11. Proximidade a Fátima e ao grande 

aglomerado urbano Torres Novas-

Entroncamento. 

12. Abertura de loja “Rosa Albardeira” 

em resultado da dinâmica criada pelo 

projeto. 

13. Forte interesse local na exploração de 

produtos com origem no meio natural, 

nomeadamente PAM e mel. 

1. Rápida progressão sucessional da 

vegetação potenciando habitats 

arbustivos mais pobres em 

biodiversidade. 

2. A inexistência de pastoreio extensivo 

para além dosefetivos criados no âmbito 

do projeto. 

3. A potenciação da recorrência de fogos 

em resultado da instalação de 

comunidades arbustivas. 

4. A instalação de plantações ilegais de 

eucaliptos. 

5. As dificuldades em obter autorizações 

e licenciamentos para a construção de 

estábulos. 

6. Os resultados quanto aos efeitos da 

herbivoria por caprinos mostram que o 

esforço de pastoreio foi insuficiente no 

controle da vegetação arbustiva e no 

incremento dos habitats alvo e da flora 

protegida. 

7. Interrupção da monitorização e 

avaliação dasações de conservaçãopor 

parte das entidades científicas. 

8. Fiscalização ineficiente. 
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Quadro 1 - Análise SWOT das áreas de intervenção do projeto HABITATS CONSERVATION. 

O - Oportunidades T - Ameaças 

1. Contratualização de longo prazo de 

1.000 hectares de terrenos de elevado 

valor ecológico na Serra de Aire. 

2. Sensibilização e educação ambiental dos 

gestores/proprietários dos terrenos, da 

comunidade local, em geral, e da escolar, 

em particular. 

3. Criação de produtos com marca local, 

sustentados na exploração sustentável 

dos recursos naturais, como o cabrito, o 

queijo, as PAM, o mel ou a produção de 

frutos (medronho, sorva, murtinho). 

4. Financiamento de ações de gestão 

através de um sistema de eco-créditos 

(valorização dos serviços prestados pelos 

ecossistemas destinado aos agentes 

económicos e cidadãos em geral). 

5. Voluntariado. 

6. Fomento do efetivo pecuário com raças 

autóctones de diferentes espécies de 

herbívoros, orientando investimentos 

provenientes de Estratégias de 

Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária plurifundos (FEADER, FEDER, 

FSE, FdC, FEAMP). 

7. Existência de uma rede de intercâmbio 

de experiências relacionada com a 

promoção do pastoreio. 

8. A possibilidade de se incrementar o 

conhecimento científico sobre as 

populações de invertebrados, do papel do 

fogo controlado e dos impactes da 

utilização de diferentes herbívoros no 

controle da vegetação, como suporte à 

tomada de decisões de gestão. 

1. A manutenção de reduzidos efetivos 

pecuários no médio/longo prazo. 

2. A recorrência de incêndios e a sua 

propagação potenciada pelo incremento 

das comunidades arbustivas. 

3. A instalação de pedreiras. 

4. A pressão para plantação de eucaliptos. 

5. A ausência de apoios públicos à 

manutenção de efetivos pecuários e de 

ações recorrentes com vista à gestão das 

comunidades arbustivas. 
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2.Objetivos e metodologias 

 No processo de definição dos objetivos e das metodologias a adotar para os alcançar, 

facilitada pela avaliação anterior, considera-se ainda desejável referir previamente alguns 

aspetos relativos às prioridades de conservação,necessidades e capacidade da equipa de 

trabalho, questões institucionais, entre outros. 

 As prioridades de conservação para as áreas do projeto centram-se na necessidade de 

manter no território as atividades tradicionais, como o pastoreio extensivo e a recolha de 

plantas aromáticas e medicinais, bem como o controle periódico da vegetação por meios 

mecânicos. 

 Aliás, a ausência de cabeças de gado que potenciassem o pastoreio extensivo constituiu, 

desde o início do LIFE, o principal motivo de preocupação em relação à conservação dos 

habitats e da flora protegida. 

 Apesar da reduzida equipa afeta ao projeto, no grupo de trabalho existe conhecimento e 

experiência suficientes para implementar o presente plano, bem como capacidade de 

mobilização da sociedade civil através da bolsa de voluntários pré-existente e de parcerias 

existentes com as Juntas de Freguesia que administram as áreas contratualizadas.  

 Neste contexto, apresentam-se de seguida os objetivosdo presente plano de conservação 

pós-LIFEcom ligeiras adaptações resultantes de diferenças pontuais que serão devidamente 

destacadas. 

 Objetivo 1 – Incrementar o conhecimento científico de suporte às decisões de gestão. 

 Objetivo2 - Contribuir para amanutenção dos habitats e biodiversidade associada em 

estado de conservação favorável. 

 Objetivo 3 - Sensibilizar e divulgar os resultados do projeto. 

 Objetivo 4 - Promover as atividades económicas essenciais à conservação da 

biodiversidade. 

 

 2.1Ações a desenvolver e custos previstos 

 Nos Quadros 2 a 5 encontram-se resumidas as diversas ações preconizadas para alcançar os 

objetivos referidos, bem como as respetivas atividades, a calendarização, os responsáveis pela 

execução e/ou pelo financiamento e ainda os custos estimados. O planeamento tem um 

horizonte temporal de cinco anos, iniciados logo após o final do projeto (Julho de 2014 a Junho 

de 2019). No caso dos objetivos de gestão ou as circunstâncias se alterarem substancialmente 

ao fim de cinco anos, proceder-se-á à devida atualização do presente plano de conservação. 

 No âmbito da sensibilização e divulgação dos resultados serão adotadas as mesmas 

estratégias e meios usados durante a execução do projeto HABITATS CONSERVATION, mas 

dando especial atenção à formação e sensibilização ambiental dos promotores de atividades 

económicas essenciais à manutenção/melhoria do estado de conservação dos habitats alvo.  

 No que concerne ao financiamento das atividades previstas, cujos custos estimados 

ascendem aos 243.500€ em cinco anos, consideram-se cinco vertentes. 
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1. Estabelecimento de parcerias com diversas entidades (ver atividade 1.1 no Quadro 5) 

para obtenção de financiamento direto ou apoios indiretos (e.g. execução de algumas 

tarefas sob orientação da Quercus e angariação de voluntários). 

2. Angariação de fundos através de: i) um sistema de eco-créditos, isto é, de valorização dos 

serviços prestados pelos ecossistemas, destinado aos agentes económicos e cidadãos em 

geral; ii) empresas envolvidas com a Quercus em planos de redução da Pegada Ecológica, 

em que uma das componentes passa pelo investimento em “capital natural”; iii) 

Crowdfunding. 

3. Apresentação de propostas de candidaturas a programas com co-financiamento 

comunitário nos quais seja possível integrar algumas das ações previstas, nomeadamente 

os relacionados com a implementação do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-

2020 e, em especial, o recurso à aplicação das Estratégias Locais de Desenvolvimento, 

tendo por âncora a concretização do Desenvolvimento Local de Base Comunitária numa 

lógica plurifundos. 

4. Fundo de Conservação da Natureza da Quercus; 

5. Fundos próprios dos agentes/promotores locais e receitas da exploração económica das 

atividades em curso. 
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Quadro 2 - Informações relativas ao objetivo 1 (Incrementar o conhecimento científico de suporte às decisões de gestão). 

Ações Atividades 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

Custos 
estimados 

1. –Monitorização dos 
efeitos da herbivoria sobre 
os habitats e espécies da 
flora protegida 

1.1 –Trabalhos de monitorização e 
publicação de resultados 

 X   X   X  X X X  CB-ISPA Quercus     6 000,00 €  

2. – Avaliação dos efeitos 
do fogo controlado sobre 
os habitats e espécies da 
flora protegida 

2.1 – Seleção de parcelas e 
execução de fogo controlado em 
diferentes épocas do ano 

  X X X  
Quercus, ISA - 
CEABN 

Horizonte 2020; Fundo 
Florestal Permanente 
(ICNF) 

25 000,00€ 

3. – Caracterização das 
populações de 
lepidópteros raros e 
ameaçados  

3.1 – Inventariação e 
caracterização das populações 
(e.g. Euchloetagis, 
Polyommatusbellargus, Cupido 
lorquinii) 

  X X X X  Mecenato empresarial 6 000,00€ 

3.2 – Prescrição de ações que 
potenciem o incremento das 
populações  
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Quadro 3 - Informações relativas ao objetivo 2 (Contribuir para a manutenção dos habitats e biodiversidade associada em estado de conservação favorável). 

Ações Atividades 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

Custos 
estimados 

1. – Concluir a remoção de 
15 ha de eucaliptos na área 
de Pedrogão 

1.1 – Executar os trabalhos de 
remoção e iniciar e promover o 
controlo continuado dos 
rebentamentos de toiça 

X X X X X X 

Junta de 
Freguesia de 
Pedrógão, 
Quercus 

Produto da venda da 
biomassa florestal 

3 000,00€ 

2. - Controlo mecânico e 
manual de vegetação 
arbustiva e herbácea 

2.1 - Roça de matos/herbáceas em 
4 ha/anonum total de 20 ha 

 X   X   X  X X X 

Quercus com 
Sapadores 
Florestais, 
Juntas de 
Freguesia 

Quercus em parceria com 
o ICNF, Juntas de 
Freguesia; PDR 2014-2020 

    8 000,00 €  

3. –Proteção dos 
bosquetes de azinheira 

3.1 –Desramações, podas de 
formação e controle da vegetação 
arbustiva nas orlas em 10 ha 

 X   X   X  X X X 
Quercus com 
voluntários 

Quercus     2 000,00 €  

      

4. –Incremento do 
pastoreio de percurso 

4.1 –Aumentar a intensidade do 
pastoreio, com o incremento do 
número de animais 
(>encabeçamento) 

 X   X   X  X X X 
Juntas de 
Freguesia e 
pastores locais 

PDR 2014-2020, receitas 
da exploração 

    3 000,00 €  

4.2 –Influenciar a dinamização e 
articulação de apoios que visem a 
manutenção de actividades no 
interior da RN2000 

   X   X  X X       3 000,00 €  

 

 

 



12 

 

 

 

 
Quadro 4 - Informações relativas ao objetivo3(Sensibilizar e divulgar os resultados do projeto). 

Ações Atividades 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

Custos 
estimados 

1. - Divulgação na 
comunicação social e 
internet 

1.1 - Atualização semestral do sítio 
do HABITATS CONSERVATION na 
internet 

 X   X   X  X X X Quercus Quercus 500,00 € 

1.2 - Publicação de uma notícia/ano 
no Jornal "Quercus Ambiente", 
num total de 6 

 X   X   X  X X X Quercus Quercus 1 000,00 € 

1.3 – Divulgar o projeto na 
comunicação social com 
reportagens e comunicados 

 X X X X X Quercus Quercus  

2. - Divulgação dos 
resultados diretamente ao 
público 
 

2.1 –Produção de um 
documentário 

 X   X   X   X   X    Quercus com  
Juntas de 
Freguesia e 
ICNF 

Quercus 

2 500,00 € 

2.2 –Conceber e editar uma 
exposição interpretativa com o 
projeto 

 X   X   X   X   X    3 000,00 € 

3. - Produção de artigo 
científico 

3.1 - Publicação de um artigo 
científico sobre os impactes do 
projeto sobre as populações de 
lepidópteros 

       X    TAGIS Mecenato ambiental 500,00 € 

4. - Sensibilização 
ambiental 

4.1 –Dinamização de novo 
programa educativo dirigido a 
alunos e professores das escolas 
locais 

    X X      Quercus Quercus 5 000,00 € 
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Quadro 5 - Informações relativas ao objetivo4 (Promover as atividades económicas essenciais à conservação da biodiversidade). 

Ações Atividades 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis 
fontes de 

financiamento 

Custos 
estimados 

1. – Construção do 
estábulo de Pedrogão 

1.1 –Concluir a construção do 
estábulo e albergar os animais 
em local definitivo 

 X   X      
Junta de Freguesia de 
Pedrogão 

Quercus   20 000,00 €  

2. –Incrementar o 
número de animais 

2.1 –Criar campanha para 
aquisição de animais e criação de 
um fundo de pastoreio 

   X     Quercus Crowdfunding 15 000,00 €  

3. –Criar condições para a 
produção local de 
produtos tradicionais 
ligados à produção 
animal (queijo, cabrito) 

3.1 –Instalação de uma sala de 
ordenha no estábulo de 
Pedrogão 

  X      Pastor local PDR 2014-2020 (DLBC) 20 000,00 €  

3.2 – Criação de 2 queijarias 
tradicionais 

 X X    
Junta de Freguesia de 
Fátima e Pastores de 
Pedrógão 

PDR 2014-2020 (DLBC) 40 000,00 € 

4. –Valorizar a colheita 
sustentável de plantas 
aromáticas, medicinais e 
condimentares, bem 
como a apicultura 

4.1 –Reformulação do protocolo 
com o ICNF e dinamizar o 
funcionamento do secador solar 
de plantas 

  X   X   X   X  X  Quercus Quercus 2 500,00 €  

4.2 –Manter a atividade de 12 
coletores locais 

 X   X   X   X   X    Quercus e ICNF 
Comercialização de 
plantas 

       500,00 €  

4.3 – Valorizar a colheita local de 
frutos de arbustos silvestres 
(Medronheiro, Murta, Sorveira, 
Silvas) para produção de 
aguardentes, licores e compotas 

 X X X X X Proprietários locais PDR 2014-2020 (DLBC) 25 000,00 € 

4.4 – Incrementar e valorizar a 
produção apícola local 

 X X X X X Produtores locais 
PDR 2014-2020 (DLBC 
e medidas específicas 
apicultura) 

25 000,00 € 
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Ações Atividades 
1/2 
de 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1/2 
de 

2019 
Execução 

Possíveis fontes de 
financiamento 

Custos 
estimados 

5. –Melhorar as 
estratégias de 
comercialização 

5.1 –Apostar na adesão à Marca 
Natural.pt 

   X   X       
Produtores e 
proprietários locais; 
Juntas de Freguesia 

ICNF 500,00 €  

5.2 – Participar nas dinâmicas 
locais ligadas à promoção de 
cadeias curtas de 
comercialização e mercados 
locais (ligação direta entre 
produtos e consumidor) 

 X X X X X 
Produtores e 
proprietários locais; 
Juntas de Freguesia 

PDR 2014-2020 (DLBC) 5 000,00 € 

5.3 – Dinamizar espaços próprios 
de comercialização dos produtos 
locais já existentes (Loja Rosa 
Albardeira; café/snack bar em 
Alqueidão-Pedrógão da família 
Cardoso) 

X X X X X X 
Produtores locais e 
Juntas de Freguesia 

PDR 2014-2020 (DLBC) 10 000,00 € 

6. –Promover o turismo 
de natureza associado ao 
pastoreio de percurso 

6.1 - Formação e sensibilização 
de operadores turísticos e 
comunidades locais 

   X          
Juntas de Freguesia e 
pastores locais 

PDR 2014-2020 (DLBC)   1 500,00 €  

6.2 – Criação de um produto 
turístico individualizado para 
comercialização nos alojamentos 
turísticos de Fátima 

 X X X X X 
Juntas de Freguesia e 
empresas de animação 
turística 

PDR 2014-2020 (DLBC) 10 000,00 € 
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ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 
ONGA - Organização Não Governamental de Ambiente 
TAGIS - Centro de Conservação das Borboletas de Portugal 
ISA – CEABN – Instituto Superior de Agronomia - Centro de Ecologia Aplicada “Prof. Baeta 
Neves” 
CIBIO–Centro de Biociências do ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida 
PDR 2014-2020 – Programa de Desenvolvimento Rural para o Continente 2014-2020 
DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária – Estratégias Locais de 
Desenvolvimento plurifundos (FEEI) 
 
 
 É de realçar que uma parte dofinanciamento para a execução de algumas ações de 

conservação ativa e aquisição de terrenos já se encontra assegurado pela Quercus e pelas 

Juntas de Freguesia. 

 

 Por último, refira-se que nos próximos cinco anos serão desenvolvidos todos os 

esforços no sentido de angariar e investir os cerca de 243 500,00 € nas áreas do projeto 

para executar as atividades supramencionadas. No entanto, dada a dimensão do 

investimento para uma ONG e a atual conjuntura económica nacional, admite-se que a 

estratégia delineada não é isenta de riscos e que podem ocorrer algumas dificuldades que 

obriguem a alterações do planeamento realizado. Em tal situação será dada prioridade à 

conservação ativa dos habitats e espécies e à prossecução das atividades económicas 

essenciais à sua manutenção em estado de conservação favorável. 
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