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Em pleno coração do Maciço Calcário Estremenho, importante unidade geomorfológica de Portugal 
Continental, surge a serra de Aire que se ergue a 679 metros de altitude entre os Concelhos de 
Ourém, Torres Novas e Alcanena. Inserida no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, ao 
qual deu o nome, constitui o ponto mais elevado desta unidade estrutural.
A Serra de Aire guarda em si uma longa história do passado da Terra. Os seus estratos calcários, 
as suas dobras e falhas e os registos fósseis são marcas dum passado dinâmico que nos legou as 
paisagens e habitats que hoje caracterizam esta região.
Mas sobre a Serra há uma história mais recente que passou de geração em geração, uma história 
feita de memórias das gentes que com ela mantiveram uma relação de respeito e dependência.
Na serra apascentou-se o rebanho que dava a carne, o leite e o estrume para os campos, da serra 
retirou-se o mato que forrava as camas dos gados; da serra calcária veio a pedra para as casas, a 
cal para as pintar e a lenha para as aquecer. Nas bolsas de terrenos mais férteis eram cultivadas as 
hortas e mantidas as pastagens, nas encostas mais acessíveis plantaram-se oliveiras de onde provinha 
o azeite; da serra vinha ainda a caça, as plantas para tinturaria, bem como plantas medicinais condi-
mentares e aromáticas. Para fazer face às necessidades da população, houve tempos em que a ex-
����� ���������������������� ���������������������Ƥ�����������������������������������������������Ǥ

Com o passar dos tempos, as mudanças económicas e sociais têm levado ao abandono do mundo 
rural, e esta relação da população com a Serra foi-se perdendo. 
Com o Projecto “Habitats Conservation” pretende-se retomar de um modo consciente e sustentável 
a relação perdida das populações com a Serra, demonstrando que a Conservação da Natureza é 
possível e compatível com a actividade económica  e com o desenvolvimento.

A Serra e a População

1. Serra de Aire
Vista do lado sul
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Onde está a ser desenvolvido o projecto?
O projecto está a ser desenvolvido na Serra de Aire, no Sítio de 
Importância Comunitária da Rede Natura 2000, “Serras de Aire e 
Candeeiros”, em áreas de baldios comunitários geridas pelas jun-
tas de freguesia (400 hectares na freguesia de Fátima, concelho 
de Ourém e 600 hectares na freguesia de Pedrógão, concelho de 
Torres Novas).

Sabe-se hoje que a manutenção de alguns habitats e espécies mais raras como aqueles que en-
contramos na serra de Aire são favorecidas por alguns tipos de intervenção humana.
Durante muito tempo, as actividades humanas ligadas à Serra, nomeadamente a actividade 
pecuária, mantiveram os matos controlados, permitindo a proliferação de espécies herbáceas 
importantes em termos de conservação. Com o abandono destas actividades, os matos e os car-
�����������������������������ǡ�������������������������������Ƥ�������������������������±��������

menor porte conduzindo ao empobrecimento da diversidade biológica.

O projecto “Habitats Conservation” pretende conservar quatro habitats prioritários na Serra de 
Aire, através do controle selectivo da vegetação herbácea e arbustiva, utilizando meios mecânicos, 
bem como recorrendo ao pastoreio extensivo com cabras de raça serrana (variedade ribatejana), 
adequando estas acções às necessidades de conservação dos valores em presença. Serão de-
senvolvidas actividades económicas compatíveis com os objectivos de conservação da natureza, 
como sejam a colheita e a comercialização de plantas aromáticas, medicinais e condimentares.
Pretende-se que este projecto envolva parceiros locais, demonstrando que é possível conservar 
a biodiversidade recorrendo ao uso sustentável dos recursos naturais, promovendo, o desenvol-
vimento de actividades económicas sustentáveis e, deste modo, melhorar a qualidade de vida 
����������Ù���������������������������������������� �����������������͖͔͔͔ǡ������Ƥ���������

é assegurar a longo prazo a conservação de espécies e habitats ameaçados na União Europeia.
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O Projecto

4. Cartaxo-comum
(Saxicola torquata) 

Macho

Fêmea

2. Vista do topo aplanado da Serra de Aire 3. Área do projecto Habitats
Enquadramento no SIC das Serras de Aire e Candeeiros
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Que habitats e espécies serão preservados?
ȋ͚͕͕͔Ȍ�ȗ�����������À����������������������×Ƥ�������������Ǧ�����������
2������������������ ����������������������������������������������������������Ƥ������ȋ����� ��

lapiás(2)), um habitat muito seco particularmente durante o Verão, o que explica que as plantas 
que aqui habitam tenham adaptações para suportarem a secura sazonal. É dominado por plantas 
”carnudas”, como as plantas dos desertos (Sedum album e S. sediforme, vulgarmente conhecidas 
por arroz-dos-telhados), por pequenos arbustos, por plantas  que passam a estação seca em forma 
������������������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������Ƥ���������������

e passam o Verão em forma de semente. É um dos habitats mais importantes para a conservação 
de muitas espécies raras ou ameaçadas onde se incluem, entre outras, a Arabis sadina, Teucrium 

chamaedrys, Iberis procumbens subsp. microcarpa e Saxifraga cintrana.

(6210) Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 
(*importantes habitats de orquídeas)
São arrelvados vivazes calcícolas(1), com plantas que necessitam de grande exposição à luz solar, 
abundantes em orquídeas, dominados pela gramínea Brachypodium phoenicoides, que prosperam 
em solos profundos e frescos, derivados de substratos calcários. Este habitat é considerado como 
���������������� �������������������Ƥ���������������������������������������������À����ǡ�������

constate que uma ou mais espécies de orquídeas consideradas raras ou ameaçadas no território 
nacional (Dactylorhiza insularis, Orchis collina, Ophrys atrata e O. dyris) estão presentes.

Os Habitats 7. Dáctila ou Panasco
(Dactylis glomerata)

Prados secos

8. Orquídea-piramidal
(Anacamptis pyramidalis)

Prados rupícolas

9. Bocas-de-lobo
(Antirrhinum majus)

Prados rupícolas

11. Erva-do-salepo
(Orchis morio)

Prados
rupícolas

10. Erva-abelha
(Ophrys apifera)

Prados rupícolas

6. Prados secos seminaturais
Cerrada do Anastácio

5. Prados rupícolas calcários
Covão Redondo
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ȋ͚͖͖͔Ȍ�ȗ�������������������À����������Ǧ��������������
��������������������������������������������ǡ����×Ƥ���

(4)
����ƪ��� �����������������������ǡ�����-

nados por gramíneas anuais e/ou vivazes de porte variável e submetidos a uma pressão variável 
������������Ǥ�������������������ǡ�����×Ƥ���ǡ����×Ƥ���������������×Ƥ���ǡ�������������������À�����

de médio e grande porte profundamente enraizadas. Representam etapas de substituição dos 
bosques e formações arbustivas dominadas pela azinheira.

(8240) * Lajes calcárias
Correspondem a plataformas horizontais a pouco inclinadas com um reticulado de fendas no interior 
das quais se desenvolvem mosaicos de diferentes tipos de vegetação arbustiva rupícola(3) anual e 
herbácea vivaz, que prefere zonas ensombradas com uma disponibilidade de nutrientes razoável. 
�����������������������������������������������������������������������������ǡ���������������Ƥ����-
vas populações de espécies raras e ameaçadas como sejam Saxifraga cintrana, Narcissus calcicola, 
Arabis sadina e Iberis procumbens subsp. microcarpa.
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Espécies típicas das lajes calcárias
12. (Arabis sadina); 13. Lírio-amarelo (Iris xiphium var. lusitanica)

14. Narciso-dos-calcários (Narcissus calcicola)

15. (Iberis procumbens subsp. microcarpa) 

16. (Saxifraga cintrana) 

18. Lajes calcárias
Covão do Milho

17. Subestepes de gramíneas
Cerradinho do Forte

12.

15.

13.

16.
14.



As acções referentes ao presente projecto encontram-se distribuídas por cinco categorias:

A – Acções preparatórias
Para além do desenvolvimento de um plano operacional de intervenção, foram efectuados levan-
����������������������� ������×�����ȋ������ ����ƪ���Ȍ�������������������������������� �����

referência no início do projecto, de forma a possibilitar a monitorização e avaliação dos efeitos 
das medidas a implementar sobre a diversidade vegetal e as populações de plantas. Os estudos de 
caracterização foram executados pelo Centro de Biociências do ISPA - Instituto Universitário.

B – Compensação pelos direitos de utilização
Para a implementação das acções foram assinados contratos de compensação única com as entidades 
gestoras dos terrenos objecto de intervenção. Estes contratos visam garantir que o uso do solo 
será afecto à conservação activa dos habitats prioritários através de uma metodologia de gestão 
��Ƥ���������������������������������������������� �������������Ǥ

C – Acções de conservação
Inicialmente proceder-se-á ao controlo mecânico e manual de vegetação arbustiva e sub-arbustiva 
���� �������������������Ƥ���������²��������� ����������������������������� ������ ������������-
gressão dos matos, criando condições para a posterior intervenção com pastoreio de percurso. 
Recorrer-se-á a dois rebanhos de cabras serranas, já constituídos no âmbito do projecto.
De forma a apoiar esta actividade, serão construídos dois estábulos e algumas estruturas de apoio 
ao abeberamento do gado. A actividade de pastoreio foi contratualizada com as duas Juntas de 
Freguesia envolvidas no projecto, segundo um plano de intervenção sujeito a alterações sempre 
que a avaliação resultante da monitorização assim o exija.
Em paralelo com a intervenção sobre os habitats, irá ter lugar a colheita de plantas aromáticas, 
medicinais e condimentares, a qual será dinamizada por cidadãos residentes na periferia, com for-
�� �����������������������������������������������×��������±����Ǥ�����������Ƥ�ǡ�����������������

uma estrutura de secagem de plantas existente na região, será elaborado um código de ética e terá 
lugar uma acção de formação para os agentes locais que pretendam aderir a esta actividade.

D – Sensibilização e disseminação de resultados
Para a sensibilização e a divulgação dos resultados está previsto um vasto conjunto de iniciativas 
de forma a abranger públicos-alvo distintos: comunidades locais, público em geral, comunidade 
�����ÀƤ��ǡ��±�������������������������������� ���ï�����ǡ�����������ǡ�������������Ǥ

O projecto será divulgado junto das comunidades locais através de uma sessão pública, eventos 
e contactos individuais que envolvam as partes interessadas (gestores/proprietários, líderes de 
opinião, entre outros), privilegiando uma relação de proximidade com os diversos interlocutores 
��������������������������������ƪ����Ǥ�����������ǡ����������������������±������������� �������-
dos pela edição de uma brochura e poster descritivos do projecto. A divulgação mais generalizada 
é efectuada através do sítio do projecto na internet, do jornal institucional “Quercus Ambiente”,
do boletim electrónico informativo da Quercus, de comunicados de imprensa, de reportagens 
televisivas, de um relatório para leigos e de um projecto educativo nas escolas da região asso-
ciado à edição de um guião pedagógico.
Para a divulgação junto de decisores da administração pública, técnicos de empresas e univer-
sidades, será elaborada uma publicação técnica sobre gestão de habitats, com vista a que as 
metodologias aqui aplicadas possam ser replicadas em outras áreas. Ao longo do projecto será 
dinamizada uma rede de intercâmbio de experiências com universidades e entidades promotoras 
de projectos com o mesmo âmbito de actuação, na qual se inclui a realização de um workshop.

E – Funcionamento global do projecto e monitorização
A coordenação e a implementação do projecto são da responsabilidade da Quercus, através de 
um coordenador e um técnico assistente. De forma a envolver a administração central e outros 
interlocutores locais, existe uma equipa de acompanhamento, com funções ao nível consultivo.
A monitorização dos resultados está a cargo do Centro de Biociências do ISPA - Instituto Universitário, 
�����������������À�����������������������������������ƪ�����������������������������Ǥ

Como um dos objectivos do projecto é a conservação dos habitats prioritários a longo prazo, 
alcançando uma fórmula de conservação com recurso à exploração sustentável dos habitats, será 
������������� ���������Ƥ�� ����������������������������������� ���������������������������

aromáticas, medicinais e condimentares.
No seguimento dos resultados obtidos, será elaborado um projecto pós-LIFE+, visando a continuação 
do desenvolvimento de intervenções concretas e disseminação dos resultados obtidos.

Acções do Projecto
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19-20. Controlo mecânico e manual da vegetação arbustiva | Vale Cabrão

21. Rebanho de cabra-serrana



No capítulo da fauna a área possui uma comunidade faunística típica dos espaços abertos, muito 
�������Ƥ���������������ǡ������������������������������±�����������������Ǧ�����ȋChalcides chalcides), 
a lagartixa-do-mato-ibérica (Psammodromus hispanicus) e a víbora-cornuda (Vipera latastei).
Quanto às aves são características a perdiz (Alectoris rufa), a cotovia-montesina (Galerida theck-

lae), a laverca (Alauda arvensis), a petinha-dos-campos (Anthus campestris), a felosa-do-mato 
(Sylvia undata), a toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata), o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) 
e a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esta última encontra-se legalmente pro-
tegida através do Anexo II da Convenção de Berna, estando incluída no Anexo I da Directiva 
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril (vulgo Directiva Aves).
Constitui-se ainda como área de alimentação para outros corvídeos como o corvo (Corvus corax) 
e a gralha-preta (Corvus corone) e para algumas aves de rapina como a águia-cobreira (Circaetus 

gallicus), o tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus) ou o peneireiro-comum (Falco tinnunculus). Estas 
���±������ ������Ƥ��������������������������������������������������ǡ������������������� ��

constitui uma melhoria do seu habitat de caça.
Na área do Sítio, os habitats descritos são importantes para alimentação e procriação dos quirópteros, 
legalmente protegidos pelo anexo II da Convenção de Berna e anexo II do Decreto-Lei 140/99 
(transposição da Directiva 92/43/CEE). Entre estes contam-se o morcego-de-ferradura-mourisco 
(Rhinolophus mehelyi), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego- 
-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-mediterrânico  
(Rhinolophus euryale), o morcego de Bechstein (Myotis bechsteinii), o morcego-rato-pequeno  
(Myotis blythii), o morcego-lanudo (Myotis emarginatus), o morcego-rato-grande (Myotis myotis) e 
o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii).
No que respeita aos invertebrados, há a destacar a presença de três borboletas raras: Cupido 

lorquinii, Polyommatus bellargus e Euchloe tagis. Esta última, uma espécie muito rara, será par-
ticularmente favorecida pelas acções do projecto, já que a lagarta desta borboleta se alimenta 
exclusivamente de Iberis procumbens subsp. microcarpa e de Biscutella valentina.

A Fauna da Serra de Aire
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22. (Euchloe tagis) 23. (Cupido lorquinii)

24. Morcego-lanudo
(Myotis emarginatus) 

25. Morcego-de-ferradura-mediterrânico
(Rhinolophus euryale) 

26. Geneta
(Genetta genetta) 

27. Víbora-cornuda
(Vipera latastei) 
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A cabra de raça serrana (ecotipo Ribatejano) é um caprino autóctone de porte médio, com uma 
altura de 64 centímetros na cernelha. A pelagem pode ser preta, castanha e ruça, podendo apresentar 
coloração amarela em algumas regiões, sendo a única raça caprina autóctone de pelos compridos.
O facto de ser uma raça robusta e adaptada a terrenos difíceis torna-a bastante adequada às 
�����Ù���������Ƥ����������������������������������

Produtos e serviços resultantes da criação de um rebanho de cabra serrana em regime extensivo:
- Controlo da vegetação arbustiva auxiliando na limpeza dos matos;
Ǧ��������������������������ƪ�������������� ���²�����������������������������������������������

dos pastores;
- Incremento do mosaico de habitats com aumento da diversidade biológica;
- Produção de cabrito;
- Produção de leite (com potencial exploração de queijo numa fase posterior do projecto);
- Desenvolvimento/enriquecimento da gastronomia local.

A Cabra Serrana

28-30. Cabra-serrana
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Desde muito cedo o homem aprendeu a utilizar em seu proveito uma grande variedade de plantas 
silvestres. Muito antes de terem sido sintetizados os componentes dos medicamentos utilizados 
na medicina moderna, o homem socorria-se das propriedades medicinais das plantas para tratar 
as mais diversas maleitas; muitos dos princípios activos presentes nos medicamentos modernos 
foram descobertos pela primeira vez nas plantas e alguns continuam a ser delas extraídos.
�����������ǡ� ����Ƥ��Ǧ������ ����������� ���������������������������������������� ��������� ����

plantas para integrar medicamentos de uso farmacológico, ou em substituição dos complexos 
químicos dos medicamentos modernos. Também na culinária, na perfumaria, na aromoterapia e 
na cosmética são igualmente reconhecidas as propriedades das plantas. 
A colheita e o processamento de plantas aromáticas e medicinais constitui uma actividade delicada 
e de responsabilidade acrescida, que deverá ser executada cumprindo uma série de princípios 
que garantam a sustentabilidade ambiental das espécies e a 
segurança alimentar do consumidor, razão pela qual foi
elaborado um código de ética e terá lugar uma 
acção de formação para os agentes locais.

As Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares

31. Medronheiro
(Arbutus unedo) 

32. Rosmaninho
(Lavandula stoechas) 

33. Zambujeiro
(Olea europaea var. sylvestris) 

34. Salva
(Salvia sclareoides) 

35. Orégão
(Origanum

vulgare) 
36. Alecrim
(Rosmarinus

�ƥ�������Ȍ�
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1. Calcícola - Designação de espécies vegetais que crescem em abundância em ambientes alcalinos, 
como os solos calcários ou águas com elevada concentração de cálcio.
2. Lapiás�Ǧ���������������������Ǧ��������������������±������������������������������������������Ƥ�����ǡ�
calcárias ou outras, que se expandem através da dissolução da rocha, resultando em grandes 
canais que sulcam as rochas horizontal ou verticalmente, bem como em campos de rochas de 
grandes dimensões, isoladas entre si.
3. Rupícola�Ǧ������� �������������������������ǡ��������ǡ��������ƪ������������������������������ǡ�
ou não.
͘Ǥ����×Ƥ�� - Diz-se das plantas e comunidades adaptadas aos climas secos ou semi-áridos.

---
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Glossário e����������Ƥ������������

37. Mosaico de habitats
Covão do Milho
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