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1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, as actividades humanas, nomeada-
mente a actividade pecuária, criaram um mosaico de es-
paços agrícolas, pastagens e matagais, permitindo a proli-
feração de espécies herbáceas importantes em termos de 
conservação. Com o abandono destas actividades, a vegeta-
ção arbustiva de maior dimensão expandiu-se e reduziu a 
ocorrência de muitas espécies de menor porte conduzindo 
ao empobrecimento da diversidade biológica.
O projecto Habitats Conservation – Conservation of natural 
and semi-natural habitats in the “Serras de Aire e Candeei-
ros”, tem como objectivo a conservação de habitats prioritá-
rios com base na recuperação de duas actividades tradicio-
nais, outrora muito frequentes nas nossas serras, a criação 
de gado em regime extensivo e a colheita de plantas aromá-
ticas, medicinais e condimentares.
Pretende-se abordar estas duas actividades com técnicas 
modernas, testar e desenvolver alternativas que as tornem 
economicamente viáveis no contexto actual e, simultanea-
mente utilizá-las para a conservação de habitats e espécies 
ameaçadas.
Neste contexto, o caderno que aqui se apresenta tem como 
objectivo auxiliar e estimular o desenvolvimento de projec-
tos semelhantes ao que foi ensaiado pela Quercus-ANCN na 
serra de Aire, em outras zonas de montanha com estas carac-
terísticas ou noutras, salvaguardadas as devidas adaptações.

2. Riqueza em endemismos da Península Ibérica

A Península Ibérica assim como a generalidade da bacia do 
mediterrânio é um local de enorme diversidade biológica, 
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1. INTRODUCTION

For a long time, human activities, par-
ticularly livestock production, created 
a mosaic of agricultural lands, pastures 
and shrublands, enabling the prolifer-
ation of herbaceous species which are 
important for conservation. With the 
abandonment of these activities, the 
larger shrub vegetation expanded and 
reduced the occurrence of many small-
er species, leading to the impoverish-
ment of biological diversity. 
The “Habitats Conservation - Conser-
vation of natural and semi-natural hab-
itats in the Serra de Aire and Candeei-
ros” project aims at the conservation of 
priority habitats based on the recovery 
of two traditional activities, once very 
common in our mountains: livestock-
ing in extensive regime and harvesting 

of aromatic and medicinal herbs and condiments. 
These activities will be approached with modern techniques 
and alternatives will be tested and developed in order to 
make them economically viable in the current context and, 
simultaneously, to use them for endangered species and 
habitats conservation.
In this context, this manual aims to assist and encourage the 
development of projects that are similar to the one that has 
been tested by Quercus-ANCN in the “Serra de Aire”, in other 
mountain areas with these or other characteristics, with the 
necessary adaptations.

2. Endemic species richness of the Iberian Peninsula

The Iberian Peninsula, as 
well as the generality of the 
Mediteranean basin, shows a 
high biological diversity, in-
cluding an impressive num-
ber of endemic species, and 
comprises about one third of 
the mediterranean species.
 
Small endemic plants are 
much more abundant than, 
for instance, trees due to the 
cycle of glacial and intergla-
cial periods that began 2 
million years ago (which al-
lowed the isolation and dif-
ferentiation of new species 
in southern Europe) and due 
to the fact that often species 
evolve as fast as smaller their 
life cycle is.
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It is in this context that the interventions here proposed can 
lead to the maintenance of habitats with characteristics con-
ducive to the survival of many herbaceous species, some of 
them endemic to the Iberian Peninsula.
 

3. Consequences of human activity on the territory 

Over the centuries, particularly in the last 5,000 years or so, 
with the onset of agriculture and livestock production, Man 
produced profound changes in the landscape and in natural 
ecosystems. These changes altered the maintenance condi-
tions of the majority of plants and wild animals.
Fire was used 
repeatedly and 
extensively to 
destroy the orig-
inal forests, with 
the aim of pro-
ducing pasture 
for livestock or 
prepare land for 
agriculture. More 
recently, we wit-
nessed the use of 
vast areas for for-
est production, 
often of exotic 
species. In this 
context, natural 
habitats suffered 
an intense reduc-
tion in area and, 
consequently, the 
same happened 
to native plants 
occurrence areas. 
For this reason, many rare and endemic plants only subsist 
in areas with lower agricultural and forestry potential, such 
as the mountainous areas, as the “Serra de Aire and Candee-
iros”.
Until the middle of last century, these ecological conditions 
created by Man, although distinct from ancestral conditions, 
still allowed the maintenance of much of the biological di-
versity on the Iberian Peninsula. Meadows, in particular, of-
ten maintained by human intervention, served as habitat for 
many small plants, including many species of short life cycle, 
including rare, endemic or endangered plants. 
Emigration in the 60s and 70s of the last century and the 
general improvement of living conditions that occurred after 
the 1974 revolution, resulted in the gradual abandonement 
of livestock production. Vegetation has responded to this 
change by regenerating large areas of scrublands which, in 
some parts of the country, are already forest formations. For 
a small plant, as is the case with much of the endemic plants 
of our country, scrubland areas are inadequate for subsist-
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que alberga um número impressionante de espécies endé-
micas, considerando-se que cerca de um terço das espécies 
mediterrânicas são exclusivas desta região.
O ciclo de períodos glaciares e interglaciares que teve ini-
cio à 2 milhões de anos e que permitiu o isolamento e dife-
renciação de novas espécies no sul da Europa e o facto de 
frequentemente, as espécies evoluírem tão mais depressa 
quanto menor é o seu ciclo de vida leva a que existam muito 
mais plantas de pequena dimensão endémicas do que, por 
exemplo, árvores.
É neste contexto que as intervenções que aqui se propõem 
podem levar à manutenção de habitats com características 
propícias à subsistência de diversas espécies herbáceas, al-
gumas delas endémicas da Península Ibérica.
 

3. Consequências da actividade humana no território

Ao longo dos séculos, particularmente nos últimos 5000 
anos aproximadamente, com a introdução da agricultura e 
da pecuária, o Homem gerou alterações profundas na pai-
sagem e nos ecossistemas naturais. Estas alterações modi-
ficaram as condições de subsistência da generalidade das 
plantas e animais selvagens.
O fogo foi usado de forma repetida e extensiva para destruir 
as florestas originais, com o objectivo de produzir pasto para 
os rebanhos ou para preparar os terrenos para a agricultura. 
Em datas mais recentes, assistiu-se à utilização de amplas 
áreas para a produção florestal, frequentemente com espé-
cies exóticas. Neste contexto, as áreas com habitats naturais 
sofreram uma intensa redução e, com eles, as plantas nati-
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vas. Por este motivo, muitas plantas raras e endémicas sub-
sistiram apenas nas áreas com menor potencial agrícola e 
florestal, como é o caso das áreas serranas, de que são exem-
plo as serras de Aire e Candeeiros.
Até meados do século passado, estas condições ecológicas 
criadas pelo Homem, ainda que distintas das condições an-
cestrais, permitiam manter grande parte da diversidade bio-
lógica da Península Ibérica. As áreas de prado, em particular, 
frequentemente mantidas pela intervenção humana, servi-
ram de habitat para muitas plantas de pequenas dimensões, 
entre as quais muitas espécies de curto ciclo de vida, incluin-

do plantas raras, endémicas ou ameaçadas.
Com a emigração das décadas de 60 e 70 do século passado, 
e com a melhoria generalizada das condições de vida ocor-
rida após a revolução de 1974, a pecuária foi sendo progres-
sivamente 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-flo-
restais. 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 ma-
tos provocam elevados níveis de ensombramento e compe-
tem com vantagem pela água e pelos nutrientes. 

4. Os Habitats favorecidos pelas intervenções 

Os habitats alvo de intervenção na serra de Aire dispõem-
se tipicamente em mosaico com justaposição (com manchas 
que ocupam por vezes apenas alguns m2) sendo apenas pos-
sível definir a abundância relativa de cada uma das forma-
ções em cada área, sendo esta distribuição dependente da 

ence. Scrublands cause high levels of shadowing and advan-
tageously compete for water and nutrients.

4. Habitats favoured by the proposed interventions 

The habitats which were targeted for intervention in “Serra 
de Aire” are typically arranged in mosaics, with juxtaposi-
tion (with patches that sometimes occupy only a few m2), 
and thus it is only possible to define the relative abundance 
of each of the formations in each area, This distribution is 
dependent on the grazing intensity and/or on the cutting-off 

and harvesting of woods, as well as on the fire 
cycles which occur with some frequency. 
In this context, extensive grazing and, to a lesser 
extent, the selective harvesting of AMH plants 
– Aromatic and Medicinal Herbs and comple-
mentary plants can be an effective solution for 
the preservation of predominantly herbaceous 
habitats. In the “Serra de Aires and Candeeiros” 
these habitats include:
• Dry meadows, often important for the conser-
vation of orchids and several endemic plants 
such as Arabis sadina, yellow-lily (Iris xiphium 
subsp. lusitanica), or wild-assemblies (Iberis 
procumbens subsp. microcarpa). Often this hab-
itat occurs in mosaics with shrub patches. Des-
ignated in the Habitats Directive as “Semi-nat-
ural dry grasslands and scrubland facies on 
calcareous substrates (Festuco-Brometalia)”;
• Meadows with a very diverse specific com-
position, dominated by annual or perennial 
grasses. Designated in the Habitats Directive 
as “Pseudo-steppe with grasses and annuals og 

the Thero-Brachyodietea”; 
• Meadows dominated by reeds (bulrushes) in 

calcareous, wet and not salted soils. Designated in the Hab-
itats Directive as “Molinia meadows on calcareous, peaty or 
clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)” or “Mediterra-
nean wet grasslands of tall grasses of Molinion-Holoschoe-
nion” according with the specific composition. This type of 
meadows is important for conservation of several endemic 
species of animals and plants, such as the endemic reed (Jun-
cus valvatus) or the Cabrera’s vole (Microtus cabrerae);
• Meadows in dry areas, in shallow soils dominated by suc-
culent plants, such as the white-stonecrop (Sedum album), 
with a large number of bulbous plants. Designated in the 
Habitats Directive as “Rupicolous calcareous or basophilic 
grasslands of the Alysso-Sedion albi”. Extremely important 
for biodiversity conservation, frequently providing shelter 
for rare and endangered endemic species sucha as the daffo-
dil Narcissus scaberulus subsp. calcicola, Arabis sadina, Sin-
tra’s saxifrage (Saxifraga cintrana), dune-candytuft (Iberis 
procumbens subsp. microcarpa), or Scabiosa turolensis;
Elsewhere in the country, the use of livestock to control the 
development of scrublands may be beneficial to the pres-
ervation of other habitats, like the grasslands (herbaceous 
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formations of Nardus, with high species richness, in siliceous 
substrates of mountain areas), except those of “Serra da 
Estrela” which are interpreted as permanent communities.

4. 1.Impacts on the flora

As mentioned above, most rare and endemic plants are small 
sized species which cannot compete with shrubs.
In the “Serras de Aire and Candeeiros” a large number of 
plants depend on the maintenance of these meadows. This is 
the case of the daffodil Narcissus scaberulus subsp. calcicola, 
a species that, in some regions, occurs under oak forests com-
posed of trees that totally or partially lose their leaves during 
the winter and that are currently very rare throughout its dis-
tribution area. In the “Serras de Aire and Candeeiros”, as well 
as in Arrábida, Sicó and Montejunto, occurs in meadow areas, 
or rocky areas, where it is safe from competition with shrubs.
It is also the case of Arabis sadina, Sintra’s saxifrage (Saxifra-
ga cintrana), lusitanica-iris (Iris xiphium subsp. lusitanica), 
and dune-candytuft (Iberis procumbens subsp. microcarpa), 
endemic plants of continental Portugal which are protected 
by Community and European legislation since they are in 
risk of extinction.
Calcareous grasslands are still the preferred habitat of a 
large number of wild orchids. This is the case of the Seropias 
genus, man-orchid (Aceras anthropophorum), giant-orchid 
(Barlia robertiana), Orchis genus, or pyramidal-orchid (An-
acamptis pyramidalis), highly abundant in the lower parts of 
the mountain, the robust-marsh-orchid (Dactylorhiza elata), 
several bee orchids (Ophrys genus) and Spiranthes spiralis. 
Some of these plants are very common in Portugal, as the 
pyramidal-orchid, but others are sparse.

intensidade do pastoreio e/ou da roça e apanha de matos 
bem como dos ciclos de fogo que aqui se produzem com al-
guma frequência.
Neste âmbito, o pastoreio extensivo e, em menor grau, a co-
lheita selectiva de PAM Plantas Aromáticas e Medicinais e 
Condimentares podem ser uma solução eficaz para a conser-
vação de habitats predominantemente herbáceos. Nas serras 
de Aire e Candeeiros, estes habitats incluem: 
• Prados secos, frequentemente importantes para a conser-
vação das orquídeas, e várias plantas endémicas como Arabis 
sadina, o Lírio-amarelo (Irisxiphium subsp. lusitanica), ou as 
assembleias-bravas (Iberis procumbens subsp. microcarpa). 
Muitas vezes este habitat encontra-se em mosaico com man-
chas arbustivas. São designados na Directiva Habitats como 
“prados secos seminaturais e faces arbustivas em substrato 
calcário (Festuco-Brometalia)”;
• Prados de composição específica muito diversa, dominados 
por gramíneas anuais ou vivazes. São designados na Directiva 
Habitats como “subestepes de gramíneas e anuais da Thero
-Brachyodietea”;
• Prados dominados por juncos (Juncais) em solos de origem 
calcária, húmidos, e não salgados. São designados na Directiva 
Habitats como“pradarias com Molinia em solos calcários, tur-
fosos e argilo-limosos (Molinioncaeruleae)” ou “pradarias hú-
midas mediterrânicas de ervas altas da Molinion-Holoschoe-
nion”, conforme a composição específica. Este tipo de prados é 
importante para a conservação de várias espécies de animais 
e plantas endémicos, como por exemplo um junco endémico 
(Juncus valvatus) ou o rato-de-Cabrera (Microtus cabrerae);
• Prados de zonas secas em solos pouco profundos domina-
dos por plantas suculentas, como o arroz do telhado (Sedum 
album), com grande número de plantas bulbosas. São desig-
nados na Directiva Habitats como“prados rupícolas calcários 
ou basófilos da Alysso-Sedionalbi”. São extremamente impor-
tantes para a conservação da biodiversidade, albergando com 
frequência populações de espécies endémicas raras 
e ameaçadas como, por exemplo, narciso (Narcissus 
scaberulus subsp. calcicola), Arabis sadina, a quares-
ma-de-Sintra (Saxifraga cintrana), assembleias-bra-
vas (Iberis procumbens subsp. microcarpa), ou Sca-
biosa turolensis;
Noutros locais do país, o uso de gado para controlar 
o desenvolvimento de matos poderá ser benéfico na 
conservação de outros habitats, salientando-se os 
cervunais (formações herbáceas de Nardus, ricas em 
espécies, em substratos siliciosos das zonas monta-
nas) exceptuando-se os cervunais da serra da Estre-
la, que são interpretados como comunidades perma-
nentes. 

4.1. Impactos na flora

Como foi referido, a maior parte das plantas raras e 
endémicas são espécies de pequenas dimensões que 
não conseguem competir com as plantas arbustivas. 
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4. 2.Impacts on the fauna

Extensive grazing has other positive effects on ecosystems, 
since it accelerates the recycling of nutrients, allows the 
maintenance of clearings in scrubland areas, which are home 
to a distinctive fauna, fostering the availability of dung in-
sects that are prey of birds and bats. 
Perhaps the most emblematic example of a bird benefited 
from grazing is 
the crow-peas-
red (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax), a 
species in dan-
ger of extinction 
in Portugal and 
in decline across 
Europe. This in-
sectivorous bird 
feeds in mead-
ows and thus the 
abandonment of 
extensive grazing 
has been one of 
the causes given 
for its decline. 
The maintenance 
of meadows in 
mountain areas 
also allows the 
maintenance of 
many other rare 
and endangered 
species. This is the case of the Montagu’s harrier (Circus 
pygargus) or, in the country’s northern mountains, of the 
rock-thrush (Monticola saxatilis), among many others.

4.3. Other positive impacts on ecosystems 

Directed and targeted intensive grazing can be used to slow 
the progression of shrubby vegetation and, if well managed, 
can also help to keep the fire lanes within the network of for-
est protection against fires, by reducing woody fuel. When 
combined with other forms of herbivory and, in some cases, 
with the prescription of controlled fire, may even constitute 
an environmental service to be promoted in the future since 
it offers a good cost-effective compared to the alternatives 
available (mechanical cutting) and is incomparably more ad-
vantageous if we look at the annual costs allocated to fight-
ing fires. The presence of animals and vigilant people in the 
mountains also tends to act as a deterrent factor of activities 
that can generate the ignition and/or contribute to initiate 
the firefighting device at an early stage of propagation and 
thus prevent large fires.
It is also worth to mention that the promotion of herbaceous 
vegetation also tends to favor pollinators, in particular some 

Nas serras de Aire e dos Candeeiros um grande número de 
plantas depende da manutenção destes prados. É o caso do 
narciso (Narcissus scaberulus subsp. calcicola), uma espécie 
que em algumas regiões ocorre sob carvalhais, compostos 
por árvores que perdem total ou parcialmente a folha duran-
te o Inverno, e que hoje são muito raros em toda a sua área 
de distribuição. Nas Serras de Aire e Candeeiros, assim como 
na Arrábida, Sicó e Montejunto, ocorre em áreas de prado, 
ou em áreas rochosas, onde está a salvo da competição com 
os arbustos.
 É também o caso de Arabis sadina, a quaresma-de-Sintra 
(Saxifraga cintrana), do Lírio-amarelo (Irisxiphium subsp. 
lusitanica), assembleias-bravas (Iberis procumbens subsp. 
microcarpa), plantas endémicas de Portugal continental, to-
das elas protegidas pela legislação comunitária e europeia, 
porque se avaliou poderem estar de algum modo ameaçadas 
de extinção. 
Os prados calcários são ainda o habitat preferido de um 
grande número de orquídeas selvagens. É o caso dos sera-
piões (género Serapias), rapazinhos (Aceras anthropopho-
rum), salepeira-grande (Barlia robertiana), orquídeas do 
género Orchis, ou satirião-menor (Anacamptis pyramidalis), 
muito abundante nas zonas mais baixas da serra, o satirião
-bastardo (Dactylorhiza elata), várias das ervas-abelha  (gé-
nero Ophrys) e Spiranthes spiralis. Algumas destas plantas 
são muito comuns em Portugal, como é o caso do satirião-
menor, mas outras são escassas.

4.2 Impactes na fauna

O pastoreio extensivo tem ainda outras consequências posi-
tivas nos ecossistemas, pois acelera a reciclagem de nutrien-
tes, permite a manutenção de clareiras nas áreas de matos, 
as quais albergam uma fauna distinta, fomentando a dispo-
nibilidade de insetos coprófagos, que constituem presas das 
aves e de morcegos. 
Talvez o exemplo mais emblemático de uma ave beneficiada 
com o pastoreio seja a gralha-de-bico-vermelho (Pyrrhocorax 
pyrrhocorax). Trata-se de uma espécie em perigo de extinção 
em Portugal e em declínio em toda a Europa. É uma ave 
insectívora que se alimenta em áreas de prado, e o abandono 
do pastoreio extensivo tem sido uma das causas apontadas 
para o seu declínio. A manutenção dos prados em áreas de 
montanha permite também a manutenção de muitas outras 
espécies raras e ameaçadas. É o caso do tartaranhão-caçador 
(Circus pygargus) ou, nas montanhas do Norte do país, do 
melro-das-rochas (Monticola saxatilis), entre muitas outras.

4.3 Outros impactos positivos nos ecossistemas

O pastoreio extensivo dirigido e bem orientado poderá ser 
utilizado para retardar a progressão da vegetação arbustiva 
e, se for bem orientado, pode também contribuir para man-
ter faixas de corta-fogo no âmbito da rede de defesa da flo-
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resta contra incêndios, 
ao reduzir o material 
lenhoso combustível. 
Poderá mesmo, com-
binado com outras for-
mas de herbivoria e, 
em alguns casos, com a 
prescrição de fogo con-
trolado, constituir-se 
como uma prestação 
de serviços ambientais 
a ser promovida de fu-
turo pois oferece uma 
boa relação custo-be-
nefício face às alterna-
tivas disponíveis (corte 
por meios mecânicos) 
e é incomparavelmen-
te mais vantajoso se 
olharmos aos custos 
anuais alocados para o 
combate aos incêndios. 
A própria presença de 
animais e pessoas vigilantes nas serras tende também a 
funcionar como fator de dissuasão de actividades que possa 
gerar a ignição e/ou como contributo para seja accionado 
o dispositivo de combate a incêndios em fase inicial da sua 
propagação e assim evitar fogos de grandes dimensões.
Também há a salientar que a promoção da vegetação her-
bácea também tende a favorecer os polinizadores, em parti-
cular alguns lepidópteros mais raros como Cupido lorquinii, 
Cyanirisbellargus e Euchloetagis, esta última, uma espécie 
muito rara, que será particularmente favorecida por acções 
de controlo da vegetação arbustiva, já que a lagarta desta 
borboleta se alimenta exclusivamente de Iberisprocumbens 
subsp. microcarpa e de Biscutella valentina.

5. Implementação da actividade pecuária

A recuperação da atividade de pastoreio extensivo pode re-
vestir-se de benefícios económicos para quem a pratica mas 
também constituir um importante serviço ambiental para a 
comunidade. No entanto, a sua manutenção como actividade 
económica e ambientalmente sustentável e capaz de forne-
cer uma alternativa estimulante e lucrativa para as popula-
ções locais enfrenta várias dificuldades, algumas das quais 
foram identificadas ao longo deste projecto. 

5.1 Valorização da actividade e incentivos económicos

Há uma desconfiança por parte do público em geral, que tal-
vez tenha origem no facto de esta actividade ter sido aban-
donada recentemente, precisamente pela dificuldade em ga-
rantir um retorno económico suficiente. Também a profissão 
de pastor é subvalorizada e entendida como uma actividade 

rarer lepidopteran such as Cupido lorquinii, Cyanirisbellar-
gus and Euchloetagis. This latter species is very rare and will 
be particularly favored by control actions of the shrubby 
vegetation since the caterpillar of this butterfly feeds exclu-
sively on Iberis procumbens subsp. microcarpa and Biscutella 
valentina.

5. Implementation of livestock farming

The recovery of the extensive grazing activity may be of eco-
nomic benefit to those who practice it but it can also be an 
important environmental service to the community. Howev-
er, its maintenance as an economically and environmentally 
sustainable activity, capable of providing a stimulating and 
profitable alternative for the local populations, faces several 
difficulties, some of which were identified during this pro-
ject.

5.1. Valorisation of the activity and economic incentives

There is a suspicion among the general public, which may 
have originated in the fact that this activity has been recently 
abandoned, precisely due to the difficulty in securing a suf-
ficient economic return. Also, working as a shepherd is un-
dervalued and regarded as a secondary occupation, or prac-
ticed only by those who do not have any other professional 
alternatives. 
In order to reverse this perspective, economical support to 
livestock is fundamental and there are currently benefits not 
only to the maintenance of livestock activities, in particular 
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profissional secundária, ou praticada apenas por quem não 
tem quaisquer outras alternativas profissionais. 
De forma a inverter esta perspectiva o apoio económico à 
pecuária é fundamental, existindo hoje um conjunto de sub-
sídios não só à manutenção das actividades pecuárias, em 
particular às situadas no interior da Rede Natura 2000, mas 
também ao investimento em infra-estruturas que possam 
melhorar a produção e o bem-estar animal.
Neste sentido são particularmente importantes as econo-
mias de escala, permitindo tirar o máximo rendimento dos 
equipamentos e obter vantagens na comercialização dos 
produtos.

Outro aspecto a 
desenvolver é o 
da valorização 
dos produtos 
derivados da ac-
tividade do pas-
toreio (carne, 
leite e queijo) e 
a criação de DOP 
– Denominação 
de Origem Prote-
gida e a certifica-
ção em Modo de 
Produção Bioló-
gica.  
A instalação ain-
da recente dos 
rebanhos e as 
condições ini-
ciais de estabula-
ção não permiti-
ram iniciar ainda 
estes processos 

que são exigen-
tes e morosos. No 

que respeita ao modo de produção biológico acresce ainda 
o facto da maioria das rações incorporar OGM – Organis-
mos Geneticamente Modificados na sua composição e de 
tal não ser permitido, tornando difícil o cumprimento deste 
preceito.

5.2 Licenciamento

A carga burocrática associada ao licenciamento dos múl-
tiplos aspectos desta actividade é grande. Acresce a ne-
cessidade de implementar soluções técnicas rigorosas 
que maximizem a produção, sem por em causa o seu ca-
rácter sustentável. 
Este conjunto de condicionantes aconselha a que a recu-
peração desta actividade seja efectuada de um modo bem 
estruturado e tecnicamente acompanhado. Neste contex-
to, o envolvimento de Organizações de Produtores, dos 
Municípios e das Freguesias parece indispensável, uma 

to those situated within the Natura 2000 Network, but also 
to the investment in infrastructure that can improve pro-
duction and animal welfare. In this sense, scale economies 
are particularly important, allowing to maximize the perfor-
mance of the equipment and to get advantages on the com-
mercialization of products. 
Another aspect to develop is the valuation of derivatives on 
the activity of grazing (meat, milk and cheese), the creation 
of POD - Protected Origin Designation and the certification 
in organic production mode.
The still recent installation of the herds and the initial con-
ditions of housing have not allowed the launch of these pro-
cesses that are demanding and time consuming. Regarding 
organic production mode, most animal feeds incorporate 
GMO - Genetically Modified Organisms in their composition 
and this was not allowed, making it difficult to fulfill this 
task.

5.2. Licensing

Bureaucracy associated with licensing the multiple aspects 
of this activity is high. Moreover, there was also the need to 
implement strict technical solutions that maximize produc-
tion without compromising their sustainability. This set of 
constraints implies that recovery of this activity should be 
conducted in a structured and technically supported man-
ner. In this context, the involvement of Organizations of 
Producers, Municipalities and Parish Councils seems indis-
pensable, since these are the public administration entities 
which are closer to the populations and who best know the 
specific constraints of each site. 

5.3. Origin of the animals/type of animal/races 

The choice of the type of herbivores to use should take 
into account the climatic conditions of the region, the 
vegetation type and the expected effect on habitats. In 
this case, the use of goats was the most suitable option. 
In other situations it will be possible to rely on other an-
imals to achieve a combined effect given the food prefer-
ences of the animals. 
The place of origin of the animals and the choice of the 
animal breed are important given the characteristics of 
the region. In this project the chosen goats belonged to 
the “serrana” breed, variety “ribatejana”. One of the herds 
was acquired in a region with distinct climatic and vege-
tation characteristics and the other herd was from the re-
gion. It was notorious that the adaptation of the latter an-
imals was better than that of those coming from outside 
of the region, including from the health point of view. For 
health reasons mixing animals of different origin should 
also be avoided.
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5.4. Location of the barns 

The location of the barns is fundamental and has to be care-
fully chosen. Beyond legal constraints which may exist, in-
cluding those relating to land use, barns should be located 
close to pasture areas to reduce travel time and energy ex-
penditure, with consequent loss of productivity.

5. 5 Feeding

As we have seen in this project, a diet based only on sponta-
neous vegetation is not sufficient to keep the animals, pro-
mote their healthy growth and development and their repro-
duction. Thus, as we did during the project, it is suggested 
that permanent pastures should be installed in appropriate 
areas within the intervention region. These pastures should 
be based on a seed mix that is appropriate to the soil and 
climatic conditions of the area. Technical monitoring of the 
intervention is advised as well as to take into account the 
presence of wild animals, such as the wild boar, that could 
damage or even derail the installation works.
In the mountains of southern and inland Portugal, at the 
occurrence areas of the holmoak Quercus rotundifolia, as is 
the case of the “Serras de Aire and Candeeiros”, the acorns of 
this tree can consitute an important supplement for feeding 
goats and sheep. However, with the occurrence of recurrent 
fires, it is common that holmoak forests evolve to dense hol-
moak scrublands, with small sized trees stature and poor 
acorn production. An appropriate management option of 
these scrublands is to cut the stems of most of the holmoaks, 
strongly decreasing its density and thereby promoting great-
er fruitfulness.

vez que no âmbito da administração pública são estas en-
tidades que se encontram mais perto das populações e 
que conhecem melhor os constrangimentos concretos de 
cada local.

5.3 Origem dos animais /tipo de animal/raças

A escolha do tipo de herbívoros a utilizar deve ter em 
atenção as condições climáticas da região, o tipo de vege-
tação existente e o tipo de efeito que se pretende sobre os 
habitats. No caso presente as cabras constituíam a opção 
mais adequada. Noutras situações poder-se-á recorrer 
também a outros animais de modo a alcançar um efeito 
combinado face às características dos animais em termos 
de preferência alimentar.
O local de origem dos animais e a escolha da raça são im-
portantes face às caraterísticas do local. Neste projecto 
os caprinos escolhidos foram os de raça serrana, varie-
dade ribatejana, tendo um dos rebanhos sido adquirido 
numa área de características climáticas e de vegetação 
diferentes das desta serra e outro com origem na região. 
Foi notória a melhor adaptação dos animais que já fre-
quentavam este tipo de habitats relativamente aos que 
vieram de fora da região, inclusive do ponto de vista sani-
tário. Por razões sanitárias também se deve evitar a mis-
tura de animais de diferente origem. 

9

9 - Pastagens complementares | Supplement feeding

HABITATS MANAGEMENT manual



5.4 Localização dos estábulos

A localização dos estábulos é fundamental pelo que tem de 
ser criteriosamente escolhida. Para além das condicionantes 
legais, nomeadamente as relativas à ocupação do solo, que 
possam existir, estes devem ficar situados próximo das áreas 
de pastagem para diminuir o tempo de percurso e o dispên-
dio de energia, com consequente perda de produtividade. 

5.5 Alimentação

Como constatámos neste projecto, uma alimentação basea-
da apenas na vegetação espontânea não é suficiente para 
manter os animais, promover o seu crescimento e desen-
volvimento saudável e a sua reprodução. Assim sugere-se, 
tal como fizemos, a instalação de pastagens permanentes 
em áreas propícias situadas na zona de intervenção. Estas 
pastagens devem ter por base uma mistura de semente ade-
quada ao resultado das análises ao solo e às condições climá-
ticas da área, sendo aconselhável o acompanhamento técni-
co desta intervenção e ter em conta a presença de animais 
bravios, como o javali que poderão gerar estragos ou mesmo 
inviabilizar os trabalhos de instalação.
Nas serras do sul e do interior do país, nas áreas de ocor-
rência da azinheira (Quercus rotundifolia), como é o caso das 
serras de Aire e Candeeiros, as bolotas desta árvore poderão 
constituir um complemento importante para a alimentação 
de cabras e ovelhas. No entanto com a ocorrência de fogos 
recorrentes, é frequente que os azinhais evoluam para ma-
tos de azinheira densos, de baixo porte e fraca produção de 
bolota. Uma opção adequada de gestão destes matos consis-
te em proceder ao corte da generalidade dos caules 
de azinheira, diminuindo fortemente a sua densida-
de e promovendo assim uma maior frutificação.

5.6 Acesso à água

Nas áreas onde não exista acumulação de água, es-
pecialmente no Verão, como acontece nas serras 
calcárias de natureza cársica, é necessário garantir 
pontos de apoio ao abeberamento dos animais. Nes-
te sentido instalámos bebedouros e foi mesmo ne-
cessário adquirir cisternas móveis para transporte 
de água para esses locais.  

6. O pastoreio extensivo na conservação - Acções

A utilização de gado para controlar a vegetação é 
uma técnica utilizada em biologia da conservação 
para controlar espécies exóticas invasoras, ou para 
a manutenção de habitats herbáceos, impedindo a 
recuperação natural dos matos. A base conceptual 

5.6 Access to water

In areas where there is no accumulation of water, especial-
ly in the summer, as occurs in the calcareous mountains of 
karst nature, it is necessary to ensure sites for animal wa-
tering. In this sense we installed water fountains and it was 
even necessary to purchase portable tanks for transporting 
water to these locations.

6. Extensive grazing and nature conservation – Actions 

The use of cattle to control vegetation is a technique used in 
conservation biology to control invasive exotic species, or for 
the maintenance of herbaceous habitats, preventing the nat-
ural recovery of scrubland. The conceptual basis of this tech-
nique is to admit that a certain grazing intensity prevents 
the regeneration of scrubland areas, reducing the competi-
tion that bushes exert on herbaceous plants, without having 
a decrease in the density of herbaceous plants. For this rea-
son, the Sectoral Plan of the Natura 2000 Network, the doc-
ument that guides the management of these sites, points to 
the promotion of extensive grazing as a management option 
for this kind of habitat. However, a consolidated experience 
regarding the use of this technique on national ecosystems 
and taking into account our socio-economic conditions is 
still lacking.
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6.1. Activity planning

Although generally extensive grazing has positive effects on 
the conservation status of ecosystems, severe negative im-
pacts may occur exceptionally. In this sense, if the target ar-
eas include protected and endangered habitats and flora, it 
is necessary to plan the activity by establishing a reference 
situation and proposing exclusion areas. 

6.2 Animal load 

If it is excessive, 
animal load can 
degrade pasture 
areas, by reduc-
ing plant densi-
ty or increasing 
the availability of 
nutrients, which 
alters plant com-
munities by favor-
ing the less palat-
able species such 
as spiny, toxic or 
bad-tasting spe-
cies. At the same 
time, the deadline 
also has a nega-
tive economic im-
pact for produc-
ers because the 
resources used by 
livestock may be 
depleted.

6.3. Previous cut by mechanical means

In many places, the use of grazing alone will not be sufficient 
to control shrubby vegetation. The cutting of vegetation in 
the areas that will be transformed in meadows is a suitable 
option, as was done in this project. After this procedure, the 
role of livestock will be to keep herbaceous vegetation in 
these areas. In many places, one can take advantage, at least 
partially, of the combination of the work of cutting vegeta-
tion which are made under the defense against forest fires 
with the presence of herds of different livestock species. 
In this project the mechanical intervention on 85 hectares 
of dense areas of oaks was crucial. The clearings made led 
to a response by the vegetation that was immediately visible 
by the appearance of many heliophilous herbaceous plants, 
which benefit from the highest insolation. Clearings also al-
lowed goats entering areas that they otherwise would not 
have reached.

desta técnica consiste em admitir que uma determinada in-
tensidade de pastoreio impede a regeneração das áreas de 
matos, diminuindo a competição que os arbustos exercem 
sobre as plantas herbáceas, sem que ocorra uma diminuição 
da densidade de plantas herbáceas por esse pastoreio. 
Por este motivo, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, o 
documento que orienta a gestão destes espaços, indica o 
fomento do pastoreio extensivo como opção de gestão para 
este tipo de habitats. Não existe, no entanto, uma experiên-
cia consolidada relativamente ao uso desta técnica que pos-
sa ser aplicada aos ecossistemas e às condições socioeconó-
micas nacionais. 

6.1 Ordenamento da actividade

Ainda que, na globalidade, o pastoreio extensivo, tenha 
consequências positivas no estado de conservação dos 
ecossistemas, excepcionalmente, podem ocorrer impactes 
negativos graves. Neste sentido sempre que estejam em 
causa áreas com habitats e flora protegidos e ameaçados 
torna-se necessário o ordenamento da actividade promo-
vendo o estudo da situação de referência, e propondo áreas 
de exclusão.

6.2 Encabeçamento 

Se for excessivo, poderá degradar as áreas de pasto, dimi-
nuindo a densidade de plantas, ou aumentando a disponi-
bilidade de nutrientes, o que modifica as comunidades ve-
getais, favorecendo as espécies menos palatáveis como por 
exemplo, espécies espinhosas, tóxicas ou com mau sabor. Ao 
mesmo tempo, a prazo tem também um impacte económico 
negativo para os produtores, porque esgotam os recursos 
utilizados pelos rebanhos.

6.3 Corte prévio por meios mecânicos

Em muitos locais, só por si a utilização do pastoreio não será 
suficiente para efetuar o controlo da vegetação arbustiva. 
Mesmo quando se pretende o recurso ao pastoreio, o cor-
te prévio da vegetação nas áreas a transformar em prado é 
uma opção adequada, tal como foi efectuado neste projecto. 
Nesta opção, o papel do gado será apenas o de manter es-
tas áreas com vegetação herbácea. Em muitos locais, poderá 
aproveitar-se, pelo menos parcialmente, a conjugação dos 
trabalhos de corte de matos que são efectuados para a de-
fesa da floresta contra incêndios, bem como a presença de 
efectivos de diferentes espécies pecuárias.
Neste projeto a intervenção mecânica em 85 hectares nas 
áreas de carrascal mais denso foi fundamental. As áreas 
desmatadas permitiram uma resposta da vegetação que se 
reflectiu imediatamente no aparecimento de muitas plantas 
herbáceas heliófilas que beneficiaram da maior insolação 
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permitida por esta acção e permitiu que os caprinos entras-
sem em áreas onde de outro modo tal não aconteceria.

6.4 Instalação de estações de monitorização

Após o corte dos matos foram instaladas 16 pares de quadra-
dos amostrais ocupando cada um uma área de 100m2. Em 
cada par foi vedada uma das áreas, como objetivo de evitar a 
entrada dos caprinos nestes espaços e permitir assim a com-
paração do crescimento da vegetação nos locais 
frequentados pelos caprinos e nos locais onde os 
mesmos não tiveram acesso, estabelecendo-se 
para tal percursos que passassem por estes lo-
cais.

6.5 Resultados da herbivoria

No que respeita ao efeito da herbivoria pode-
se referir que os mesmos foram condicionados 
pelos percursos estabelecidos, nomeadamente 
pela periodicidade de passagem pelas áreas 
das estações de monitorização. Os resultados 
de dois anos são escassos para se poder ava-
liar de forma concreta o efeito dos caprinos em 
cada habitat – que se distribuem em mosaico 
com justaposição - e para prescrever um enca-
beçamento e periodicidade ideal de passagem, 
a qual também dependerá de factores clima-
téricos que determinam um maior ou menor 
crescimento vegetativo anual. Podemos apenas 
dizer que, no caso presente, o esforço de pasto-
reio poderá ser aumentado, recorrendo nomea-
damente a uma maior frequência na passagem 
pelas áreas de intervenção.

6.6 O papel dos pastores

O papel dos pastores mostrou-se essencial nesta actividade, 
não só no que diz respeito ao bem-estar animal mas à ges-
tão do pastoreio e aos impactos nos habitats. Nesse sentido 
deverão os mesmos ter informação e formação para enten-
derem minimamente o objectivo das acções em curso e a ne-
cessidade de cumprirem os percursos estabelecidos com a 
regularidade que for sendo indicada. De qualquer modo em 
projectos de conservação têm de ser sujeitos a algum nível 
de acompanhamento.

7. A colheita de PAM

Em serras calcárias como é o caso das serras de Sicó, Aire, Can-
deeiros, Montejunto e Arrábida, o corte de matos poderá ser 
enquadrado em projectos de colheita e comercialização de es-
pécies aromáticas, incidindo sobretudo sobre o Alecrim (Ros-

6.4. Installation of monitoring stations 

After cutting scrubland, 16 pairs of sample squares occupy-
ing an area of 100m2 each were installed. In each pair, one 
of the areas was fenced aiming to prevent the entry of goats 
in these areas and thus allow comparison of the vegetation 
growth between the places frequented by goats and the 
places where they had no access. Paths were established for 
goats to walk among these areas. 

6.5 Herbivory results

Concerning the herbivory effect, it was conditioned by the 
established paths, notably by the frequency of passage by 
the areas were monitoring stations were instaled. After two 
years, the results are scarce to correctly assess the effect 
of goats in each habitat - which are distributed in mosaic 
with juxtaposition – and to prescribe an ideal header and 
frequency of passage, which would also depend on climatic 
factors that determine a higher or lower annual vegetative 
growth. We can only say that, in this case, the grazing effort 
may be increased, notably through an increased frequency 
of passage through the intervention areas.

6.6. The role of shepherds

The role of shepherds proved essential in this activity, not 
only regarding animal welfare but also to grazing manage-
ment and their impacts on habitats. Thus, shepherds should 
have the same information and training to understand the 
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marinus officinalis) e sobre rosmaninhos (Lavandula spp.), plan-
tas com valor económico.

7.1. Regulamentação da actividade

O facto de esta actividade dever obedecer a regras e prá-
ticas de sustentabilidade obriga a que existam ações de 
formação para os potenciais colectores. Neste projecto foi 
efetuada uma ação de formação com grande adesão a nível 
local e foi criado um código de ética na colheita de PAM.
O código define quem poderá colher plantas silvestres para 
fins comerciais ou industriais, não esquecendo a necessi-
dade de ser efectuado registo junto do ICNF  - Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, quando se tratar 
de actividade em áreas classificadas.
Definem-se também normas sobre onde e quando proceder 
à colheita de plantas, quais as que não podem ser colhidas e 
períodos do ano a respeitar. Para as plantas que podem ser 
colhidas definem-se normas relativas ao manuseamento, 
acondicionamento e transporte do material vegetal durante 
e após a colheita bem como as normas para secagem.
Ainda que a secagem possa ser efectuada em vários tipos 
de estruturas individuais de pequena dimensão, neste pro-
jecto foi recuperado um secador de plantas existente na 
serra de Aire, que pode ser utilizado pelos colectores desta 
região. Para a utilização desta infra-estrutura, que possi-
bilita um processamento mais eficaz do material verde co-
lhido, os interessados têm de se inscrever numa bolsa de 
colectores, aceitar o regulamento de utilização e respeitar 
o código de ética atrás referido.Todavia, soluções de seca-
dores portáteis ou outras mais individualizadas são sus-
ceptíveis de poderem ser utilizadas pelos colectores, desde 
que cumpridas as normas acima citadas.

purpose of ongoing operations and the need to drive the 
herds in the established paths with the regularity that will 
be indicated. Their participation in conservation projects 
must be subjected to some level of monitoring.

7. The harvest of AMH – Aromatic and Medicinal 

Herbs and complementary plants 

In calcareous mountains such as “Sicó, Aire, Candeeiros, 
Montejunto and Arrábida”, cutting scrubland can be accom-
modated in projects of harvesting and marketing of aromatic 
species, focusing mainly on rosemary (Rosmarinus officina-
lis) and on lavender (Lavandula spp.), which are plants with 
economical value.

7.1. Regulation of the activity

The fact that this activity must obey the rules and practices 
of sustainability requires that there are training activities for 
potential collectors. Under this project a training course was 
conducted, with great support from local populations, and 
an ethical code was established for the harvesting of AMH. 
The code defines who can gather wild plants for commercial 
or industrial purposes, not forgetting the need for registra-
tion with the ICNF - Institute for Nature Conservation and 
Forestry, when harvesting activities occur in classified areas. 
Rules were also defined regarding where and when to har-
vest the plants, which can not be harvested and periods of 
the year to comply. For plants that can be harvested, stand-
ards for the handling, packaging and transportation of plant 
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7.2 Valorização dos produtos

Verificámos que a actividade é em geral realizada como com-
plemento ao trabalho mais regular noutra actividade econó-
mica e que existe a necessidade de promover o associativis-
mo entre os coletores existentes, promovendo economias 
de escala que lhes permitam o escoamento do produto com 
maior rendimento e de forma mais garantida.
Também esta actividade pode beneficiar da criação de DOP 
– denominação de Origem Protegida e da certificação em 
Modo de Produção Biológica. Neste último caso o processo 
efectuado pelos coletores interessados pode ser relativa-
mente simples quando na área de intervenção não houver 
aplicação de agroquímicos, tal como aconteceu com a nossa 
associação no pedido que efectuou para certificar uma área 
de 150 hectares na serra de Aire.

8 . Replicação de resultados

Os resultados deste projecto, estando longe de ser conclusi-
vos, apontam a possibilidade de expandir a pecuária extensi-
va não apenas nas serras de Aire e Candeeiros, mas também 
a outras regiões do país, particularmente em regiões monta-
nhosas com baixo potencial florestal e agrícola. Do ponto de 
vista estrito da conservação das espécies, a implementação 
desta solução tem grande pertinência nas serras algarvias, 
para favorecer a avifauna, e nas serras do norte do nosso 
país, para manter os habitats higrófilos de montanha. O uso 
de métodos de exploração modernos poderá simultanea-
mente garantir a viabilidade económica mas também a qua-
lidade de vida para as pessoas que entenderem envolver-se 
na recuperação desta actividade. Acresce que a produção 

material during and after harvest were defined, as well as 
the standards for drying.
Although drying may be carried out in several types of small-
sized individual structures, under this project an existing 
plant dryer at the “Serra de Aire” was recovered and can be 
used by the collectors from this region. For the use of this 
infrastructure, which allows for more efficient processing of 
the green material collected, stakeholders must enroll them-
selves as collectors, accept the regulation of use and respect 
the above mentioned ethical code. However, portable dryers 
or other more individualized solutions are likely to be used 
by collectors, provided they fulfill the standards cited above.

7.2 Valorisation of the products

We found that the activity is usually performed as a com-
plement to more regular work in another economic activity 
and that there is a need to promote associations among ex-
isting collectors, promoting scale economies that allow them 
to market their products flow with greater economic return 
and in a more secure way.
This activity can also benefit from the creation of DPO - 
designation of protected origin and from the certification for 
organic production mode. In the latter case the process car-
ried out by interested collectors can be relatively straight-
forward when agrochemicals were no longer applied within 
the intervention area, as evidenced when our organization 
asked for the certification of 150 hectares in the “Serra de 
Aire”.

8. Replication of results 

The results of this project, far from being 
conclusive, suggest the possibility of ex-
panding the extensive livestock production 
not only in the “Serras de Aire and Candeei-
tos” but also in other regions of the country, 
particularly in mountainous regions with 
low forest and agricultural potential. From 
the strict point of view of species conser-
vation, the implementation of this solution 
has great relevance in the Algarve moun-
tain ranges, to encourage birdlife, and in the 
northern mountain ranges to keep hygro-
philous mountain habitats. The use of mod-
ern exploration methods can simultaneous-
ly ensure the economic viability but also the 
life quality for people who will engage in the 
recovery of this activity. Moreover, livestock 
production stimulates other economic activ-
ities, having a multiplier effect on the local 
economy. However, one should not forget 
that this activity provides an important en-
vironmental service (increasing biodiversi-
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pecuária estimula outras actividades económicas, tendo um 
efeito multiplicador na economia local. Todavia, não se deve 
esquecer que esta actividade presta um importante serviço 
ambiental (incremento da biodiversidade, transporte de nu-
trientes, defesa da floresta contra incêndios) a toda a comu-
nidade e como tal deve ser alvo de algum grau de subsidia-
ção pública para que a actividade atinja uma rentabilidade 
adequada e se possam corrigir algumas falhas inerentes ao 
mercado. Pese embora as políticas públicas já apoiem, algo 
timidamente é certo, esta actividade, muito haverá a fazer 
para que a mesma perca os estigmas do passado e seja enca-
rada como atrativa junto dos empreendedores locais.

ty, nutrient transport, defense of the forest against fires) to 
the whole community and, therefore, it should be subject to 
some degree of public subsidy so that the activity reaches an 
adequate economic profitability and some flaws inherent to 
the market may be fixed. Despite the current, but still scarce, 
support given by public policies to this activity, much more 
needs to be done in order to free it from the stigmas of the 
past and to be seen as attractive to the local entrepreneurs.
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