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1 Introdução  
	  
Um dos paradoxos mais que a biologia da conservação enfrenta consiste no facto de, muito 
frequentemente, as espécies mais importantes do ponto de vista da conservação são aquelas cujo 
habitat preferencial corresponde às fases mais degradadas das sucessões ecológicas. Dentro deste 
grupo de plantas estão muitas dos taxa que são protegidos pela Directiva Habitats, incluindo aqueles que 
estiveram na base da classificação do Sítio de Importtância Comunitária “Serras de Aire e Candeeiros”. 
 
Um outro grupo de espécies, não protegidas mas também raras, surgem associadas a formações 
climácicas, raras no contexto nacional e comunitário devido à secular acção do Homem, que transformou 
radicalmente a paisagem natural. 
 
Um segundo paradoxo da biologia da conservação consiste no facto de a manutenção de populações 
viáveis de espécies protegidas pela legislação comunitária e nacional carecer, frequentemente, da 
intervenção humana, a qual foi também responsável pela sua escassez. Este facto decorre das 
profundas alterações habitat que a intervenção humana no território determinou. A título de exemplo, 
diremos que Narcissus calcicola Mendonça, espécie protegida no âmbito dos anexos II e IV da Directiva 
Habitats, ocorre em densidades máximas em áreas sem vegetação arbustiva, mas ocorre também, em 
baixas densidades, em zonas menos ensombradas de áreas florestais calcícolas de carvalho-cerquinho 
(Quercus faginea	   Lam.), hoje extremamente raras no contexto nacional. O mesmo fenómeno é 
conhecido para Coyncia cintrana (=Rhynchosinapis erucastrum (Brot.) Franco subsp. cintrana (Cout.) 
Franco & P. Silva) (Albuquerque et al., 2003).  
 
Por outro lado, existem espécies que não, sendo protegidas, são raras no contexto nacional e/ou 
comunitário e que apresentam marcada preferência pelo subcoberto de meios florestais, em substractos 
alcalinos. É o caso de Paeonia broteroi Boiss. et Reut. (Rosa-albardeira) ou a orquídea Cephalanthera 
longifolia (L.) Fritsch, entre outras. 
 
Por último, ainda que a conservação da natureza e da biodiversidade se destine, em última análise, a 
garantir a subsistência e a viabilidade das actividades económicas humanas, tem-se verificado alguma 
resistência das populações às condicionantes de uso do território a que conservação das espécies 
obriga.  
 
É neste contexto que se entende o carácter excepcional do projecto que agora se apresenta, que reside 
no facto de integrar e dar resposta a estas três componentes, prevendo: 
 

• Intervenções que visam a melhoria do habitat das populações de espécies raras, endémicas e 
protegidas, revertendo os impactes negativos das intervenções humanas e aumentando os seus 
efectivos populacionais; 

• Acelerar a recuperação das formações climácicas, através de intervenções de reduzida 
intensidade, nos locais onde se revelem adequadas; 

• Potenciar a utilização económica sustentável do património natural, contribuindo para gerar junto 
das populações uma visão mais favorável sobre as políticas de conservação da natureza. 
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Por último, salienta-se que o projecto se enquadra dentro da Rede Natura 2000 e dentro da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas. Neste contexto, procurou-se, na máxima extensão possível, concretizar 
as intenções enunciadas em vários diplomas legais elaborados pela autoridade administrativa em 
matéria de conservação da natureza, no que respeita ao uso e gestão dos habitats naturais e semi-
naturais. 
	  

2 Situação actual 

2.1 Flora rara e protegida 

O período em que decorreu o trabalho de campo coincidiu com um período de seca extrema. Este facto 
impediu uma avaliação correcta da densidade e da distribuição das espécies botânicas constantes dos 
anexos II e IV da Directiva Habitats (Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja 
conservação exige a designação de zonas especiais de conservação e Espécies animais e vegetais de 
interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa, respectivamente). De facto, parece muito 
provável que em muitos locais estas espécies não tenham florido ou mesmo que não tenham germinado 
devido à situação de seca prolongada que se registou no Inverno de 2011/2012 (ver figura 1). Esta 
situação obrigou ao recurso a dados anteriores a 2012 ou à inferência da distribuição da flora rara e 
protegida a partir da sua ecologia.  

O mesmo fenómeno parece ter ocorrido com as orquidáceas, as quais, nesta Primavera, apresentaram 
densidades muito inferiores àquelas que são usuais nas Serras de Aire e Candeeiros. Este aspecto é 
particularmente importante, porque embora não tenha sido possível comprovar em 2012, existe 
informação suficiente para podermos garantir que, na totalidade dos locais alvo do projecto, a quantidade 
e diversidade de orquidáceas é suficiente para conferir elevada importância à área do projecto e para 
garantir o carácter prioritário do habitat 6210. 

Dentro da área está confirmada a presença das seguintes espécies protegidas pelos anexos II e IV da 
Directiva Habitats: 

• Arabis sadina; 
• Iberis procumbens ssp. microcarpa;  
• Narcissus calcicola; 
• Silene longicilia; 
• Saxifraga cintrana 
• Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica. 

Todas estas plantas são de espécies de pequena dimensão. Arabis sadina é uma planta herbácea 
rizomatosa. Iberis procumbens ssp. microcarpa é um caméfito lenhoso de pequenas dimensões. 
Saxifraga cintrana e Narcissus calcicola são plantas bolbosas. E Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica pode 
comportar-se como um terófito, hemicriptófito ou caméfito. Tratam-se, portanto, em todos os casos, de 
plantas de pequenas dimensões e ciclo de vida curto. 
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É ainda provável a presença de Dianthus cintranus subsp. barbatus, táxon que não é protegido, mas que 
constitui um endemismo lusitano, raro e aparentemente ameaçado. Está ainda referida para o Parque 
Natural das Serras de Aire e Candeeiros o endemismo do Oeste do mediterrâneo Scabiosa turolensis, 
muito raro em Portugal (Flor, sem data), que poderá ocorrer na área do projecto. 

Todas estas plantas são espécies de pequena dimensão que são favorecidas nos estádios mais 
precoces da sucessão.  

Note-se que, no que respeita às espécies protegidas, este padrão é comum. As plantas ameaçadas ou 
protegidas são frequentemente espécies de pequena dimensão, que apresentam um ciclo de vida mais 
curto, e reproduzem-se mais rapidamente, o que acelera a taxa de evolução, facilitando a sua 
diferenciação em espécies endémicas. 

O padrão usual de uma sucessão ecológica consiste na substituição das espécies de curto ciclo de vida 
por espécies de ciclo de vida mais longo, porque as espécies herbáceas vão perdendo vantagem 
competitiva por luz, água e nutrientes, face às espécies de maiores dimensões. É o que acontece com a 
transformação das áreas dominadas por plantas herbáceas (prados e pastagens) por áreas de matos.  

Por este motivo, a melhoria das condições de habitat para as espécies protegidas supracitadas e 
também para as orquídeas implica o controlo das áreas de matos. É neste enquadramento técnico que 
este projecto foi elaborado. 
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Figura 1 - Pluviosidade registada em Lisboa de Janeiro a Abril de 2012, em situação de seca, 
verificando-se uma enorme escassez de chuva no final do Inverno, o que parece ter limitado o 

crescimento das plantas. Linha tracejada: normal climatológica; linha a cheio: precipitação acumulada; 
barras precipitação diária (Fonte: IM, IP). 

2.2 Habitats naturais 

2.2.1 Aspectos gerais 
 
A situação actual da flora e vegetação da serra de Aire decorre da ocorrência sequência de dois eventos 
recentes: as profundas modificações sociais das últimas décadas, que levaram ao abandono da 
exploração da serra. Neste âmbito, a colheita de lenha cessou e numa segunda fase cessou também o 
pastoreio extensivo na serra, embora a ocorrência de fogos tenha continuado a verificar-se. 
 
Uma resposta frequente da vegetação arbustiva adaptada a climas mediterrânicos é o rebentamento por 
toiça, após a ocorrência de fogos. Neste contexto, a generalidade da serra passou a estar ocupada por 
uma vegetação arbustiva densa, mesmo nas áreas com menor potencial para o efeito, como sejam os 
afloramentos de rochas calcárias, onde os locais de crescimento de caméfitos e nanofanerofitos se 
restringem às fendas das rochas, onde há acumulação de substrato. 
 
Um segundo factor, a permanência de um ciclo médio de fogo inferior ao tempo necessário para a 
reconstituição de meios florestais, que, no caso da Serra de Aire consiste em florestas de azinheira. 
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Neste contexto, a vegetação da serra de Aire evoluiu para área de matos de dimensão e 
desenvolvimento variável, que vão desde matos dominados por caméfitos, até matos pré-florestais, 
dominados por Arbutus unedo (Medronheiro), particularmente na encosta sul. Em alguns locais, verifica-
se a presença de manchas de azinheira, mas em apenas um local poderá considerar-se a presença de 
uma área florestal de azinheira de dimensões muito reduzidas (habitat 9340). 
 
Actualmente. ocorrem na área de estudo os seguintes habitats classificados:  
	  

• Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5), subtipo de habitat Matos 
termomediterrânicos pré-desérticos (5330); 

• Matos baixos calcícolas (5330pt7) representados por matos de rosmaninho (classe 
Rosmarinetea officinalis), subtipo de habitat Matos termomediterrânicos pré-desérticos (5330). 

• Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi (Habitat prioritário 6110); 
• Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 

(importantes habitats de orquídeas, neste caso, habitat prioritário 6210); 
• Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Habitat prioritário 6220), no 

subtipo arrelvados vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas (6220pt3); 
• Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (Habitat 8210);  
• Lages calcárias (Habitat prioritário 8240); 
• Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340); 

	  
Existe ainda o habitat grutas não exploradas pelo turismo (habitat 8310), mas localizado no subsolo, 
portanto fora da área de actuação deste projecto.  
 
Os factores de degradação e recuperação da vegetação, descritos nos parágrafos anteriores, actuando 
sucessiva e repetidamente, deram origem a um mosaico de estruturas de vegetação extremamente 
apertado, onde em alguns locais existem manchas distintas de habitats com apenas 1m2. Outro aspecto 
comum à generalidade da área contratualizada é a dificuldade em limitar manchas de habitats, porque 
frequentemente os habitats existentes integram-se na mesma geossérie e devido à alternância de 
factores de degradação e períodos de recuperação, ocorrem nos mesmos locais espécies características 
de diferentes habitats. 
   
Estes factos impedem uma cartografia individual de cada habitat. Por este motivo, a realização de uma 
cartografia de habitats foi efectuada por polígonos, designando os grupos de habitats predominantes. No 
entanto, no que respeita à distribuição dos habitats classificados podem ser identificadas algumas 
tendências na sua distribuição, caracterização e abundância, dentro da área contratualizada: 
 

1. Os habitats rupícolas tendem a ser mais abundantes nos locais de inclinação mais elevada. 
Particularmente, os habitats: Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (Habitat 
8210) e Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi (Habitat 6110); 

2. O habitat  Lajes calcárias (Habitat prioritário 8240) é mais frequente em pontos de cota mais 
elevada; 

3. Paradoxalmente existem manchas amplas onde se verifica a recuperação de azinheira nos 
locais de cota mais elevada. Este padrão é pouco usual nas serras portuguesas onde as 
manchas de Quercus sp. são mais frequentes nas zonas de vale. Uma explicação possível é o 
facto de a serra ter sido utilizada historicamente como fonte de lenha, admitindo-se, por isso, que 
nas áreas mais elevadas tenha subsistido um número elevado de exemplares de azinheira. 
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4. A encosta Sul, na área contratualizada, está actualmente ocupada até, pelo menos metade, com 
matorrais bem desenvolvidos com abundância de Arbutus unedo (medronheiro), correspondendo 
à área onde a sucessão ecológica se encontra mais avançada. Estas formações correspondem 
ao habitat Medronhais (5330pt3) e traduzem a resposta da vegetação a um longo período sem a 
ocorrência de fogos. 

5. Na maior parte da área contratualizada, a vegetação dominante corresponde aos tomilhais da 
Classe Rosmarinetea officinalis. 

 
Estes aspectos, assim como a caracterização dos habitats naturais existentes na área de estudo são 
particularizados nas alíneas seguintes. 
 

2.2.2 Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5) 
 
Abundantes na área contratualizada, ainda que mais escassos do que as manchas dominadas por 
Alecrim (Rosmarinus officinallis). Ocorre em manchas mal estruturadas, raramente sendo claro que 
Quercus coccifera (Carrasco) apresente dominância. Nestes locais, a composição florística é compatível 
com a associação Melico minutae-Quercetum cocciferae. A elevada densidade do extracto arbustivo que 
os carrascais apresentam tornam este habitat menos adequado para a ocorrência das espécies 
herbáceas constantes do anexo II. No entanto, noutros locais, que não a área contratualizada, a 
presença de Silene longicilia é frequente nas clareiras dos carrascais. Neste contexto, parece provável 
que num ano de pluviosidade normal fosse possível detectar esta e outras espécies do anexo II, neste 
habitat, ainda que em baixas densidades. 
 
Na encosta Sul Quercus coccifera é mais abundante nas zonas onde Arbutus unedo (Medronheiro) é 
também mais abundante.  
 

2.2.3 Matos baixos calcícolas (5330pt7) 
	  
Representados na área contratualizada por tomilhaios onde Rosmarinus officinalis (Alecrim) são sub-
dominantes ou dominantes, ocorrendo na maior parte da área. A maior parte das formações observadas 
integram-se na associação Teucrio capitati-Thymetum sylvestris, apresentando Salvia sclareoides, 
Thymus zygis subsp. sylvestris Teucrium polium, Salvia sclareoides, e paradoxalmente Anthyllis 
vulneraria subsp. maura simpátricas com o fenótipo de Anthyllis vulneraria subsp. lusitanica.  
 
A elevada diversidade específica e a disponibilização de micro-habitats permite que estas formações 
atinjam níveis de diversidade muito elevados, incluindo a maior parte das espécies protegidas 
supracitadas, designadamente: Arabis sadina; Iberis procumbens ssp. microcarpa; Narcissus calcicola; 
Silene longicilia; e Anthyllis vulneraria ssp. lusitanica. No entanto, nunca conseguimos detectar Saxifraga 
cintrana neste habitat.  

2.2.4 Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi (Habitat 6110) 
 
Trata-se de um habitat abundante, embora ocorra usualmente em manchas de dimensões muito 
reduzidas. Frequentemente as áreas individualizadas deste habitat têm uma dimensão menor do que 
15m2 e, por este motivo, ocorrem em mosaico muito apertado com os outros habitats.  
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Trata-se de comunidades que na área contratualizada são dominadas por Sedum album, sendo sendo 
também comum S. sediforme e S. forsterianum. Também frequentes e característicos deste habitat são 
Antirrhinum majus subsp. linkianum, Thymus  zygis e  Phagnalon saxatile e, muito frequentemente, 
elementos característicos de outros habitats. 
 
Constitui um habitat prioritário e na, área contratualizada, alberga populações de taxa protegidos pela 
Directiva Habitats de Narcissus calcicola, por vezes atingindo densidades elevadas, Arabis sadina e 
Iberis procumbens ssp. microcarpa.  

A presença deste habitat prioritário parece decorrer da conjugação de dois factores, da presença de 
solos incipientes, e/ou com elevada densidade de fragmentos de rocha e da ausência de vegetação 
arbustiva densa. Neste âmbito, as intervenções propostas no projecto reverterão para este habitat áreas 
ocupadas pelo habitat 5330, maioritariamente pelo habitat 5330pt7 (Matos baixos calcícolas). 
 

2.2.5 Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) 
(importantes habitats de orquídeas, neste caso, habitat prioritário 6210) 

Trata-se de um habitat actualmente raro na área contratualizada, que ocorre com maior frequência em 
sítios de fisiografia aplanada em solos mais profundos, em alguns casos onde os sapadores florestais 
intervieram recentemente. Carece de solos mais profundos do que os outros habitats herbáceos e, 
seguramente por este motivo, é mais escasso. Ocorre em manchas usualmente inferiores a 400m2. 
 
Entre as espécies presentes salientam-se pela sua maior abundância Brachypodium phoenicoides, 
Dactylis glomerata, Gladiolus illyricus e algumas espécies de orquídeas.  
 
Este habitat é considerado prioritário quanto apresenta, pelo menos, um dos seguintes critérios (ALFA, 
2003): 
 

• composição rica em espécies de orquídeas (mais de 4 espécies); 
• presença de uma população importante (mais de 20 indivíduos) de uma ou mais espécies de 

orquídeas; 
• presença de uma ou mais espécies de orquídeas consideradas raras ou ameaçadas no território 

nacional: Dactylorhiza insularis, Orchis collina, Ophrys atrata e O. dyris. 
 
Como foi referido, o início do ano de 2012 foi particularmente seco e, seguramente por esse motivo, a 
floração de orquidáceas foi escassa. Neste contexto, não foi possível observar no terreno a densidade e 
a diversidade de orquídeas necessária para garantir que estaremos perante um habitat prioritário. No 
entanto, considerando dados anteriores ao ano de 2012, assim como a presença de rosetas basais de 
folhas atribuíveis a orquidáceas que não floriram em 2012, considera-se seguro que em qualquer dos 
locais onde este habitat ocorre existem mais de 4 espécies de orquídeas e/ou populações com mais de 
20 indivíduos, cumprindo assim o critério para ser considerado como habitat prioritário. 
 

2.2.6 Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Habitat prioritário 6220) 
	  
Ocorre em mosaico com os restantes habitats, ou em locais onde a vegetação arbustiva foi removida 
recentemente. Estão representados pelo subtipo arrelvados vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas 
(6220pt3). Ocorrendo abundantemente Hyparrhenia hirta, Stipa sp., Eryngium dilatatum, Leuzea conifera 
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e Phlomis lychnitis. Ocorrem também Ophrys bombyliflora, O. lutea, O. tenthredinifera e Anacamptis 
pyramidalis, facto confere a este habitat uma função próxima na conservação das orquídeas que o 
habitat 6220. 
 
Na área contratualizada, este habitat ocorre em manchas muito pequenas indestrinçáveis dos outros 
habitats e certamente não cartografáveis. Ocorrem usualmente em mosaico apertado com Matos baixos 
calcícolas, Carrascais e habitats rupícolas. 
	  

2.2.7 Lajes calcárias (Habitat prioritário 8240) 
	  
A definição deste habitat permite a integração de um número elevado de estruturas rochosas. De acordo 
com a ficha do Plano Sectorial da Rede Natural 2000 é constituído por “lajes calcárias, horizontais a 
pouco inclinadas, delimitadas por um reticulado de fendas profundas no interior das quais se 
desenvolvem mosaicos de vegetação arbustiva, rupícola, escionitrófila anual e herbácea vivaz.”. Com 
esta definição, poderemos afirmar que existem manchas deste habitat em quase todos os locais onde 
ocorrem estruturas rochosas naturais. 
 

Entre as espécies mais abundantes, dentro da área contratualizada salienta-se Asplenium trichomanes, 
Ceterach officinarum, Ornitogallum sp., sendo aparentemente Ornithogalum broteroi mais abundante, 
Rubia peregrina, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Geranium purpureum, Delphinium pentagynum e 
Centranthus calcitrapa. 
 
Aparentemente, de acordo com os dados colhidos neste ano, trata-se do habitat mais importante para a 
conservação de Saxifraga cintrana. Narcissus calcicola é também abundante.  
 
Para além destas espécies, podem ocorrer nas fendas das lajes espécies características de outros 
habitats, incluindo arbustos de grandes dimensões como zambujeiros (Olea europaea var. sylvestris) ou 
Rhamnus alaternus (Sanguinho). Ocorrem também em algumas lajes calcárias outras espécies 
protegidas pelo anexo II da Directiva Habitats como sejam Arabis sadina, Iberis procumbens ssp. 
microcarpa e Silene longicilia. 
 

2.2.8 Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica (8210) 
 
Habitat frequente, que em muitos locais ocorre em conjugação com o anterior, nos mesmos afloramentos 
rochosos. Do ponto de vista de sinecológico é distinto do habitat anterior pelo facto de apresentar maior 
densidade de elementos xerofíticos. Porém, para além de Narcissus calcicola, e Chaenorhinum 
origanifolium os elementos xerofíticos existentes na área contratualizada são usualmente indicadores de 
degradação, como por exemplo Parietaria judaica, Umbilicus rupestris, de acordo com a caracterização 
do habitat desta espécie apresentada na ficha constante do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (Alfa, 
2003). São ainda abundantes elementos característicos de outras formações, incluindo Ruta 
chalepensis,Smilax aspera, Iris xiphium var. lusitanica, Nepeta tuberosa subsp. tuberosa, Thymus zygis 
ou Thymus mastichina, entre outros.  
 
Para além de Narcissus calcicola, as Vertentes rochosas calcárias com vegetação casmofítica 
constituem o habitat de outras espécies protegidas pelo anexo II e IV da Directiva Habitats, 
designadamente Arabis sadina e Iberis procumbens ssp. microcarpa. 
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2.2.9 Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340) 
 
Ainda que na área contratualizada ocorram numerosas manchas de azinheira, particularmente nas áreas 
assinaladas na figura 2. Trata-se de manchas de pequenas dimensões, constituídas por árvores que 
usualmente não ultrapassam os 4 m com estas características as manchas de azinheira não podem ser 
classificadas nos habitats Montados de Quercus spp. de folha perene (6310) nem Florestas de Quercus 
ilex e Quercus rotundifolia (9340), com uma única excepção de pouco mais de 200 m2, onde a densidade 
e o porte permite a classificação de uma pequena mancha no habitat 9340.  
 
Ao contrário de muitas florestas de carvalhos, em que regeneração após o corte é feita através da 
germinação de sementes, a recuperação das manchas florestais de Q. ilex ocorre quase exclusivamente 
com base em brotação por toiça, a partir dos órgãos subterrâneos das plantas (Espelta et al. 1995). 
Aliás, este padrão de regeneração da vegetação, por toiça, é comum em ecossistemas que são 
regularmente sujeitos a eventos catastróficos inundações, tempestades, ou no caso dos ecossistemas 
mediterrânicos: os incêndios (Bond & Midgley, 2001).  
 
Também na área de estudo, a regeneração das manchas de azinhal através do brotamento por toiça 
parece ter resultado da resposta a um fogo florestal e determinou que estas manchas apresentem uma 
densidade elevadíssima de caules e que sejam constituídas por exemplares com dimensões muito 
semelhantes. Neste contexto, parece provável que estas manchas sejam constituídas pela regeneração 
de um ou de um número muito reduzido de exemplares, já adultos, com um sistema radicular muito 
extenso e que, numa situação de pós-fogo, deram origem a um número muito elevado de caules.  
 
Nestas condições, a regeneração dos habitats 6310 e 9340 depende do crescimento de alguns caules 
em detrimento de outros e poderá ser acelerada pelo corte raso selectivo dos troncos menos 
desenvolvidos, favorecendo aquele que apresentam actualmente maiores dimensões. 
 
A regeneração dos habitats Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340) e Montados de 
Quercus spp. de folha perene (6310) é importante do ponto de vista da gestão do sítio, por 3 motivos: 
 

• Aumentará a diversidade de habitats e consequentemente a diversidade biológica;  
• Disponibilizará um habitat adequado para espécies botânicas de habitat florestal, algumas delas 

raras em Portugal e na União Europeia, como foi referido; 
• Disponibilizará um habitat adequado para a nidificação de aves de presa, que actualmente são 

escassas na serra de Aire incluindo espécies do anexo I da Directiva Habitats. 
 
Este tipo de intervenção deverá se planeada e executada com o acompanhamento de um técnico de 
engenharia florestal, ou equiparado. 
 
Os efeitos positivos destas intervenções só ocorrerão a longo prazo e no caso que se alargar o período 
de retorno dos fogos a mais de 20 anos. 
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Figura 2 - Manchas de dominância ou abundância dos habitats classificados mais frequentes na área 
contratualizada. 
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2.3 Fauna  

Na área de contratualizada ocorrem quatro espécies de aves 5 constantes do anexo I da Directiva 
Habitats (Directiva 79/409/CEE), designadamente; Lullula arborea (Cotovia-pequena), Sylvia undata 
(Carriça-do-mato), Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gralha-de-bico-vermelho), Bubo bubo (Bufo-real), 
(Circaetus gallicus (Águia-cobreira) e Falco subbuteo (Falcão-tagarote).  

De acordo com o n.º 1 do Artigo 4.º da Directiva do Conselho de 2 de Abril de 1979 Relativa à 
Conservação das Aves Selvagens (Directiva 79/409/CEE):  

“as espécies mencionadas no Anexo I são objecto de medidas de conservação especial 
respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a sua reprodução na sua 
área de distribuição.” 

Do ponto de vista da avifauna, esta obrigação do Estado Português é concretizada pelas intervenções de 
gestão de habitat propostas neste projecto, uma vez que se prevêem impactes globais positivos e 
significativos na maior parte destas espécies, em especial no que se refere às condições de adequação 
do habitat.  

No que respeita ao estatuto de conservação em Portugal, de cada uma destas espécies, importa 
salientar os seguintes aspectos: 

• Embora Lullula arborea (Cotovia-pequena) conste anexo I da Directiva Habitats do é uma ave 
muito abundante em Portugal. Rufino (1990) avaliava a população nidificante portuguesa em 
100.000 a 1.000.000 aves. Apresenta estatuto de conservação de pouco preocupante (Cabral et 
al, 2005); 

• Tal como a espécie anterior, Sylvia undata (Carriça-do-mato), é uma espécie muito abundante 
em Portugal, que apresenta estatuto de conservação de pouco preocupante (Cabral et al, 2005). 
Rufino (1990) a população nidificante portuguesa em 10.000 a 100.000 aves; 

• Pelo contrário, Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gralha-de-bico-vermelho) e Circaetus gallicus (Águia-
cobreira) são espécies raras e com estatuto de conservação desfavorável, estando a primeira 
espécie classificada como “em perigo” e a segunda como quase ameaçada (Cabral et al., 2005). 

Como resumo, no que respeita à avifauna, as intervenções previstas no projecto, referentes à 
recuperação de habitats herbáceos, apresenta impactes globais positivos, com as seguintes 
particularidades: 

• Constitui uma melhoria do habitat de alimentação de Lullula arborea. No entanto, os impactes, 
positivos não são significativos, porque esta espécie é muito abundante em Portugal, não 
apresentando estatuto de conservação desfavorável (Cabral et al, 2005); 
 

• Constitui uma melhoria do habitat de Sylvia undata (Carriça-do-mato). No entanto, os impactes, 
negativos não são significativos, porque esta espécie é muito abundante, não apresentando de 
conservação desfavorável (“pouco preocupante”, Cabral et al., 2005); 
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• Representa uma melhoria do habitat de alimentação de Pyrrhocorax pyrrhocorax a dois níveis: 

uma melhoria da estrutura, porque o habitat de alimentação é constituído por zonas abertas 
dominadas por vegetação herbácea, e não por áreas de matos (Robertson et al. 1995; Kerbiriou, 
et al. 2006) e porque gerará um aumento da disponibilidade alimento, uma vez que os 
coleópteros coprófagos constituem uma parte significativa da sua alimentação Kerbiriou & 
Julliard (2007), onde existem em densidades elevadas. Assim, Pyrrhocorax pyrrhocorax será 
favorecida pela presença dos rebanhos como pelo corte da vegetação. Face ao estatuto de 
conservação desfavorável desta ave (em perigo), consideram-se os impactes associados a este 
facto como sendo positivos e significativos. 
 

• O controlo de matos terá consequências favoráveis na população de Circaetus gallicus (Águia-
cobreira), porque constituirá uma melhoria significativa no habitat de alimentação. Esta espécie 
necessita de áreas abertos como habitat de caça, facto de resulta da necessidade das aves 
acederem rapidamente ao solo (Bakaloudis, et al., 1998, entre outros). Face ao estatuto de 
conservação desfavorável, consideram-se os impactes associados a este facto como sendo 
positivos e significativos. A recuperação dos habitats Florestas de Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia (9340) e Montados de Quercus spp. de folha perene (6310) é ainda importante 
porque fornece locais de nidificação adequados a esta espécie, assim como a outras espécies 
de aves de presa. No entanto, como foi referido, este impacte positivo só se irá verificar a longo 
prazo. 
 

• A resposta de Bubo bubo (Bufo-real) é difícil de prever porque depende essencialmente da 
resposta do coelho-bravo (Martínez et al., 2003). Esta é difícil de prever, porque podendo ser 
beneficiado pela expansão de áreas de prados desconhece-se os efeitos da competição com as 
cabras.  
 

• A resposta de Falco subbuteo (Falcão-tagarote) será praticamente nula porque estas aves 
alimentam-se essencialmente de presas que caçam em voo, dependendo fortemente de 
andorinhas (Parr, 1985).  

Algumas espécies de morcegos integram também os escaravelhos coprófagos como parte significativa 
da sua dieta. Incluem-se neste caso espécies com estatuto de conservação desfavorável existentes na 
Serra de Aire como sejam: Rhinolophus ferrumequinum (Morcego-de-ferradura-grande) ou Myotis myotis 
(Morcego-rato-grande), entre outras (Entwhistle, et al. 2001). Rodrigues (2008) salienta mesmo que “a 
pastagem de gado extensiva também deve ser mantida, uma vez que os escaravelhos coprófagos são 
uma presa comum de M. myotis” (tradução nossa, do inglês).  

Por último, salienta-se que a densidade deste tipo de escaravelhos coprófagos pode ser fortemente 
estimulada pelo aumento dos rebanhos, pelo menos em meios xerofíticos, como é o caso da serra de 
Aire (Verdu et al., 2007).  
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3 Intervenções de restauração de habitats  
	  

Face às considerações que são descritas nas alíneas anteriores, as intervenções propostas visam duas 
finalidades distintas: 

• Manter a sucessão nas suas primeiras fases, onde a presença de espécies raras e ameaçadas é 
mais intensa; 

• Acelerar a restauração de formações pré-climácicas de azinheira, visando aumentar a 
diversidade ecológica e favorecer algumas espécies escassas no contexto nacional e 
comunitário. 

Pretende-se que os objectivos sejam atingidos com três tipos de intervenção:  

1. Corte mecânico de matos; 
2. Pastoreio por cabras em baixa densidade; 
3. Colheita de arbustos com utilização comercial. 

O controlo de matos através de corte mecânico está previsto para duas áreas diferentes, em condições 
fisiográficas o mais distintas possível dentro da área contratualizada. Esta opção visa a avaliar o impacte 
das alterações introduzidas em sistemas muito díspares. 

Uma das áreas apresenta cerca de 50 hectares (Pedrógão) e localiza-se na zona Sudeste da área 
contratualizada, num local de cota relativamente mais baixa, em torno dos 200m de altitude. Esta zona é 
constituída em larga medida por matos desenvolvidos com abundância Arbutus uneto (Medronheiro), 
sendo por isso integrável no habitat Medronhais (5330pt3). Nesta mancha de vegetação, para além 
desta espécie, são abundantes outras espécies arbustivas de grandes dimensões, designadamente: 
Quercus coccifera (carrasco), Olea europaea var. europaea (Oliveira), Olea europaea var. sylvestris 
(Zambujeiro), Ramnus alaternus (Sanguinho), Rhamnus lycioides subsp. oleoides (Espinheiro-preto) e 
Phyllirea angustifolia (Lentisco), entre outras. 

A presença de espécies arbóreas neste local é escassa, mas salienta-se Pinus pinaster (Pinheiro-bravo) 
e Quercus ilex (Azinheira). 

A segunda zona apresenta aproximadamente 50 hectares, e localiza-se numa das zonas mais elevadas 
da área contratualizada, próximo da sua extremidade Noroeste. Abrange uma maior diversidade de 
habitats, ainda que na generalidade dos locais a presença de Matos baixos calcícolas (5330pt7) seja 
dominante. São ainda abundantes os Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi 
(Habitat 6110), Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos (5330pt5) e ainda o habitat Vertentes 
rochosas calcárias com vegetação casmofítica (Habitat 8210).  

Em alguns pontos de dimensão muito reduzida, ocorrem os habitats Prados secos seminaturais e fácies 
arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (importantes habitats de orquídeas e habitat 
prioritário 6210), Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Habitat prioritário 6220), 
e Lajes calcárias (Habitat prioritário 8240). 
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Prevê-se que o corte mecânico de matos determine as seguintes alterações relevantes do ponto de vista 
da conservação da natureza: 

• Expansão das áreas ocupadas por Prados secos seminaturais e fácies arbustivas em substrato 
calcário (Festuco-Brometalia) (habitat importante para orquídeas), particularmente no polígono 
de intervenção de Sudeste, onde os solos são mais profundos; 

• Expansão das populações de orquídeas em todos os habitats onde o extracto arbustivo for 
removido; 

• Expansão da área ocupada por Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion albi 
(Habitat 6110), nas áreas onde este habitat não existe e melhoria do seu estado de conservação 
nos locais onde apresenta uma evolução significativa para estádios sucessionais mais evoluídos. 

• Diminuição das condições de ensombramento no habitat Lajes calcárias (Habitat prioritário 
8240), melhorando as condições para a flora constante do anexo II da Directiva Habitats; 

• Expansão da área ocupada por Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 
(Habitat prioritário 6220), particularmente nas zonas de cota mais elevada. 

A utilização de gado para controlar o desenvolvimento de matos é hoje em dia uma prática comum. No 
entanto, em algumas situações tem-se verificado que o uso de cabras não permite, por si só, diminuir a 
percentagem de cobertura de espécies arbustivas (ver por exemplo: Benefer, 2006). Noutros casos, têm-
se verificado uma diminuição significativa da biomassa de arbustos, um aumento significativo das áreas 
ocupadas por prados, e uma contribuição significativa para a conservação de espécies animais e 
vegetais ameaçadas (e.g: Martín et al., 2011). Este contexto, justifica a necessidade de efectuar 
previamente um corte mecânico de matos, remetendo o papel do gado para a sua manutenção de 
densidades baixas de matos através do consumo das gemas de renovo, mesmo das espécies menos 
palatáveis. 

Do corte raso de vegetação devem ser excluídos os exemplares de azinheira (Quercus ilex) e de 
medronheiro (Arbutus unedo), restringindo esta acção a arbustos da dimensão do carrasco, ou menores.  
 

4 Pastoreio  
 

A dificuldade em planear programas rigorosos de pastoreio reside na definição de uma densidade 
ajustada aos fins em vista, que permita controlar os matos sem produzir uma pressão excessiva nas 
comunidades de plantas herbáceas, com ênfase nas espécies raras e/ou ameaçadas. Os efeitos da 
utilização de rebanhos parecem depender na densidade, da palatibilidade das espécies arbustivas alvo 
do controlo, e da taxa de produção de biomassa, a qual nos ecossistemas mediterrânicos depende em 
larga medida da disponibilidade de água no solo. Ainda que se tenha acumulado uma experiência muito 
vasta na utilização desta técnica em programas de conservação de habitats, nenhum destes parâmetros 
é conhecido para a área em estudo. 

A capacidade de suporte é particularmente reduzida no habitat 6110 *Prados rupícolas calcários ou 
basófilos da Alysso-Sedion, porque este habitat desenvolve-se em solos incipientes com uma densidade 
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muito significativa de elementos grosseiros. Nestas condições, a produtividade primária é muito baixa. A 
melhoria do estado de conservação deste habitat, assim como da sua área de ocupação decorrerá de 7 
aspectos complementares: 

 
1. Não é possível delimitar este habitat, numa ou em várias áreas geográficas distintas ou 

próximas. Ele ocorre em toda a área contratualizada, em manchas de dimensões muito 
pequenas, na maior parte dos casos inferiores a 25m2, por vezes inferiores a 1m2; 

2. O facto de ocorrer em pequenas manchas faz supor que será possível melhorar o seu estado de 
conservação e a sua área de ocupação, ligando manchas adjacentes, através da remoção dos 
matos; 

3. Face a estas condicionantes, o normativo técnico da Intervenção Territorial Integrada “Serras de 
Aire e Candeeiros”, a qual operacionaliza a componente agro-ambiental do PRODER (Programa 
de Desenvolvimento Rural – co-financiando pelo FEADER - Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural) no Sítio de Importância Comunitária indica que o encabeçamento não 
deve exceder 0,15 CN/ha, neste habitat; 

4. De acordo com o Decreto-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro um ovino ou caprino adulto 
corresponde a 0,15 CN, enquanto um ovino/caprino jovem reprodutor corresponde a 0,07. Os 
rebanhos integrarão ambos os tipos de indivíduos; 

5. O pastoreio será realizado em percurso com dois rebanhos distintos, ambos com 200 caprinos 
da raça autóctone serrana (ecótipo ribatejano, totalizando 400 animais. Estando contratualizados 
1.000 hectares, No entanto, cerca de 60 hectares foram excluídos por indicação do ICNF, pelo 
facto de a estrutura da rocha superficial facilitar a destruição dos órgãos subterrâneos das 
plantas. Assim, a área total de pastoreio será de 940 hectares e o encabeçamento médio será 
de 0,425 cabras/hectare, o que corresponderia a um encabeçamento de 0,064 CN/hectare, 
menos de metade (42,6%) do valor recomendado para o habitat com menor capacidade de 
carga. Acresce que esta avaliação foi efectuada por excesso, porque se considerou que os 
rebanhos terão apenas caprinos adultos e que não haverá caprinos jovens reprodutores cujo 
valor de CN é metade (0,07). O encabeçamento real será assim inferior a 0,064 CN/hectare.  

6. Note-se que, de entre os habitats da serra de Aire o habitat Prados rupícolas calcários ou 
basófilos da Alysso-Sedion é certamente aquele que apresenta maior sensibilidade ao pastoreio, 
podendo ser assumido como um worst-case.  

7. Por último, salienta-se que a alimentação dos animais será reforçada com utilização de áreas de 
pastagens melhoradas. Estas condicionantes garantem que não ocorrerá sobrepastoreio de 
espécies herbáceas e, consequentemente, que não ocorrerão impactes negativos nas espécies 
protegidas alvo do projecto. 

 

O facto de a área do projecto estar sujeita a um clima de tipo de mediterrânico faz supor que durante o 
Verão a disponibilidade de alimentos na Serra será muito baixa e que haverá necessidade de recorrer 
recorrer a outras fontes de alimentação, nomeadamente a instalação de culturas pratenses e forrageiras 
de carácter permanente. As áreas sujeitas a este tipo de intervenção estão ainda a ser estudadas. 
Situam-se nos vários casos, nas faldas da serra e poderão chegar a oito hectares. Representa um valor 
muito reduzido, no máximo, 0,8% da área de intervenção do projecto. Todas as áreas estudadas até à 
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data, que estão a ser ponderadas para este fim são antigas áreas agrícolas, com forte expressão de flora 
ruderal, sem interesse para a conservação (abundância de Anacyclus clavatus, Dithrichia viscosa, ou 
Chicoria intybus).  

A adopção de medidas cautelares tão apertadas e de um encabeçamento tão baixo obriga a colocar a 
hipótese de não se poder garantir que a densidade de caprinos seja suficiente para determinar, por si só, 
uma diminuição da área de matos. Este facto justifica a utilização de meios mecânicos como abordagem 
prévia ao controlo de matos.  

 

     

Figura 3 - Área a reservar, sem pastoreio, devido à hipótese do pisoteio poder destruir os órgãos 
subterrâneos das plantas. 

 

Prevê-se que seja mais fácil recuperar o habitat Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-
Brachypodietea (Habitat prioritário 6220), porque experiências recentes de corte do habitat 5330 (nos 
seus vários subtipos), pelos sapadores florestais a actuar na serra de Aire conseguiram, facilmente, 
restaurar este habitat.  

Estas intervenções determinarão também a recuperação do habitat prioritário Prados secos seminaturais 
e fácies arbustivas em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (importantes habitats de orquídeas, neste 
caso, habitat prioritário 6210), particularmente na área de corte de matos da encosta Sul, porque nesse 
local os solos são usualmente mais profundos. 



	  	  	   	  

Caracterização da situação actual da S. de Aire e 
Perspectivas de actuação	   	  

	  

Julho 

2012 

Conservation of Natural and Semi-Natural 

Habitats in the “Serras de Aire e Candeeiros 

19 

	  

5 Uso sustentável da flora autóctone 
	  

Como foi referido na introdução, um dos aspectos excepcionais e inovadores deste projecto consiste em 
permitir a utilização económica dos ecossistemas naturais, factor que se julga da maior importância, 
considerando a resposta negativa das populações e actores locais às medidas necessárias à 
conservação da natureza. Alguns exemplos, que foram traduzidos pela comunicação social em notícias 
sobre o assunto constam da figura seguinte. 

 
	  	  

 
Figura 4 - Exemplos de conflitos entre as populações locais, no caso os seus representantes eleitos e as 
necessidades de conservação da natureza. 
 

Numa primeira fase, as possibilidades de desenvolvimento de actividades económicas restringem-se à 
utilização de plantas aromáticas, medicinais e condimentares resultantes do corte dos matos previstos no 
âmbito do projecto. É esta a solução que actualmente se propõe. Na área proposta para corte, existem, 
pelo menos as seguintes espécies com utilização comercial: 

• Rosmarinus officinalis (Alecrim); 
• Lavandula stoechas (Alfazema); 
• Thymus mastichina (Bela-luz) 
• Thymus zygis (Tomilho). 

Embora estas plantas apresentem potencial económico, a sua utilização carece da avaliação de circuitos 
de comercialização. Esta avaliação deverá ser efectuada, previamente, pela Quercus e/ou pelos 
participantes deste projecto. A sua utilização comercial como espécies aromáticas e condimentares 
carece ainda da disponibilização do Secador Solar de Plantas situado na localidade de Bairro, 
propriedade do ICNF, ou de uma solução de secagem alternativa. A sua disponibilização e reabilitação 
são, assim, aspectos complementares a este projecto. 
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A venda de plantas para outros tipos de utilização, como a indústria farmacêutica ou a perfumaria poderá 
determinar a necessidade de outros tipos de procedimentos prévios que não a secagem. Sugere-se à 
Quercus que explore esta via, e que simultaneamente avalie junto da indústria farmacêutica o potencial 
de outras plantas que serão removidas através da remoção mecânica de matos, ou que poderão ser 
colhidas manualmente pelas populações, em locais onde hoje em dia não estão sujeitas a qualquer 
intervenção. 

A médio prazo, poderão desenvolver-se metodologias de uso de um número significativo de plantas 
existentes na Serra de Aire, particularmente daquelas que apresentam utilização farmacológica. Muitas 
destas plantas são muito abundantes, no local e em Portugal, não apresentando problemas relevantes 
de conservação. Acresce que em alguns casos a colheita das partes das plantas necessárias a este tipo 
de uso é compatível com o ciclo reprodutivo das plantas.  

No entanto, este tipo de utilização é mais complexo, quer do ponto de vista da colheita dos produtos, 
quer do ponto de vista dos procedimentos necessários para garantir a conservação das populações. 
Neste contexto, estes tipos de utilização deverão ser desenvolvidos em colaboração com todos os 
parceiros envolvidos, incluído a Quercus A.N.C.N., a Administração Local, o ICNF, o ISPA-IU e outras 
instituições científicas, e a indústria farmacêutica. 

6 Medidas cautelares  
Durante as intervenções de corte mecânico de matos é imprescindível que sejam observadas as 
seguintes medidas cautelares: 

• Não devem ser cortados exemplares de Arbutus uneto (Medronheiro); 
• Os exemplares de Quercus ilex só devem ser cortados no âmbito de podas selectivas destinadas 

a acelerar o crescimento; 
• Os arbustos enraizados em fendas de afloramentos rochosos não devem ser podados. O seu 

local de enraizamento sugere que possam integrar o habitat prioritário Lajes calcárias, dominado 
por vegetação ombrófila. Neste contexto, o corte de arbustos poderia alterar as condições de 
exposição ao sol. 

• Sempre que possível as intervenções mecânicas devem ser coordenadas com os processos de 
colheita e tratamento de plantas aromáticas, medicinais e condimentares com valor comercial.  

Ainda como medida cautelar foi excluída da área de pastoreio uma zona indicada pelo técnico do 
PNSAC António Flôr onde a estrutura do solo aconselha a evitar o pisoteio (figura 3), por ser constituído 
por abundantes lascas de calcário, e nestas condições poder ocorrer corte das partes subterrâneas das 
plantas. Esta área poderá vir a ser usada pontualmente como local de ensaio de colheita de plantas 
aromáticas e medicinais, em condições a discutir com os intervenientes neste projecto, com as 
autoridades administrativas e com os destinatários das plantas. 

7 Monitorização 
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Visando monitorizar a evolução da vegetação em cada tipo de habitat intervencionado, propõe-se a 
implementação do seguinte Plano de Monitorização:  

• A monitorização anual da vegetação a realizar na primavera, em 11 pares de quadrados 
amostrais localizados, 100m2, em cada um dos polígonos onde se propõe o corte mecânico dos 
matos, num total de 44 quadrados; 

• Cada par de quadrados terá um que está vedado com rede de malha larga que impeça o acesso 
do gado e outro sem vedação; 

• Em cada quadrado realizar-se-ão transeptos distanciados 50 cm entre si. Nestes transeptos 
quantificar-se-á as espécies presentes e a fracção coberta por cada espécie. 

O período de monitorização deverá durar no mínimo 5 anos. Espera-se que os dados obtidos permitam a 
comparação da riqueza específica, do desenvolvimento dos estratos arbustivo e herbáceo, e da 
presença de espécies raras e ameaçadas, em áreas sujeitas a pastoreio e em áreas não sujeitas a 
pastoreio.  
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