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It is known today that maintenance of some habitats and rare 
species as those found in the “Serra de Aire” are favoured by 
some types of human intervention. 

For a long time, human activities related to the “Serra”, in-
cluding livestock production, created a mosaic of agricul-
tural sites, grasslands and brush woods, enabling the prolif-
eration of herbaceous species that are important regarding 

conservation. With the abandonment of these activities, the 
woods, like the oak forests, occupied the agricultural sites, 
covered limestone pavements and reduced the occurrence 
of many smaller species, leading to the impoverishment of 
biological diversity.

The “Habitats Conservation” project, coordinated and im-
plemented by Quercus - National Association for Nature 
Conservation, and co-financed by the European Union LIFE+ 
program aimed at the conservation of four priority habitats 
in “Serra de Aire”, through the selective control of herba-
ceous and shrub vegetation. Although it was necessary to 
use mechanical means, the central objective of the project 
was the rehabilitation of traditional activities, promoting 
the management of these habitats using extensive grazing 
with “serrana” goats (variety from Ribatejo), adapting these 
actions to conservation needs of the values involved. In the 
same vein the sustainable harvesting and marketing of aro-
matic and medicinal herbs and condiments was promoted.
It was our intention to disclose the natural values of the 
“Serra” and demonstrate that it is possible to conserve biodi-
versity by developing economic activities based on the sus-
tainable use of natural resources and, thus, to improve life 
quality of the populations and to make a contribution to the 
implementation of Natura Network 2000, whose purpose is 
to ensure the long term conservation of threatened species 
and habitats in the European Union.

Sabe-se hoje que a manutenção de alguns habitats e espécies 
mais raras como aquelas que encontramos na serra de Aire 
são favorecidas por alguns tipos de intervenção humana.

Durante muito tempo, as actividades humanas ligadas à Ser-
ra, nomeadamente a actividade pecuária, criaram um mosai-
co de espaços agrícolas, pastagens e matagais, permitindo a 
proliferação de espécies herbáceas importantes em termos 
de conservação. 
Com o abando-
no destas activi-
dades, os matos, 
como os carras-
cais ocuparam os 
espaços agrícolas, 
cobriram as lajes 
calcárias e redu-
ziram a ocorrên-
cia de muitas es-
pécies de menor 
porte conduzindo 
ao empobreci-
mento da diversi-
dade biológica.
O projecto “Ha-
bitats Conserva-
tion”, coordenado 
e implementado 
pela Quercus - As-
sociação Nacional 
de Conservação 
da Natureza, e co-financiado pelo programa LIFE+ da União 
Europeia, teve como objectivo a conservação de quatro habi-
tats prioritários na Serra de Aire, através do controlo selec-
tivo da vegetação herbácea e arbustiva. Embora tenha sido 
necessário recorrer ao uso de meios mecânicos, o objectivo 
central do projecto passou pela reabilitação de actividades 
tradicionais, promovendo a gestão destes habitats com re-
curso ao pastoreio extensivo com cabras de raça serrana 
(variedade ribatejana), adequando estas acções às necessi-
dades de conservação dos valores em presença. No mesmo 
sentido promoveu-se a colheita sustentável e a comercializa-
ção de plantas aromáticas, medicinais e condimentares. 

Foi nossa intenção, divulgar os valores naturais da Serra e 
demonstrar que é possível conservar a biodiversidade de-
senvolvendo actividades económicas assentes no uso sus-
tentável dos recursos naturais e, deste modo, melhorar a 
qualidade de vida das populações e dar um contributo para 
a implementação da Rede Natura 2000, cuja finalidade é as-
segurar a longo prazo a conservação de espécies e habitats 
ameaçados na União Europeia.

1 – Habitats Conservation  - Um Projeto de Conser-
vação da Natureza
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1 - Rebanho de cabras na serra/ Goats at the “Serra”



The current situation of the flora and vegetation of the “Ser-
ra de Aire” stems from the following two recent events: on 
the one hand, the profound social changes of recent decades, 
which led to the abandonment of the use of the resources of 
the mountain; and, secondly, the increased recurrence fires 
that have plagued this region. Indeed, agriculture and the 
harvesting of firewood and wild plants have been decreas-
ing until cessation in this area, the same happening with the 
extensive grazing in the mountain.

On the other hand, the average firing cycle has been short-
er than the time required for the reconstitution of forest 
resources, namely holm oak groves. As shrub vegetation 
adapted to Mediterranean climates frequently respond to 
fires by shooting out of the burned stems, the generality of 
the mountain came to be occupied by a dense shrub vege-
tation, even in areas with less potential for this to happen, 
such as outcrops of limestone rocks, where growth sites for 

vegetation are restricted to 
rock crevices with accumula-
tion of substrate.

In this context, the vegeta-
tion of the “Serra de Aire” 
evolved into patches of 
woods of variable size and 
development, ranging from 
woods dominated by small 
plants to pre-forests woods, 
dominated by the strawber-
ry-tree (Arbutus unedo), 
particularly on the southern 
slope. 

The priority habitats which 
were the subjected to inter-

ventions by the “Habitats Conservation” Project are the fol-
lowing:

(6110) *Rupicolous calcareous or basophilic grasslands 
of the Alysso-Sedion albi
It is a type of vegetation that grows on calcareous hard sub-
strates, a very dry habitat, with plants adapted to withstand 
the seasonal dryness. It is dominated by succulents, such as 
the desert plants (Sedum album and S. sediforme, commonly 
known as rice-the-rooftops), by other plants which support 
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O projecto foi desenvolvido em cerca de 1000 hectares da 
Serra de Aire, numa área abrangida pelo Parque Natural das 
Serras de Aire e Candeeiros, e integrada no Sítio de Impor-
tância Comunitária da Rede Natura 2000, “Serras de Aire e 
Candeeiros”, em áreas de baldios comunitários geridas pe-
las juntas de freguesia (400 hectares na freguesia de Fátima, 
concelho de Ourém e 600 hectares na freguesia de Pedrógão 
de Aire, concelho de Torres Novas). de Aire, concelho de Tor-
res Novas).

2 - Áreas de intervenção

A situação actual da flora e vegetação da serra de Aire de-
corre da sequência de dois eventos recentes, por um lado, 
as profundas modificações sociais das últimas décadas, que 
levaram ao abandono da utilização dos recursos da serra e, 
por outro, a aumento da recorrência dos incêndios que têm 
flagelado esta região. Com efeito, a agricultura, a colheita 
de lenha e de plantas espontâneas foi decrescendo pouco a 
pouco até deixar de se verificar nesta área, o mesmo aconte-
cendo com o pastoreio extensivo na serra. 

Por outro lado, o ciclo médio de fogo tem sido inferior ao 
tempo necessário para a reconstituição de meios florestais, 
que aqui consistiriam em bosques de azinheira. Como uma 
resposta frequente da vegetação arbustiva adaptada a climas 
mediterrânicos é o rebentamento por toiça, após a ocorrên-
cia de fogos, 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 da ve-
getação se restringem às fen-
das das rochas e há acumula-
ção de substrato.

Neste contexto, a vegetação 
da serra de Aire evoluiu para 
manchas de matos de di-
mensão e desenvolvimento 
variável, que vão desde ma-
tos dominados por plantas 
de pequeno porte, até matos 
pré-florestais, dominados 
por Medronheiro (Arbutus 
unedo), particularmente na 
encosta sul. 

Os habitats prioritários que foram objecto das intervenções 
pelo Projeto Habitats Conservation são os seguintes:

(6110) *Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alys-
so-Sedion albi
É um tipo de vegetação que se desenvolve em substratos ro-
chosos calcários, um habitat muito seco, com plantas adap-
tadas para suportarem a secura sazonal. É dominado por 
plantas ”carnudas”, como as plantas dos desertos (Sedum al-

3 - Habitats  e flora a conservar

The project was developed in about 1000 hectares of “Serra 
de Aire”, within the Natural Park of “Serra de Aire e Candee-
iros” and integrated into the Site of Community Importance 
of the Natura Network 2000 “Serras de Aire e Candeeiros”, 
in communitarian wastelands managed by parish councils 
(400 hectares in the parish of Fátima, municipality of Ourém 
and 600 hectares in the parish of Pedrogão de Aire, munici-
pality of Torres Novas).

2 - Intervention areas

3 - Habitats  and flora to preserve

2 - Saxifraga cintrana 



the dry season in the form of bulbous or rhizomes, or by an-
nual plants that die in late spring and spend the summer as 
seeds. It is one of the most important habitats for the con-
servation of many rare or threatened species which include, 
among others, the Arabis Sadina, Teucrium chamaedrys, Ib-
eris procumbens subsp. microcarpa and the Saxifraga cin-
trana.

(6210) Semi-natural dry grasslands and scrubland faci-
es on calcareous substrates (Festuco-Brometalia) (*im-
portant orchid sites)
Perennial grasslands formed in calcareous soils, with plants 
that require large exposure to sunlight, abundant in orchids, 
dominated by the grass Brachypodium phoenicoides. This is 
considered a priority habitat in sites hosting a high abun-
dance and diversity of orchids, such as “Serra de Aire”, or 
in sites hosting one or more orchid species that are rare or 
threatened in the country (Dactylorhiza insularis, Orchis 
collina, Ophrys atrata and O. dyris).

(6220) *Pseuso-steppe with grasses and annuals of the 
Thero-Brachypodietea
Annual grasslands in neutral to basic soils, adapted to dry-
ness, with spring or summer flowering, dominated by an-
nual and/or perennial grasses of variable size and subject-
ed to a variable grazing pressure. They represent stages of 
the succession of groves to shrub formations dominated by 
holm oaks.

(8240) *Limestone pavement

These habitats correspond to platforms which are horizon-
tal to gently inclined, with a reticulate pattern of crevices 
within which different types of annual and perennial herba-
ceous vegetation develop. These plants prefer shadowed ar-
eas with a reasonable availability of nutrients. The “Serra de 
Aire” includes relatively large areas of this priority habitat.

These habitats are distributed in mosaic, sometimes of re-
duced size and juxtaposed.

bum e S. sediforme, vulgarmente conhecidas por arroz-dos-
telhados), e outras que suportam a estação seca em forma 
de bolbo ou rizoma ou plantas anuais, que morrem no fim 
da primavera e passam o verão em forma de semente. É um 
dos habitats mais importantes para a conservação de muitas 
espécies raras ou ameaçadas onde se incluem entre outras, 
a Arabis sadina, Teucrium chamaedrys, Iberis procumbens 
subsp. microcarpa e Saxifraga cintrana.

(6210) Prados secos seminaturais e fácies arbustivas 
em substrato calcário (Festuco-Brometalia) (*importan-
tes habitats de orquídeas)
Formam arrelvados vivazes em solos calcários, com plantas 
que necessitam de grande exposição à luz solar, abundan-
tes em orquídeas, dominados pela gramínea Brachypodium 
phoenicoides. Este habitat é considerado como prioritário 
nos locais onde se verifique elevada abundância ou diver-
sidade de orquídeas, como é o caso da Serra de Aire ou se 
constate que uma ou mais espécies de orquídeas conside-
radas raras ou ameaçadas no território nacional (Dactylo-
rhiza insularis, Orchis collina, Ophrys atrata e O. dyris) estão 
presentes.

(6220) *Subestepes de gramíneas Thero-Brachypodie-
tea
Arrelvados anuais em solos neutros a básicos, adaptados 
a secura, de floração primaveril ou estival, dominados por 
gramíneas anuais e/ou vivazes de porte variável e subme-
tidos a uma pressão variável de pastoreio. Representam 
etapas de substituição dos bosques e formações arbustivas 
dominadas pela azinheira.

(8240) *Lajes calcárias
Correspondem a plataformas, horizontais a pouco inclina-
das, com um reticulado de fendas no interior das quais se 
desenvolvem mosaicos de diferentes tipos de vegetação 
anual e herbácea vivaz, que prefere zonas ensombradas com 
uma disponibilidade de nutrientes razoável. A serra de Aire 
inclui áreas relativamente extensas deste habitat prioritário.

Estes habitats distribuem-se em mosaico por vezes de redu-
zida dimensão e com  justaposição
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3 - Campo de orquídeas | Orchid site                                                                             4 - Lages calcárias | Limestone pavement 



4.1 - Acções preparatórias

projecto Habitats Conservation iniciou-se com a identifica-
ção das áreas de intervenção e a sua contratualização. Para 
esse efeito foram celebrados dois contratos de custódia 
por 20 anos com as entidades gestoras das áreas de baldio 
abrangidas pelo projeto, correspondendo a 400 hectares 
da Junta de Freguesia de Fátima e 600 hectares da Junta de 
Freguesia de Pedrógão de Aire.

Sobre essas áreas recaíram os trabalhos de levantamen-
to da situação de referência, que incluíram a avaliação da 
distribuição dos habitats e a realização de diversos estu-
dos de flora e vegetação que permitiram posteriormente 
monitorizar e avaliar os efeitos das acções de conservação. 
A caracterização da situação de referência e subsequente 
monitorização das acções foi atribuída ao Centro de Bio-
ciências do ISPA – Instituto Universitário. Os trabalhos 
preparatórios anteriores serviram de base à elaboração e 
execução do plano operacional que incluiu, entre outras, as 
medidas de conservação activa preconizadas para os qua-
tro habitats.

4.2 - Acções de conservação

A conservação activa dos quatro habitats prioritários foi 
realizada através do controlo mecânico e manual da vege-
tação arbustiva/herbácea e posterior gestão com recurso 
a caprinos, promovendo o pastoreio extensivo e ainda pela 
valorização da actividade de colheita de plantas aromáticas 
medicinais e condimentares existentes na serra de Aire.

4.2.1 - Controle mecânico e manual da vegetação ar-
bustiva/herbácea.

Os trabalhos foram executados numa área de 40 hectares 
do baldio de Fátima e apenas em 45 do baldio de Pedrógão, 
restando uma área de 15 hectares com manchas de euca-
lipto a intervir na fase pós Life.

Nesta primeira fase do projeto foram intervencionadas 
áreas de vegetação arbustiva mais densa e de menor por-
te, nomeadamente carrascais, preparando o terreno para a 
entrada dos rebanhos de caprinos.
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4 - Acções e resultados do projecto Habitats Con-
servation

4.1 - Preparatory actions

The “Habitats Conservation” project began with the identi-
fication of intervention areas and their contracting. For this 
purpose, two contracts for a 20 years custody were made 
with the entities responsible for the management of the 
wastelands covered by the project, corresponding to 400 
hectares of the Fátima Parish Council and 600 hectares of 
the Pedrogão de Aire Parish Council. 

Survey work of the reference situation was made in these 
areas, which included the assessment of the habitats distri-
bution and the accomplishment of several studies on flora 
and vegetation that allowed the subsequently monitoring 
and evaluation of the effects of the conservation actions. The 
characterization of the reference situation and subsequent 
monitoring of the actions was assigned to the Biosciences 
Center of ISPA - Universitary Institute.  Previous preparatory 
work provided the basis for establishing and implementing 
the operational plan that included, among others, the advo-
cated active conservation measures for the four habitats.

4.2 - Conservation actions

The active conservation of the four priority habitats was 
performed using mechanical and manual control of shrub/
herbaceous vegetation and subsequent management using 
goats, promoting extensive grazing and the valuation of the 
activity of harvesting aromatic and medicinal and condi-
ments that occur in the “Serra de Aire”.

4.2.1 - Mechanical and manual control of shrub and ar-
boreal vegetation

The work was performed in an area of 40 hectares of the 
wastelands of Fátima and in only 45 of the wastelands of 
Pedrogão, leaving an area of 15 hectares with eucalyptus 
patches to intervene in the post-LIFE phase. 

In this first phase of the project, areas of denser and smaller 
shrub vegetation, namely kermes oak forests, were inter-
vened, setting the land for the entry of goat herds. 

4 - Actions and results of the project

6 - Controle da vegetação | Mechanical control of shrub  5 - Controle da vegetação | Mechanical control of shrub



Care was taken to avoid areas with patches of vegetation 
and with species for which the cutting would have a nega-
tive impact. At sites where there was regeneration of holm 
oaks, care was also taken in order to select individuals and 
trunks that would allow an effective growth of thickets of 
this species.

4.2.2 - Installation of monitoring stations

After cutting off the woods, 16 pairs of sample squares were 
installed, occupying an area of 100m2 each. In each pair one 
of the areas was fenced with the aim of preventing the entry 
of goats and thus allow comparison of vegetation growth in 
places frequented by goats with that of the places to where 
they had no access. 

4.2.3 –  Installation of herds and grazing actions

4.2.3.1 – Acquisition and management of two goat herds

To control shrub and herbaceous vegetation, 443 “serra-
na” goats (a native variety) were acquired to constitute two 
herds, which are managed in extensive. The management of 
the herds was attributed to the parish councils: the Fátima’s 
herd was directly managed by the parish council, while in 
Pedrogão the herd was managed by a local producer with 
previous experience in goat operation. This process involved 
the hiring of two shepherds who were in charge of the oper-
ation and management of herds and received technical sup-
port from CIMO - Centre for Mountain Research of the IPB 
- Polytechnic Institute of Bragança.

4.2.3.2 - Installation of two barns

As it was planned, to accommodate the two herds constitut-
ed under the project, a barn was created near the interven-
tion area of Fatima, in Maxieira. A pre-existing building was 
recovered and the creation, from scratch, of another barn is 
on course, near the intervention area of Pedrogão de Aire, in 
Casal de João Dias. The two barns have or will have a milking 
room and a maternity area.

Houve o cuidado de evitar áreas com manchas de vegetação 
e espécies onde o corte tivesse impacto negativo e onde ha-
via regeneração de azinheira houve o cuidado de seleccionar 
os indivíduos e troncos que permitam o crescimento efetivo 
de bosquetes desta espécie.

4.2.2 - Instalação de estações de monitorização 

Após o corte dos matos foram instaladas 16 pares de qua-
drados amostrais ocupando cada um uma área de 100m2. 
Em cada par foi vedada uma das áreas, com o objetivo de 
evitar a entrada dos caprinos nestes espaços e permitir as-
sim a comparação do crescimento da vegetação nos locais 
frequentados pelos caprinos e nos locais onde os mesmos 
não tiveram acesso. 

4.2.3 - Instalação de rebanhos e acções de pastoreio 

4.2.3.1 – Aquisição e gestão de 2 rebanhos

Para manter o controlo sobre a vegetação arbustiva e her-
bácea, foram criados dois rebanhos através da aquisição de 
443 caprinos, com exemplares de raça serrana, uma varie-
dade autóctone, os quais são geridos em regime extensivo. 
A gestão dos rebanhos foi atribuída às Juntas de freguesia, 
ficando o rebanho de Fátima sob gestão directa da Junta de 
Freguesia, enquanto no Pedrógão ficou à responsabilidade 
dum produtor local com experiência no maneio de caprinos. 
Este processo envolveu a contratação de dois pastores que 
ficaram afetos ao maneio e gestão dos rebanhos e contou 
com o apoio técnico do CIMO - Centro de Investigação de 
Montanha do IPB - Instituto Politécnico de Bragança.

4.2.3.2 - Instalação de dois estábulos

Conforme o previsto, para albergar os dois rebanhos consti-
tuídos no âmbito do projeto foi criado um estábulo localiza-
do próximo da área de intervenção de Fátima, na localidade 
de Maxieira que consistiu na recuperação de um edifício já 
existente e está em curso a criação de um outro, de raiz, loca-
lizado próximo da área de intervenção do Pedrógão de Aire, 
na localidade de Casal de João Dias. Os dois estábulos pos-
suem ou vão possuir sala de ordenha e área de maternidade.    6
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4.2.3.3 – Technical workshop

Under the project and in order to promote the debate on this 
subject, a Technical Workshop on Management of Habitats 
using Goats was held in the Fátima parish council, with the 
collaboration of many expert speakers from the Center of 
Mountain Research of the Polytechnic Institute of Bragança, 
from the UTAD - University of Trás-os-Montes and Alto 
Douro and from the Biosciences Center of ISPA - Superior 
Institute of Applied Psychology, and with the participation 
of several professionals working with pastoralism and live-
stock, among others interested in this activity.

4.2.3.4 - Control of shrub/herbaceous vegetation using 
goats

After cutting the vegetation mechanically, the goat herds be-
gan to go to these areas in order to keep them free of large 
brushwood for a longer period, creating conditions that will 
encourage the formation and maintenance of priority habi-
tats and their typical herbaceous species that generally re-
quire greater sun exposure. 

For this activity several grazing routes were defined in the 
intervention area of the project, in order to drive the goat 
herds along recently deforested areas with potential for 
growth and maintenance of new mosaics of priority habi-
tats. The definition of these routes is also important to pre-
vent the passage of the herds in places where their effect can 
be negative.

To meet the need of water that exists in the “Serra de Aire” 
during the summer, four watering points were created with-
in the intervention area of the project and two mobile tanks 
to attach to a tractor and transport water were purchased. To 
suppress dietary deficiencies of the herds that occur during 
summer and winter, when the weather in the hills is more 
adverse, eight hectares of improved, biodiverse and forage 
production pastures were created in the foothills or nearby. 

4.2.3.3 – Workshop Técnico

No âmbito do projeto e com vista a promover o debate sobre 
esta temática teve lugar um Workshop técnico sobre Gestão 
de Habitats com recurso a Caprinos, que decorreu nas ins-
talações da Junta de freguesia de Fátima e que contou com 
a colaboração de diversos oradores especialistas do Centro 
de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de 
Bragança, da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro e do Centro de Biociências do ISPA – Instituto Supe-
rior de Psicologia Aplicada e a participação de vários profis-
sionais da área da pastorícia e criação de gado, entre outros 
interessados nesta atividade.

4.2.3.4 - Controlo da vegetação arbustiva/herbácea com 
recurso a caprinos

Depois do corte da vegetação com recurso a meios mecâ-
nicos, os rebanhos de caprinos passaram a percorrer estas 
áreas, de modo a mantê-las sem matagais de grande porte 
por um período mais longo, criando condições que poderão 
favorecer a formação e manutenção dos habitats prioritários 
e das espécies herbáceas típicas dos mesmos, que, em geral, 
necessitam de maior exposição solar. 

Para esta actividade foram definidos, na área de intervenção 
do projeto, vários percursos de pastoreio com vista a condu-
zir os rebanhos de caprinos pelas áreas recentemente des-
matadas e com potencial para o incremento e manutenção 
de novos mosaicos de habitats prioritários. Esta definição de 
percurso é também importante para evitar a passagem dos 
rebanhos nos locais onde o seu efeito pode ser negativo.
Para suprir a necessidade de água que se verifica na Serra de 
Aire durante o verão, foram criados quatro pontos de abebe-
ramento dentro da área de intervenção do projeto e foram 
adquiridos dois tanques móveis para acoplar a tractor e po-
der transportar a água. Com vista à supressão das carências 
alimentares do rebanho que se verificam durante os perío-
dos de verão e inverno em que o clima da serra é mais agres-
te, foram criados no sopé da serra ou nas suas imediações 
oito hectares de pastagem melhorada biodiversas e de pro-
dução de forragens. Para garantir o transporte dos pastores 
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              9 - Exterior do estábulo | Outside the barn

              10 - Pastoreio | Grazing



To ensure transportation of shepherds and sick animals be-
tween the grazing sites and the barn, two ATV vehicles were 
acquired.

4.2.4 - Promotion of the harvest of aromatic and medici-
nal herbs and condiments

4.2.4.1 – Workshop and creation of an Ethical Code

A workshop was held on the enhancement of spontaneous 
aromatic and medicinal herbs, spurred by an expert in the 
subject, with over 30 participants. During this event an ethi-
cal code for the sustainable practice of this activity was pre-
sented.

4.2.4.2  - Plant dryer rehabilitation

To ensure the correct and proper processing of spontaneous 
aromatic and medicinal herbs and condiments harvested in 
the “Serra de Aire”, a solar dryer was recovered, as well as a 
building, property of the ICNF - Institute for Nature Conser-
vation and Forestry, located in the Bairro town, that was de-
graded and unused. For the re-operationalization of the dry-
er a contract between the ICNF and Quercus was established 
and a regulation for its use was created. The space managed 
by Quercus is available for the collectors who are enrolled 
in a recently created list of local collectors and which agree 
to fulfil the existing regulation of the uses and the Ethical 
Code. This measure was inducing the initiative of the private 
sectors have given rise to more training on the subject, given 
locally by NGOs to the interested population.

4.2.4.3 – Certification of organic production mode in 
part of the mountain range

In order to enhance the product resulting from the harvest-
ing and processing of aromatic, and medicinal herbs and con-
diments collected in the “Serra de Aire”, Quercus obtained 
the certification in organic production mode by Ecocert for 
an area of 150 hectares.
Foto colheita plantas

e animais doentes entre os locais de pastagem e o estábulo 
foram ainda adquiridas duas motos 4.

4.2.4 - Promoção da colheita de plantas Aromáticas, 
Condimentares e Medicinais

4.2.4.1 – Workshop e criação de Código de Ética

Realizou-se um workshop sobre valorização de plantas aro-
máticas e medicinais espontâneas, dinamizado por uma 
especialista na temática, onde participaram mais de 30 
pessoas. Durante este evento foi apresentado um código de 
ética para a prática sustentável desta atividade.

4.2.4.2  - Recuperação de secador de plantas

Para garantir o correto e adequado processamento das plan-
tas aromáticas, condimentares e medicinais espontâneas 
colhidas na Serra de Aire foi recuperado um secador solar, 
edifício, propriedade do ICNF - Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas, situado na localidade de Bairro 
que se encontrava degradado e sem utilização. Para a reope-
racionalização do secador foi estabelecido um contrato en-
tre o ICNF e a Quercus e foi criado um regulamento para a 
sua utilização. O espaço gerido pela Quercus está disponível 
para os coletores que se encontrem inscritos na bolsa de 
coletores locais entretanto criada e que aceitem cumprir o 
regulamento de utilização existente e o Código de Ética. Esta 
medida foi indutora da iniciativa privada tendo dado origem 
a mais acções de formação sobre a temática, ministradas lo-
calmente por ONGs à população interessada.

4.2.4.3 – Certificação de área da serra em modo de pro-
dução biológico

No intuito de valorizar o produto resultante da colheita e 
processamento de plantas aromáticas, condimentares e me-
dicinais colhidas na Serra de Aire, a Quercus obteve a certi-
ficação em modo de produção biológico pela Ecocert, para 
uma área de 150 hectares. 
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4.2.5. Results from the conservation actions

The ISPA’s Biosciences Center performed two monitoring 
campaigns in 2013 and 2014. Studies conducted included 
not only the evaluation of the effects of mechanical cutting 
but also the response of habitats and species to grazing by 
goats. 

Areas cleared of vegetation allowed a response which have 
immediately been reflected in the emergence of many her-
baceous plants, which benefited from the highest insolation 
permitted by this action. Regarding the grazing effect, it was 
conditioned by the established routes, in particular the de-
gree of passage through the monitoring stations areas. Re-
sults of two years are scarce to concretely assess the effect 
of goats in each habitat - that are distributed in mosaic with 
juxtaposition - and to prescribe a header and ideal frequen-
cy of passage, which also depends on climatic factors that 
determine a higher or lower annual vegetative growth. We 
can only say that in this case the effort of grazing can be in-
creased through more frequent passages through interven-
tion areas. The distance from the barns to the intervention 
areas is also important to determine the rate of passage in 
each site. In a project with these conservation objectives a 
prior mapping of habitats to sort the activity of grazing and 
monitoring of the shepherds is also required, because it 
forces shepherds to respect the guidelines set regarding the 
routes and rates of passage.

The existence of pastures which supplement feeding with 
spontaneous vegetation of the “Serra” proved to be absolute-
ly necessary, as well as the existence of watering points. An 
increase in the number of animals or the creation of herds 
would intervene in other areas with more conditions for this 
activity and positive impact on biodiversity.

4.2.5. Resultados das acções de conservação

O Centro de Biociências do ISPA – Instituto Universitário, 
realizou duas campanhas de monitorização em 2013 e 
2014. Os estudos realizados compreenderam a avaliação 
não só dos efeitos da desmatação mecânica mas também a 
resposta dos habitats e espécies à herbivoria por caprinos.

As áreas desmatadas permitiram uma resposta da vege-
tação que se reflectiu imediatamente no aparecimento de 
muitas plantas herbáceas que beneficiaram da maior inso-
lação permitida por esta acção. No que respeita ao efeito da 
herbivoria o mesmo foi condicionado pelos percursos esta-
belecidos, nomeadamente no grau de passagem pelas áreas 
das estações de monitorização. Os resultados de 2 anos são 
escassos para se poder avaliar de forma concreta o efeito 
dos caprinos em cada habitat – que se distribuem em mosai-
co com justaposição - e para prescrever um encabeçamento 
e periodicidade ideal de passagem, a qual também depen-

derá de factores climatéricos que determinam um maior ou 
menor crescimento vegetativo anual. Podemos apenas dizer 
que, no caso presente, o esforço de pastoreio poderá ser au-
mentado recorrendo nomeadamente a uma maior frequên-
cia na passagem pelas áreas de intervenção. A distância dos 
estábulos às áreas de intervenção é também importante 
para determinar o ritmo de passagem em cada local. Num 
projecto com estes objectivos de conservação é também ne-
cessária uma cartografia prévia dos habitats para ordenar a 
actividade de pastoreio e um acompanhamento dos pasto-
res, pois obriga a que os mesmos respeitem as orientações 
definidas quanto aos percursos e ritmo de passagem.

A existência de pastagens que complementem a alimenta-
ção com a vegetação espontânea da serra mostrou-se ab-
solutamente necessária bem como a existência de pontos 
de abeberamento. Um aumento no número de animais ou 
a criação de outros rebanhos permitiria intervir em mais 
áreas com condições para esta actividade e com impacto 
positivo na biodiversidade. 
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              13 - Monitorização | Monitoring

    14 - Pastagens complementares | Supplement feeding



4.2.6 - Creation and promotion of local products result-
ant from this activity

Aiming to enhance the products of the pastoralism practiced 
during the project, namely cheese and the goatling of “ser-
rana” goats, the milk obtained from the two herds began to 
be sold by the producers to a dairy in the area – “Queijaria” 
of the Agricultural School of Santarém – which started to 

produce a cheese exclusively made with milk from “serra-
na” goat. Regarding the certifications of origin denomination 
and of organic production mode, the still recent installation 
of the herds and the initial conditions of housing have not 
allowed the launch of these processes, that are demanding 
and time consuming. 

The effort made regarding the promotion and valorization 
of local products led parish council of Fátima to open a store 
in Fatima - Rosa Albardeira - where traditional products are 
sell, including the locally produced cheese from “serrana” 
goat, aromatic herbs and honey.

5. - Awareness and dissemination of results

To raise awareness and to disseminate the results several in-
itiatives and events were developed and several promotion-
al materials were designed.

5.1- Promotion of an Education program 

To raise awareness of the school population to the natural 
values of the “Serra de Aire”, the educational program “There 
is life in the hills” was developed and dynamized in schools 
from the municipalities neighbouring of the project area. 
This program was joined by 14 schools covering a total of 
over 1500 students. These schools sponsor a goat born in 
the herds and were visited by a technician of the project 
team who developed an action to raise awareness and pro-
moted several educational activities on school grounds, such 
as reading a story and playing an educational game, both 
about the “Serra de Aire”. Throughout the school year, reg-
istered schools developed a work on the “Serra de Aire” and 

4.2.6 - Criação e promoção de produtos locais resultan-
tes do pastoreio 

Com o objetivo de valorizar os produtos resultantes da pas-
torícia praticada no âmbito do projeto, nomeadamente o 
queijo e o cabrito de cabra serrana, o leite obtido dos dois 
rebanhos passou a ser vendido pelos produtores a uma 
queijaria existente na área – Queijaria da Escola Agrária de 
Santarém - que passou a produzir um queijo confecionado 
exclusivamente com leite de cabra serrana. No que toca à 
certificação de denominação de origem e à certificação em 
Modo de Produção Biológica a instalação ainda recente dos 
rebanhos e as condições iniciais de estabulação não permi-
tiram iniciar ainda estes processos que são exigentes e mo-
rosos.
 
O esforço para a promoção e valorização de produtos locais 
levou a Junta de Freguesia de Fátima a abrir uma loja em 
Fátima – Rosa Albardeira – onde se vendem produtos tradi-
cionais, produzidos localmente incluindo o queijo de cabra 
serrana, ervas aromáticas e  mel. 

5. - Sensibilização e disseminação dos resultados

Com vista à sensibilização e divulgação dos resultados foram 
desenvolvidas diversas iniciativas e eventos e concebidos di-
versos materiais de divulgação

5.1- Dinamização de um Programa Educativo 

Com vista à sensibilização da população escolar para os 
valores naturais da serra de Aire, foi desenvolvido e dina-
mizado junto das escolas dos concelhos limítrofes à área 
do projeto o programa Educativo “Há vida na serra “. Este 
programa teve a adesão de 14 escolas abrangendo um total 
de mais de 1500 alunos. As escolas aderentes ao programa 
puderam apadrinhar uma cabrita nascida num dos rebanhos 
e receberam a visita de um técnico da equipa do projeto que 
dinamizou uma ação de sensibilização e promoveu diversas 
atividades educativas em recinto escolar, nomeadamente a 
leitura de uma história sobre a serra de Aire e a participação     10
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            15 - Loja Rosa Albardeira |  Rosa Albardeira store 

              16 - Queijo de cabra | Cheese from goat 



the best works presented were rewarded with a guided tour 
to the project area.

To implement this project a pedagogic guide and an educa-
tional game were developed.

5.2 – Development and participation in events

• Development of events aiming to present the project: the 
first one also celebrating the 20 years of the LIFE program 
with a walk to the top of the mountain and a picnic with food 
sharing and tasting of traditional products; another one for 
the presentation of the project to the mayors of Ourém mu-
nicipality, along with a visit to the area of the Fátima’s barn, 
establishing contact with the herd at the grazing area;

• In the same sense, we participated in events organized by 
various entities, where the project was presented during 
field visits where there was contact with the herds, particu-
larly at the Azeit’aire event – Fair of the New Olive Oil of Pe-
drogão 2012, at the “Festival of Almonda” 2012 and 2014, at 
the walk organized in 2013 by the local NGO ASSOCIDAIRE, 
at the traditional annual event of climbing the “Serra” on the 
Ascension of Christ day 2014, or at the initiative of the par-
ish council of Fátima “a day with the schools” in 2014;

• Presentation of communications in the II Week of the Envi-
ronment of Golegã in 2011, and in the event “20 years of the 
LIFE program in Portugal” held in 2012 in Lisbon.

5.3 – Development of a web page and divulgation mate-
rials 

• Development and maintenance of the project’s web site: 
http://habitatsconservation.org/ , with about 17 000 site 
visits;

• Four disclosure panels were installed at strategic locations 
in the parishes of Fátima and Pedrógão and one display roll-
up panel was edited and exhibited at several events around 
the country;

num jogo pedagógico sobre a mesma. Ao longo do ano letivo 
as escolas inscritas desenvolveram um trabalho sobre a ser-
ra de Aire, tendo os melhores trabalhos apresentados sido 
premiados com uma visita guiada à área do projeto.
Para a dinamização do projeto foram concebidos um guião 
de exploração pedagógica e um jogo didático. 

5.2 – Realização e participação em eventos

• Realização de eventos de apresentação do projeto, o pri-
meiro assinalando também  os 20 anos de existência do 
Programa LIFE,  com uma caminhada, ao cimo da serra  e 
um piquenique com partilha e degustação de produtos tra-
dicionais, outro de apresentação aos autarcas do município 
de Ourém, com visita à área do estábulo de Fátima e contacto 
com o rebanho na área de pastoreio;

• No mesmo sentido participámos em eventos organizados 
por várias entidades, onde foi apresentado o projecto du-
rante visitas ao terreno e houve  contacto com os rebanhos, 
nomeadamente no evento Azeit’aire – Feira do Azeite Novo 
de Pedrogão de  2012,   no “Festival do Almonda”  de 2012 e 
de 2014,   na caminhada organizada em 2013  pela ONG local 
ASSOCIDAIRE, no evento tradicional anual de subida à Serra 
no dia da Ascensão de Cristo de 2014,  ou ainda na iniciativa 
da Junta de Freguesia de Fátima  “um dia com as escolas “ 
em 2014;

• Apresentação de comunicações na II Semana de Ambiente 
da Golegã em 2011, e ainda no evento “20 anos do programa 
LIFE em Portugal” que decorreu em 2012 em Lisboa.

5.3 – Produção de sitio electrónico e materiais de divul-
gação

• Produção e manutenção de sítio eletrónico do projeto  em: 
http://habitatsconservation.org/ com cerca de 17 000 pági-
nas visitadas

• Foram instalados quatro painéis de divulgação em locais 
estratégicos das freguesias de Fátima e Pedrógão e editado 
um painel expositor, roll-up que esteve exposto em diversos 
eventos por todo o país.
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• Edition of a brochure and a poster for disclosure of the pro-
ject;

• Edition of a technical book about habitat management and 
edition of a non-technical report. 

5.4 – Promotion in the media 

• General promotion of the “Habitats Conservation” Project 
through articles and reports in the media and in several 
publications, namely 34 news in general media, national and 
regional (including the institutional journal “Quercus Am-
biente”), on paper and online, including a live interview on 
television and radio interviews; and also through the trans-
mission of three press releases

6 – Post-LIFE Conservation Plan
 
• Elaboration of a conservation plan for the post-Life period, 
targeting the contracted areas, to be performed in the fol-
lowing five years after the conclusion of the project, ie, after 
June 2014, to allow the continued execution of the actions 
initiated during the project.

• Edição de uma brochura e de um cartaz de divulgação do 
projeto

• Edição de livro técnico sobre gestão de habitats e edição de 
um relatório não técnico.

5.4 – Promoção na comunicação social

• Promoção geral do Projeto “Habitats Conservation” através 
de artigos e reportagens na comunicação social e publica-
ções diversas, designadamente, 34 notícias na comunicação 
social geral, nacional e regional (incluindo o jornal institu-
cional Quercus Ambiente), escrita e online, incluindo uma 
entrevista em directo na televisão e entrevistas em rádios 
e ainda através da emissão de 3 comunicados de imprensa

6 – Plano de conservação Pós-Life
 
• Elaboração de um plano de conservação pós-Life para as 
áreas contratualizadas a executar nos cinco anos seguintes à 
conclusão do projecto, ou seja, após Junho de 2014, de modo 
a permitir a continuação da execução das acções iniciadas 
durante o projecto.
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