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1. Introdução ----------------------------------------------------------------------------------------------

O plano operacional pretende definir as linhas de orientação para a implementação das diversas 
acções do projecto no terreno, as quais serão distribuídas não só pelas áreas contratualizadas com as 
entidades gestoras dos Baldios – as Juntas de Freguesia de Fátima e de Pedrógão – mas também nas 
áreas limítrofes (ver mapa 1). Assim, para além dos 1.000 hectares contratualizados (400 hectares do 
Baldio de Fátima e 600 hectares do Baldio de Pedrogão), a intervenção prevista incidirá também nas 
áreas dos estábulos – um localizado junto à localidade de Maxieira (Fátima) e outro localizado junto 
à povoação de Casal de João Dias (Pedrógão). 

Complementarmente, visando valorizar as actividades sustentáveis dependentes da Conservação 
da Natureza, propõe-se a recuperação de edifício já existente com vista à valorização das plantas 
aromáticas e medicinais, localizado numa freguesia vizinha, mais propriamente na localidade de 
Bairro. É pois um documento ainda sujeito a discussão e continuamente aberto a contributos, que visa 
abordar aspectos práticos com vista à concretização das acções previstas, em resultado do trabalho 
efectuado no primeiro ano de dinamização do projecto.

Em termos de enquadramento legal das actividades previstas no projecto para a área em questão, 
considera-se que existe conformidade com o disposto quer na Resolução de Conselho de Ministros n.º 
57/2010, de 12 de Agosto - a qual aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural das Serras de Aire 
e Candeeiros (POPNSAC), que inclui o regulamento e respectivas plantas de síntese e de condicionantes 
- quer com no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), enquadrado pelo Artigo 8º do Dec.-
Lei n.º 140/99 de 24/4 com a redacção dada pelo Dec.-Lei n.º 49/2005 de 24/4, tendo sido aprovado 
em 2008, e publicado através da   Resolução de Conselho de Ministros  nº 115-A/2008, de 21 de Julho.

No que concerne ao POPNSAC, a quase totalidade do espaço contratualizado para a implementação 
de projecto é sujeita a regime de protecção como Área de Protecção Parcial do Tipo I - abrangendo 
“topos aplanados das subunidades da serra dos Candeeiros, da serra de Aire, do planalto de Santo 
António e do planalto de São Mamede e as escarpas de falhas associadas às mesmas, onde o declive 
é muito acentuado (...)” - sendo que de acordo com o n.º 2 do art.º 12º do Regulamento, “o maneio 
assume um papel relevante na sua manutenção, designadamente o pastoreio”. Acresce que os 
trabalhos preparatórios da revisão do POPNSAC, que culminaram na proposta de regulamento que 
foi à 1ª discussão pública, decorrida entre Março e Abril de 2007, incluíram o topo aplanado da 
Serra de Aire nas “áreas sensíveis ao abandono agrícola, que são áreas cujo valor conservacionista 
depende em grande medida da manutenção de um grau de perturbação elevado do sistema”, figura de 
ordenamento que acabou por não ser adoptada.

Orientações semelhantes são também formuladas pelo PSRN2000, não só na ficha do Sítio 
PTCON00015 “Serras de Aire e Candeeiros”, mas também na cartografia das orientações de gestão 
para a conservação dos valores naturais em presença, onde constam a “manutenção de práticas de 
pastoreio extensivo” (habitats *6210, *6220 e *8240), a “adopção de práticas de pastoreio específicas” 
(habitat *6110) e a “realização de desmatações selectivas” (*6220), bem como “salvaguardar de 
pastoreio”, quando em presença do habitat 9340, ou “assegurar o mosaico de habitats”.

A área está também sujeita, por utilidade pública, ao regime florestal parcial obrigatório desde o 
ano de 1964 (Dec.-Lei n.º 45811, de 9 de Julho), constituindo o perímetro florestal da serra de Aire, 
o qual ocupa áreas dos baldios de Chancelaria, Fátima, Minde, Nossa Senhora das Misericórdias e 
Pedrógão. De acordo com a referida legislação, às populações locais são reconhecidas regalias de 
apascentação dos gados, bem como de roçagem dos matos, deduzindo-se assim da compatibilidade 
das acções previstas no projecto com a existência do referido perímetro florestal.
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2. Acções operacionais --------------------------------------------------------------------------------

2.1. Acção A.1 – Caracterização da situação de referência ---------------------------------------------

Síntese da Acção
Devido à ocorrência de situações imprevistas, durante a fase de negociação dos contratos de 
custódia, a área de projecto contratualizada foi uma das áreas que havia sido definida como área 
de contingência, localizada na Serra de Aire, uma área com valores naturais muito relevantes, que 
inclui áreas relativamente extensas do habitat prioritário Lajes calcárias (habitat prioritário *8240) e 
a presença significativa dos restantes habitats objecto de incremento no âmbito do projecto. 

Inclui ainda populações de Saxifraga cintrana, Nalcissus calcicola, Narcissus obesus, Arabis sadina, 
Iberis procumbens subsp. microcarpa e Ruscus aculeatus e carece de uma intervenção urgente que 
permita a sua conservação.

As proposta de gestão dos habitats visam recuperar as fases mais jovens das sucessões ecológicas, 
as quais correspondem a habitats prioritários protegidos pelo Anexo II da Directiva Habitats, e são 
aqueles que albergam, preferencialmente, as espécies raras e ameaçadas.

Em virtude de ter sido adoptada uma área de contingência pressupõe-se a elaboração de uma nova 
cartografia de habitats, a ser elaborada pela equipa científica do Centro de Biociências do ISPA- 
Instituto Universitário, que incluirá um relatório técnico sobre flora e habitats, o qual permitirá 
concretizar as linhas de actuação do projecto, permitindo fundamentar as seguintes decisões:

• Quais são os locais onde se propõe efectuar o corte mecânico de matos, de forma a favorecer a 
recuperação dos habitats prioritários;

• Quais os locais onde se propõe efectuar o controlo de matos através do pastoreio;
• Quais os locais onde o pastoreio deve ser evitado, porque poderia ter incidências negativas na 

conservação de espécies botânicas e na conservação de alguns habitats;
• Quais os locais onde serão instaladas as estações de monitorização;
• Que espécies de ervas aromáticas, medicinais e condimentares com potencial serão objecto 

valorização e quais as áreas mais adequadas à sua colheita sustentável.
Este trabalho já se encontra em execução, prevendo-se que os resultados dos levantamentos sejam 
conhecidos em Maio. Todavia, a elaboração deste plano operacional conta já com às indicações e 
contributos da equipa científica mormente no que concerne às acções C.1 – Gestão dos habitats com 
recurso ao controlo mecânico da vegetação, C.2 - Gestão dos habitats com recurso ao pastoreio de 
percurso e E.2 – Monitorização.

Concretização das tarefas

n.º
Designação da 
tarefa

Descrição da tarefa
Interligação 
com outras 
tarefas

Responsável pela 
concretização

A1a
Elaboração de 
cartografia de 
habitats

Actualização da cartogra-
fia já existente

Interliga-se com 
as Acções C.1 
e C.2

Centro de 
Biociências do ISPA

A1b

Elaboração de 
novo relatório 
técnico sobre 
flora e habitats

Identificação dos valores 
naturais a proteger e 
definição de metodologias 
de intervenção

Interliga-se 
com as Acções 
C.1 e C.2. 
Parcialmente 
com a Acção 
C.3

Centro de 
Biociências do ISPA
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Resultados esperados
n.º Designação da 

tarefa
Descrição dos resultados esperados

A1a
Elaboração de 
cartografia de 
habitats

Cartografia de habitats em Sistema de Informação Geográfica 
formato ESRI shape file (ARCGIS)

A1b

Elaboração de 
novo relatório 
técnico sobre 
flora e habitats

1 relatório sobre flora e habitats

Calendarização de tarefas
Início 

até

Conclusão 

até

2011 2012 2013 2014
n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

A1a
Elaboração de 
cartografia de 
habitats

01.02 30.05 x x

A1b
Elaboração de novo 
relatório técnico 
sobre flora e habitats

01.04 30.05 x x

2.2. Acção C.1 – Gestão dos habitats com recurso ao controlo mecânico da vegetação ------------------

Síntese da Acção
Esta acção visa controlar  a vegetação sub-arbustiva e arbustiva nos espaços contratualizados para que 
os caprinos possam ter uma actuação eficaz no seu controle posterior, pelo que as áreas a intervencionar 
estarão directamente relacionadas com a definição dos percursos do pastoreio. Reportamo-nos 
essencialmente a áreas de ocupação de matagais altos meso-xerófilos mediterrânicos e matos baixos 
calcícolas (subtipos do habitat 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos), nomeadamente:

• 5330pt5 - Carrascais, espargueirais e matagais afins basófilos: matagais densos dominados 
geralmente por carrasco (Quercus coccifera subsp. coccifera) constituídos essencialmente por 
arbustos pirófilos esclerófilos, adaptados a ciclos intermédios de recorrência de fogo (superiores 
aos matos baixos, mas inferiores aos bosques), com a capacidade de rebentar de toiça após a 
perturbação;

• 5330pt7 – Matos baixos calcícolas: tojais e tomilhais resultantes da degradação das comunidades 
florestais ou dos matagais calcícolas atrás referidos, em especial devido ao fogo e à destruição dos 
horizontes superficiais do solo.

Esta acção será realizada com auxílio de moto-roçadoras ou veículos com equipamentos destroçadores 
de vegetação (quando tal for adequado e possível), procedendo de forma selectiva e acautelando os 
períodos mais sensíveis para a flora, para a avifauna e para os quirópteros. Como o controlo mecânico 
de matos é uma actividade que poderá gerar perturbação nas comunidades faunísticas, devido à 
presença de pessoal e veículos adstritos a esta intervenção e também devido ao ruído que gera. Por 
este motivo, não serão efectuadas intervenções durante os meses de Março a Junho, inclusive, por 
forma a evitar a perturbação da avifauna nidificante.

A área a intervir chegará aos 100 hectares na sua totalidade, sendo a acção realizada pelas Juntas de 
Freguesia de Fátima (aproximadamente 40 hectares) e de Pedrógão (cerca de 60 hectares), com a 
orientação da Quercus e, se possível, acompanhada por técnicos do ICNB.
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Propõe-se ainda que as manchas de azinheiras sofram intervenções que acelerem os processos naturais 
e as revertam para o habitat Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340). Neste âmbito, 
sugere-se a avaliação da necessidade de efectuar poda, ou corte raso pontual de alguns exemplares, 
visando a diminuição da densidade e o favorecimento dos exemplares actualmente mais desenvolvidos, 
bem como a promoção da regeneração por limpeza da vegetação arbustiva competidora (mas com o 
cuidado de minimizar a remoção nas diversas orlas arbustivas do bosque). No entanto, salienta-se que 
estas acções não deverão ser executadas no âmbito deste projecto LIFE, porque não estão previstas, 
mas sim como acção complementar ao projecto, suportadas por outras fontes de financiamento. 
Devem também ser objecto de intervenção as orlas dos matagais altos dominados por Arbutus unedo 
e Erica arborea, de características pré-florestais, que ocorrem nos vales secos Fojo, Cabrão e Garcia, 
em mosaico com os matagais dominados pelo carrasco e com os matos baixos, nomeadamente através 
do aceiramento de faixas corta-fogo nas imediações das manchas e do condicionamento do pastoreio.

Concretização das tarefas
n.º Designação da 

tarefa
Descrição da tarefa Interligação 

com outras 
tarefas

Responsável pela 
concretização

C1a

Controle 
selectivo de 
vegetação 
subarbustiva 
e arbustiva 
no Baldio de 
Fátima

Execução de corte e 
destroçamento selectivo 
de vegetação subarbustiva 
e arbustiva em 40 
hectares, com recurso a 
sapadores florestais.

Interliga-se com 
as Acções A.1 
e C.2

Junta de Freguesia 
de Fátima

C1b

Controle 
selectivo de 
vegetação 
subarbustiva 
e arbustiva 
no Baldio de 
Pedrogão

Execução de corte e 
destroçamento selectivo 
de vegetação subarbustiva 
e arbustiva em 60 
hectares, com recurso a 
sapadores florestais.

Interliga-se com 
as Acções A.1 
e C.2

Junta de Freguesia 
de Pedrógão

Resultados esperados

n.º Designação da 
tarefa

Descrição dos resultados esperados

C1a

Controle 
selectivo de 
vegetação 
subarbustiva 
e arbustiva no 
Baldio de Fátima

Remoção de 40 hectares de vegetação arbustiva e subarbustiva, 
de forma a incrementar os habitats prioritários objecto de 
intervenção do projecto, mas assegurando o mosaico

C1b

Controle 
selectivo de 
vegetação 
subarbustiva 
e arbustiva 
no Baldio de 
Pedrogão

Remoção de 60 hectares de vegetação arbustiva e subarbustiva, 
de forma a incrementar os habitats prioritários objecto de 
intervenção do projecto, mas assegurando o mosaico
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 Calendarização de tarefas
Início 

até

Conclusão 

até

2011 2012 2013 2014
n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

C1a

Controle selectivo 
de vegetação 
subarbustiva e 
arbustiva no Baldio 
de Fátima

01.03 31.12 x x x

C1b

Controle selectivo 
de vegetação 
subarbustiva e 
arbustiva no Baldio 
de Pedrogão

01.03 31.12 x x x

2.3.  Acção C.2 - Gestão dos habitats com recurso ao pastoreio de percurso --------------------------------

Síntese da Acção
Admite-se que o controlo de matos com posterior intervenção com pastoreio favoreça a expansão 
de habitats herbáceos, nomeadamente os habitats prioritários *6110,  *6210 e *6220, dado que estes 
habitats que se pretendem conservar e incrementar estão dependentes de maior ou menor perturbação 
antrópica periódica, que trave a progressão sucessional. Esta acção é importante na medida em que se 
promove de forma eficaz e de baixo custo a manutenção dos habitats em questão, pois permite:
• reactivar um dos  factores ancestrais de perturbação – o pastoreio - necessário para garantir a 

persistência de todos os elementos do mosaico através do controle racional do mato, 
• prevenir e minimizar a propagação de fogos – um outro factor de perturbação - evitando que 

ocorra com períodos de recorrência curtos (< que 20 anos). 
Neste contexto, foram definidos quatro percursos de pastoreio, os quais serão grosso modo coincidentes 
com as áreas a intervir na acção C.1, sendo que durante o estio deverão ser evitadas as deslocações do 
efectivo caprino ao topo da serra de Aire, devido à escassa disponibilidade de água para abeberamento.

Em áreas de ocupação de espécies da flora do Anexo II e de habitats do Anexo I, em que o pastoreio 
se possa constituir como uma actividade prejudicial, estabelecer-se-ão medidas de condicionamento 
do acesso do gado a essas áreas, sazonal ou permanentemente. Pretende-se aqui salvaguardar de 
pastoreio em especial as áreas mais relevantes de lajes calcárias (8240 *Lajes Calcárias), dado 
que este habitat alberga espécies raras e protegidas e não é favorecido pela remoção das espécies 
arbustivas. Entre as espécies beneficiárias da salvaguarda de pastoreio encontram-se Arabis sadina, 
Iberis procumbens subsp. microcarpa, Narcissus calcicola, Silene longicilia, as quais são frequentes 
nos interstícios de rochas em ambientes microcasmofíticos que colocam constrangimentos à normal 
evolução sucessional, já que as pequenas fissuras e cavidades rochosas estão por norma desocupados 
de espécies concorrentes. A instalação de vedações em alguns locais poderá vir a ser adoptada caso seja 
uma medida necessária para a concretização desta acção. Também nas situações em que se verifique 
que a supressão do pastoreio e/ou a topografia favoreçam o desenvolvimento da vegetação arbustiva, 
com a consequente redução da diversidade de comunidades e espécies e eventualmente mascarem 
a ocorrência das lajes, poderão ser adoptadas quer a redução do grau de cobertura da vegetação 
arbustiva por métodos mecânicos quer a passagem efectivo caprino, com limitações de sazonalidade.

No que respeita ao habitat 6110 *Prados rupícolas calcários ou basófilos da Alysso-Sedion, que se 
desenvolve em substratos rochosos calcários carsificados - solos incipientes e pedregosos, onde a 
capacidade de suporte ao pastoreio é muito baixa e são também refúgio de espécies raras e ameaçadas 
(e.g. Arabis sadina, Dianthus cintranus subsp. barbatus, Scabiosa turolensis, Iberis procumbens 
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subsp. microcarpa, Saxifraga cintrana) - propõe-se a sua supressão, embora 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, admita 
a presença de gado nestes locais desde que o encabeçamento não exceda 0,15 CN/ha.

Nas áreas onde onde se verifica regeneração natural de 9240 Bosques de Quercus faginea e 9340 
Bosques de Quercus rotundifolia, torna-se conveniente efectuar o desbaste selectivo de varas 
muito densas e indivíduos muito juntos ou dominados, incrementando a dominância em situações 
de densidade excessiva. Pretende-se deste modo incrementar a possibilidade de crescimento dos 
exemplares de maior porte, mas minimizando em absoluto a remoção das diversas orlas arbustivas 
dos bosquetes.

O modo de evitar o acesso dos animais aos locais onde o pastoreio deverá ser moderado ou suprimido, 
deverá ser definido com os pastores e aferido de acordo com informações colhidas no local, podendo 
ser objecto de eventuais correcções face à monitorização a efectuar (Acção E.2). Com base nesta 
avaliação, poderá ponderar-se a necessidade de proceder à vedação total ou parcial de alguns destes 
habitats e visa, proteger núcleos de flora protegida sensíveis ao pastoreio e, em concreto, algumas 
comunidades associadas ao habitat Lajes Calcárias.

Para dinamizar o percurso de pastoreio constituir-se-ão dois rebanhos – a instalar na Freguesia de 
Fátima (200 animais) e na Freguesia Pedrógão (200 animais), totalizando 400 caprinos da raça 
autóctone serrana (ecótipo ribatejano). Esta aquisição de animais será feita de forma faseada, tendo 
em conta a evolução da acção C.1. Em consonância com esta aquisição, será necessário efectuar a 
gestão diária dos rebanhos, a qual será realizada por pessoal com conhecimentos e a competência 
profissional adequados, a contratar pelas Juntas de Freguesia que devem possuir as capacidades, 
conhecimentos e a competência profissional adequados. Para auxiliar as funções do pastor/tratador e 
gerar reconhecimento social, serão adquiridas duas moto-motorizadas 4x4.

Trata-se de um efectivo caprino de produção mista (vocação carne), a explorar em regime extensivo. 
Possuirá entre 5 a 7 machos de cobrição, sendo estes os únicos animais que entram esporadicamente 
no efectivo e que são substituídos em média de 3 em 3 anos. Todo o restante efectivo nasce na 
exploração. De todas as crias que nascem anualmente, apenas os machos e algumas fêmeas serão 
vendidos com uma idade média de 1,5-2 meses, ficando as restantes fêmeas para substituição dos 
animais que necessitem ser enviados para refugo.

Dada a natureza e a dimensão da exploração, não se prevê que venha a existir um comprador habitual para os 
animais. A compra e venda será efectuada por compradores das redondezas que fazem o negócio, embora por 
vezes sirvam apenas de intermediários, não havendo um circuito pré definido para a circulação dos mesmos 
na região. Todos os compradores de gado estarão devidamente autorizados e licenciados para esse fim. 
Todavia, dado que, num futuro próximo, se pretende obter a certificação para modo de produção biológico, 
poderão ser estabelecidos circuitos de comercialização ligados a empresas do sector da distribuição.

Os dois estábulos localizar-se-ão na localidade de Maxieira, na Freguesia de Fátima (numa zona 
industrial integrada no interior do Sítio de Importância Comunitária) e junto a Casal de João Dias, 
Freguesia de Pedrógão (em terreno baldio situado nas imediações do Sítio de Importância Comunitária). 
Terão aproximadamente 350 m2 de área cada e serão construídos de raiz, em cumprimento com os 
normativos previstos na legislação que regula o exercício da actividade pecuário. Neste contexto, quer 
os locais de implantação dos estábulos quer os baldios de Fátima e de Pedrógão foram devidamente 
inscritos no Sistema de Informação Parcelar, condição essencial para requerer a autorização para 
exercer a actividade pecuária, junto da Direcção Regional de Agricultura e Pescas. (ver Mapa 2) 
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O maneio alimentar do efectivo estará ligado directamente ao aproveitamento de recursos naturais 
existentes nos percursos a realizar diariamente, bem como na utilização de áreas de pastagens 
melhoradas biodiversas (prado permanente de sequeiro) que poderão chegar a oito hectares, a criar 
no âmbito do projecto. Foram efectuadas análises de solo na unidade laboratorial da Escola Superior 
Agrária de Santarém (ver resultados em anexo) e contactada a Fertiprado, tendo esta fornecido 
aconselhamento quanto à mistura de sementes e à quantidade a utilizar, a qual será, em média, de 25 Kg/
ha. Quanto à necessidade de adubação, em especial para suprir a carência de fósforo identificada para 
a  generalidade dos locais seleccionados (à excepção de Vale Casalinho) e considerando as limitações 
impostas pela conversão em Modo de Produção Biológico, a incorporação de adubo fosfatado limitar-
se-á aos produtos autorizados no Anexo I do Regulamento (CE) n.º 889/2008, da Comissão, de 5 de 
Setembro. Considerando que a prescrição do elenco de sementes a utilizar é indicativa, ponderamos 
remover ou adicionar espécies (desde que estas estejam presentes no catálogo da Fertiprado), de 
forma a que mistura seja eficaz e adequada ao local em causa. Por outro lado, de molde a favorecer 
a saúde e o bem-estar animal, serão criados pontos de água, através da recuperação/adaptação de 
cisternas ou da criação de charcas ou bebedouros em pontos estratégicos, nomeadamente junto ao 
marco geodésico “AIRE”.

Concretização das tarefas
n.º Designação da 

tarefa
Descrição da tarefa Interligação 

com outras 
tarefas

Responsável pela 
concretização

C2a

Registo de 
parcelas no 
Sistema de 
Identificação 
Parcelar 

Inserção das várias 
parcelas dos baldios 
de Fátima e de 
Pedrógão no Sistema de 
Informação Parcelar

Interliga-se com a 
tarefa C2b.

Juntas de Freguesia 
de Fátima e de 

Pedrogão

C2b

Licenciamento 
da actividade 
pecuária (REAP 
– Regime do 
Exercício da 
Actividade 
Pecuária)

Elaboração de projecto 
técnico do estábulo. 
Instrução do pedidos 
de parecer prévio de 
localização junto dos 
Município de Ourém 
e do ICNB (Fátima) e 
do Município de Torres 
Novas (Pedrógão). 
Instrução do processo 
de licenciamento 
obrigatório junto da 
Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas de 
Lisboa e Vale do Tejo.

Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2c, C2d, C2e

Juntas de Freguesia 
de Fátima de 

Pedrógão, com 
o apoio da 

Cooperativa 
Agrícola de 
Alcanena

C2c

Construção 
do estábulo na 
Freguesia de 
Fátima

Construção do edifício
Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2b, C2e e C2f

Junta de Freguesia 
de Fátima

C2d

Construção 
do estábulo na 
Freguesia de 
Pedrógão

Construção do edifício
Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2b, C2e, C2f

Junta de Freguesia 
de Pedrógão
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C2e

Contratualização 
do serviço 
de pastoreio 
de percurso 
e gestão do 
efectivo caprino

Contratação de 4 
pastores e tratadores 
para a gestão do 
efectivo caprino

Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2b, C2e, C2f

Juntas de Freguesia 
de Fátima de 
Pedrógão

C2f Aquisição de 
400 caprinos

Aquisição de 
caprinos de forma 
faseada, a criadores 
locais, com efectivo 
maioritariamente 
composto por cabras 
serranas

Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2b, C2e, C2f

Quercus

C2g

Inscrição 
no SNIRA 
– Sistema 
Nacional e 
Informação e 
Registo Animal

Antes do início de 
actividade pecuária será 
efectuado o registo no 
SNIRA

Interliga-se com 
as tarefas C2a, 
C2b, C2e, C2f

Quercus e Juntas de 
Freguesia de Fátima 
e de Pedrogão

C2h

Instalação 
de pastagem 
melhorada 
biodiversa

Ponderando as análises 
de solo efectuadas, 
serão   instalados oito 
hectares pastagem 
melhorada biodiversa 
recorrendo a uma 
mistura de sementes e a 
fertilização adequadas a 
cada parcela, de acordo 
com as recomendações 
da Fertiprado.

Interliga-se com 
as tarefas C2e e 
C2f

Quercus

C2i Instalação de 
pontos de água

Recuperação de 
cisternas e instalação 
de charcas em pontos 
estratégicos para 
abeberamento do gado

Interliga-se com 
as tarefas C2e e 
C2f

Quercus

Resultados esperados

n.º Designação da 
tarefa

Descrição dos resultados esperados

C2a

Registo de 
parcelas no 
Sistema de 
Identificação 
Parcelar 

Registo efectuado e validado pelo IFAP

C2b

Licenciamento 
da actividade 
pecuária (REAP 
– Regime do 
Exercício da 
Actividade 
Pecuária)

Obtenção do licenciamento
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C2c

Construção 
do estábulo na 
Freguesia de 
Fátima

Estábulo construído conforme o projecto

C2d

Construção 
do estábulo na 
Freguesia de 
Pedrógão

Estábulo construído conforme o projecto

C2e

Contratualização 
do serviço de 
pastoreio de 
percurso e gestão 
do efectivo 
caprino

Contratualização com 4 pastores

C2f Aquisição de 
400 caprinos 400 caprinos colocados nas instalações novas

C2g

Inscrição 
no SNIRA 
– Sistema 
Nacional e 
Informação e 
Registo Animal

Inscrição efectuada e validada

C2h

Instalação 
de pastagem 
melhorada 
biodiversa

8 hectares de pastagem instalada

C2i Instalação de 
pontos de água Pontos de água recuperados ou instalados

 
Calendarização de tarefas

Início 

até

Conclusão 

até
2011 2012 2013 2014

n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

C2a
Registo de parcelas 
no Sistema de 
Identificação Parcelar 

01.03 31.12 x

C2b

Licenciamento da 
actividade pecuária 
(REAP – Regime 
do Exercício da 
Actividade Pecuária)

01.02 30.04 x x

C2c
Construção do 
estábulo na Freguesia 
de Fátima

x x

C2d
Construção do 
estábulo na Freguesia 
de Pedrógão

x x

C2e

Contratualização do 
serviço de pastoreio 
de percurso e gestão 
do efectivo caprino

x

C2f Aquisição de 400 
caprinos x
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C2g

Inscrição no SNIRA 
– Sistema Nacional e 
Informação e Registo 
Animal

01.06 x

C2h
Instalação de 
pastagem melhorada 
biodiversa

01.09 x

C2i Instalação de pontos 
de água 01.06 x

2.4. Acção C.3 – Colheita e valorização de plantas aromáticas medicinais e condimentares ------------

Pretende-se promover a recolha das plantas aromáticas, medicinais e condimentares de forma 
controlada e de molde a auxiliar, se possível, no controle da vegetação subarbustiva. Pretende-
se também demonstrar o potencial económico desta actividade para as populações, que se pode 
constituir como um dos suportes financeiros para as intervenções futuras que garantam a melhoria e 
a manutenção dos habitats.

A abundância de plantas aromáticas, medicinais e condimentares na natureza, em zonas onde se 
efectua a sua colheita para comércio, depende em parte da forma como a recolha é efectuada. Para 
tal, existem duas regras básicas a observar na colheita, de forma garantir a perenidade deste recurso 
natural:

Secador de plantas
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• nunca extrair os órgãos subterrâneos das plantas, pelo que se deve colher cortando a alguns 
centímetros acima do solo e não arrancando;

• nas plantas herbáceas – ervas anuais ou vivazes – parte das plantas devem ser poupadas, 
pois só assim será possível garantir a produção de sementes fundamental à produção dos 
anos seguintes.

Assim, colher plantas com vista à comercialização, é uma actividade que deve ser enquadrada por 
uma ética orientada em dois sentidos:

• os colectores e restantes agentes do sector, devem exercer a sua actividade, de forma a que 
o recurso que exploram, que é um recurso de todos, não se esgote ou se torne raro.

• é imprescindível que a segurança dos consumidores seja garantida, sendo este aspecto, mais 
do que qualquer outro, fundamental para que a actividade seja digna de crédito.

Considerando a existência de prováveis constragimentos sanitários à colheita de plantas plantas nos 
percursos efectuados pelo efectivo caprino, são definidas áreas de supressão de pastoreio para garantir 
que a sua valorização é efectuada de forma segura.

Esta acção será promovida nos períodos do ano mais adequados, em áreas para as quais se obterá 
previamente a necessária autorização junto do ICNB, de acordo com proposta a elaborar conjuntamente 
com a Agrobio ou de outra entidade com experiência na área. Esta acção terá as seguintes intervenções:

• Realização de uma acção de formação sobre identificação de ervas aromáticas, medicinais e 
condimentares, aproveitamento económico e uso sustentável, ministrada por técnico especialista 
da Sociedade Portuguesa de Botânica;

• Dinamização de uma actividade sazonal de recolha de ervas aromáticas, medicinais e condimentares, 
com criação de um modelo de negócio que complemente o rendimento de alguns cidadãos locais;

• Dinamização de um polo de processamento e secagem das ervas recolhidas;
• Adopção de um código de ética que vise garantir a sustentabilidade da recolha.

Tendo em vista a realização do processamento e secagem das plantas recolhidas, a Quercus propõe-se 
recuperar um edifício propriedade do ICNB, o qual foi construído precisamente para esse fim e que 
se encontra desactivado. Estas instalações situam-se na localidade de Bairro, muito perto da área de 
intervenção. 

Como a infra-estrutura requer uma intervenção ligeira para que seja recuperada a sua função original, 
propõe-se que toda a actividade local de recolha se dinamize a partir do secador de plantas, criando 
uma marca e um produtos certificados que poderão ser comercializados. Existem já contactos com a 
empresa Yves Rocher, multinacional da área da cosmética vegetal, entidade que possui protocolo com 
a Quercus para aquilatar das necessidades da empresa e das eventuais possibilidades de colaboração 
futura. Estão também previstos contactos com empresas da área farmacêutica.

Concretização das tarefas

n.º
Designação da 
tarefa

Descrição da tarefa
Interligação 
com outras 
tarefas

Responsável pela 
concretização

C3a
Realização de 
uma acção de 
formação

Preparação e realização 
de uma acção para 20 
formandos

Interligação 
com as tarefas 
C3b e C3d

Agrobio



16

C3b

Dinamização de 
uma actividade 
sazonal de 
recolha de ervas 
aromáticas,  
medicinais e 
condimentares

Auxiliar alguns 
formandos do curso 
a desenvolverem a 
actividade localmente

Interligação 
com as tarefas 
C3a, C3c e 
C3d

Quercus e cidadãos 
locais

C3c

Dinamização 
de um polo de 
processamento 
e secagem das 
ervas recolhidas

Recuperação e 
dinamização de uma 
estrutura já existente de 
apoio à actividade

Interligação 
com as tarefas 
C3b

Quercus

C3d Adopção de um 
código de ética

Elaboração de código 
de ética, tendo em conta 
experiências nacionais 
e internacionais na 
matéria

Interligação 
com as tarefas 
C3a e C3b

Quercus

Resultados esperados
n.º Designação da 

tarefa
Descrição dos resultados esperados

C3a
Realização de 
uma acção de 
formação

Participação de 20 formandos

C3b

Dinamização de 
uma actividade 
sazonal de 
recolha de ervas 
aromáticas,  
medicinais e 
condimentares

6 formandos que participaram na acção de formação a 
dinamizarem a colheita localmente

C3c

Dinamização 
de um polo de 
processamento 
e secagem das 
ervas recolhidas

Recuperação de secador de plantas existente e dinamização do 
seu funcionamento

C3d Adopção de um 
código de ética Código de ética elaborado e adoptado

 Calendarização de tarefas
Início 

até

Conclusão 

até

2011 2012 2013 2014
n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

C3a Realização de uma 
acção de formação 01.05 30.06 x
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C3b

Dinamização de 
uma actividade 
sazonal de recolha 
de ervas aromáticas,  
medicinais e 
condimentares

01.07 x x x x x

C3c

Dinamização 
de um polo de 
processamento e 
secagem das ervas 
recolhidas

01.10 x x x x x x x

C3d Adopção de um 
código de ética 01.07 x x x x x x

2.5. Acção D.10 - Promoção e certificação de produtos ---------------------------------------------------------

Síntese da Acção
Pretende-se promover o processo de certificação das plantas aromáticas, medicinais e condimentares, 
colhidas na acção definida em C3 e dos produtos resultantes da actividade pastoril como o cabrito 
e, numa fase posterior, o queijo, criando uma marca local, de forma a criar valor e associá-lo à 
preservação da biodiversidade. Esta certificação, sustentada em Modo de Produção Biológica, será 
promovida em conjunto com parceiros locais, nomeadamente através dos estabelecimentos de 
restauração e das agências de turismo locais. Futuramente será ainda definido um circuito para o 
escoamento dos produtos que possa, em parte ou no seu todo, ser efectuado junto das cadeias de 
distribuição, de casas de produtos “gourmet” ou possivelmente exportação.
Os procedimentos para a obtenção de certificação em modo de produção biológica deverão obedecer 
às normas da comunidade europeia definidas para o efeito, de modo a reunir todos os critérios que nos 
permitam a utilização do logótipo europeu que identifica os produtos biológicos.
O processo de certificação será inspeccionado por um organismo externo de certificação, acreditado 
para o efeito.
Para auxiliar a promoção dos produtos serão criados rótulos com design apelativo para o queijo e 
para as plantas aromáticas, medicinais e condimentares e uma embalagem em papel reciclado para as 
plantas. Poderá também ser criado um autocolante para o interior dos vidros para disponibilizar aos 
estabelecimentos aderentes e um folheto em papel reciclado para promoção dos produtos certificados 
junto dos potenciais consumidores.

Concretização das tarefas

n.º
Designação da 
tarefa

Descrição da tarefa
Interligação 
com outras 
tarefas

Responsável pela 
concretização

D10a Processo de 
Certificação

Aplicação dos critérios 
definidos nas normas da 
Comunidade Europeia 
para o Modo de 
Produção Biológico

C2 e C3 Quercus 

D10b Certificação
Inspecção e Atribuição 
da Certificação por 
organismo acreditado

C2 e C3 Ecocert
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D10c

Rotulagem 
e logótipo 
identificador 
de modo de 
produção 
Biológica

Produzido de acordo 
com as normas previstas 
na legislação

Ecocert e Quercus

D10d Promoção dos 
produtos

Estabelecimento de 
parcerias e canais de 
distribuição; 
Inserção dos produtos 
na gastronomia local, 
nas redes turísticas e em 
farmacêuticas

Quercus

D10e Rotulagem e 
Embalamento

Criação de embalagens 
em materiais ecológicos 
e de rótulos com design 
apelativo 

Quercus

Resultados esperados
n.º Designação da 

tarefa
Descrição dos resultados esperados

D10
Promoção e 
certificação de 
produtos

Obtenção da certificação dos em Modo de Produção Biológico.
Produção de rotulagem e de embalagens. Estabelecimento de 
parcerias locais e nacionais para escoar os produtos.

 Calendarização de tarefas
Início 

até

Conclusão 

até

2011 2012 2013 2014
n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

D10
Promoção e 
certificação de 
produtos

01.03 31.12 x x x x x x x x x

2.6. Acção E.2 – Monitorização -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Síntese da Acção

A acção de monitorização do projecto visa aferir o grau de eficácia das acções implementadas no 
terreno, nomeadamente a C.1 – Gestão dos habitats com recurso ao controlo mecânico da vegetação 
e a C.2 - Gestão dos habitats com recurso ao pastoreio de percurso e a C.3 - Colheita e valorização de 
plantas aromáticas medicinais e condimentares. 

Esta acção será executada pelo Centro de Biociências – Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 
com o apoio/acompanhamento da equipa de projecto. A execução da acção terá início em Janeiro de 
2012, após o início das acções concretas C.1 e C.2, e terá um carácter contínuo ao longo do projecto, 
com uma campanha anual na primavera acompanhada de visitas regulares, com frequência trimestral.
O procedimento protocolar a cumprir implica avaliar a evolução da vegetação de acordo com:

•	 a cartografia de habitats (Acção A.1) efectuada antes da realização das intervenções de remo-
ção da vegetação subarbustiva e arbustiva;

•	 a realização de inventários florísticos em 20 locais de amostragem, 10 vedados para impedir 
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o acesso do gado e dez não vedados, a instalar algum tempo antes do início do pastoreio. 
Espera-se que a comparação da evolução da vegetação nos locais sujeitos a herbivoria permi-
ta estimar o papel do efectivo caprino no controlo da vegetação e no retardar na progressão 
sucessional;

•	 a eventual nitrofilização dos solos devido aos excrementos do gado, em locais usuais de re-
pouso. A excessiva nitrofilização transforma os prados vivazes naturais, importantes para a 
conservação de orquídeas e de outros geófitos (incluindo Narcissus spp.), em vegetação nitró-
fila, sem interesse do ponto de vista da conservação. 

Na inventariação dos locais será aplicado o método de Braun-Blanquet (Géhu & Rivas-Martínez, 
1981).

Concretização das tarefas

n.º Designação da 

tarefa

Descrição da tarefa Interligação com 

outras tarefas

Responsável pela 

concretização

E2a
Instalação das 
estações de 
amostragem

Instalação de 20 
estações de amostragem 
identificadas pelo Centro 
de Biociências do ISPA

Interliga-se com 
as acções C.1 e 
C.2.

Quercus

E2b
Campanha 
anual de 
amostragem

Inventário florístico nas 
áreas de amostragem

Interliga-se com 
as acções C.1, 
C.2 e C.3.

Centro de 
Biociências do ISPA

E2c
Relatório 
anual de 
monitorização

Relatório anual de 
monitorização

Interliga-se com 
as acções C.1, 
C.2 e C.3.

Centro de 
Biociências do ISPA

Resultados esperados

n.º Designação da 

tarefa

Descrição dos resultados esperados

E2a
Instalação das 
estações de 
amostragem

Vinte locais de amostragem sinalizados, com dez deles vedados

E2b
Campanha anual 
de amostragem

Caracterização florística em cartografia digital actualizada 
periodicamente

E2c
Relatório anual 
de monitorização

Relatório anual indicando a evolução das áreas ocupadas pelos 
habitats prioritários, e evolução dos bio-indicadores com base 
nas espécies prioritárias seleccionadas.

 Calendarização de tarefas

Início 

até

Conclusão 

até

2011 2012 2013 2014

n.º Designação da tarefa I II III IV I II III IV I II III IV I II

E1a
Instalação de locais 
de amostragem

01.01 30.06 x
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E1b
Campanha anual de 
amostragem

01.03 Contínuo x x x x x x x x

E1c
Relatório anual de 
monitorização

31.12 x x

3. Plano de Conservação Pós-Life+ ---------------------------------------------------------------------------------------

A Quercus produzirá em 2013 um “After-LIFE Conservation Plan”, a incluir no relatório final 
do projecto. O plano definirá a forma de dar continuidade às acções C.1, C.2 and C.3 após o 
final do projecto e efectuará o planeamento para assegurar a gestão das acções a médio e longo 
prazo. Será um plano detalhado quanto às tarefas a concretizar, quem as executará e quais 
as fontes de financiamento necessárias. Incluir-se-ão aqui as acções de Monitorização, já 
que as mesmas são essenciais para avaliar permanentemente os resultados obtidos e corrigir 
eventuais situações em que se detectem efeitos contrários aos pretendidos com as intervenções.
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Resultados Muito 
Baixo Baixo Médio Alto Muito 

Alto
X Textura de Campo Média
X pH (H2O) 5,6  Pouco Ácido    
X Matéria Orgânica (%) 8,4     X
X Fósforo (ppm) 26  X    
X Potássio (ppm) 219     X
X Calcário Total (%) 0,0 Não Calcário     

Cálcio (ppm)      
Magnésio (ppm)      
Ferro (ppm)      
Cobre (ppm)      
Zinco (ppm)      
Manganês (ppm)      
Boro (ppm)      
Azoto Total (%)
Azoto Nítrico (ppm)
Ca Troca (me/100 g)
Mg Troca (me/100 g)
K Troca (me/100 g)
Na Troca (me/100 g)
Acidez Titulável (me/100g)
Soma Bases Troca (me/100 g)
Cap. Troca Catiónica (me/100g)
Grau Saturação em Bases (%)
Areia Grossa (%)
Areia Fina (%)
Limo (%)
Argila (%)
Classe de Textura
Nitratos (mg/Kg NO3 

_ )

O Técnico:

Referência da amostra
Covão do milho 1

ANÁLISES 

ANÁLISE DE TERRA

ConcelhoPropriedade Freguesia

Ourém

AMOSTRA Nº Quercus1288

09-Dez-11

Apartado 310
2001-904 Santarém Codex

Telef.:243307345
  ul.dcaa@esa.ipsantarem.pt
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Resultados Muito 
Baixo Baixo Médio Alto Muito 

Alto
X Textura de Campo Média
X pH (H2O) 6,0  Pouco Ácido    
X Matéria Orgânica (%) 6,7     X
X Fósforo (ppm) 11 X     
X Potássio (ppm) 113    X  
X Calcário Total (%) 0,0 Não Calcário     

Cálcio (ppm)      
Magnésio (ppm)      
Ferro (ppm)      
Cobre (ppm)      
Zinco (ppm)      
Manganês (ppm)      
Boro (ppm)      
Azoto Total (%)
Azoto Nítrico (ppm)
Ca Troca (me/100 g)
Mg Troca (me/100 g)
K Troca (me/100 g)
Na Troca (me/100 g)
Acidez Titulável (me/100g)
Soma Bases Troca (me/100 g)
Cap. Troca Catiónica (me/100g)
Grau Saturação em Bases (%)
Areia Grossa (%)
Areia Fina (%)
Limo (%)
Argila (%)
Classe de Textura
Nitratos (mg/Kg NO3 

_ )

O Técnico:

Referência da amostra
Serrada do Anastácio 2

ANÁLISES 

ANÁLISE DE TERRA

ConcelhoPropriedade Freguesia

Ourém

AMOSTRA Nº Quercus1289

09-Dez-11

Apartado 310
2001-904 Santarém Codex

Telef.:243307345
  ul.dcaa@esa.ipsantarem.pt
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Resultados Muito 
Baixo Baixo Médio Alto Muito 

Alto
X Textura de Campo Média
X pH (H2O) 5,7  Pouco Ácido    
X Matéria Orgânica (%) 6,9     X
X Fósforo (ppm) 12 X     
X Potássio (ppm) 143    X  
X Calcário Total (%) 0,0 Não Calcário     

Cálcio (ppm)      
Magnésio (ppm)      
Ferro (ppm)      
Cobre (ppm)      
Zinco (ppm)      
Manganês (ppm)      
Boro (ppm)      
Azoto Total (%)
Azoto Nítrico (ppm)
Ca Troca (me/100 g)
Mg Troca (me/100 g)
K Troca (me/100 g)
Na Troca (me/100 g)
Acidez Titulável (me/100g)
Soma Bases Troca (me/100 g)
Cap. Troca Catiónica (me/100g)
Grau Saturação em Bases (%)
Areia Grossa (%)
Areia Fina (%)
Limo (%)
Argila (%)
Classe de Textura
Nitratos (mg/Kg NO3 

_ )

O Técnico:

Referência da amostra
Chã pedrogão 4

ANÁLISES 

ANÁLISE DE TERRA

ConcelhoPropriedade Freguesia

Ourém

AMOSTRA Nº Quercus1291

09-Dez-11

Apartado 310
2001-904 Santarém Codex

Telef.:243307345
  ul.dcaa@esa.ipsantarem.pt
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Resultados Muito 
Baixo Baixo Médio Alto Muito 

Alto
X Textura de Campo Média
X pH (H2O) 7,5   Neutro   
X Matéria Orgânica (%) X     
X Fósforo (ppm) 852     X
X Potássio (ppm) 486     X
X Calcário Total (%) 0,0 Não Calcário     

Cálcio (ppm)      
Magnésio (ppm)      
Ferro (ppm)      
Cobre (ppm)      
Zinco (ppm)      
Manganês (ppm)      
Boro (ppm)      
Azoto Total (%)
Azoto Nítrico (ppm)
Ca Troca (me/100 g)
Mg Troca (me/100 g)
K Troca (me/100 g)
Na Troca (me/100 g)
Acidez Titulável (me/100g)
Soma Bases Troca (me/100 g)
Cap. Troca Catiónica (me/100g)
Grau Saturação em Bases (%)
Areia Grossa (%)
Areia Fina (%)
Limo (%)
Argila (%)
Classe de Textura
Nitratos (mg/Kg NO3 

_ )

O Técnico:

Referência da amostra
Vale Casalinho Fátima 5

ANÁLISES 

ANÁLISE DE TERRA

ConcelhoPropriedade Freguesia

Ourém

AMOSTRA Nº Quercus1292

09-Dez-11

Apartado 310
2001-904 Santarém Codex

Telef.:243307345
  ul.dcaa@esa.ipsantarem.pt
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