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PROMOTORES 

Município de Castro Verde (MCV)
O Município de Castro Verde é uma autarquia local com competências no âmbito do ordenamento do ter-
ritório e na promoção da correta utilização dos recursos que lhes são próprios, para além de autoridade 
administrativa em diversas áreas de competência. É pessoa coletiva dotada de órgãos representativos 
(Câmara Municipal e Assembleia Municipal) que visam a prossecução de interesses públicos das popu-
lações. No âmbito da sua missão, o MCV define políticas que promovam o desenvolvimento sustentável e 
executa medidas concretas que visam a melhoria da qualidade de vida a nível local.
 

Liga para a Protecção da Natureza (LPN)
A LPN é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA) de âmbito nacional, sem fins lucra-
tivos e com estatuto de utilidade pública. Fundada em 1948 é a associação de defesa do ambiente mais 
antiga da Península Ibérica e tem por missão a defesa e a proteção da natureza e da biodiversidade. 
Em Castro Verde, a LPN possui seis herdades (com 1.812 ha) e o Centro de Educação Ambiental do Vale 
Gonçalinho (CEAVG), onde desenvolve, desde 1993, trabalhos que visam compatibilizar a conservação de 
espécies e habitats com a atividade agrícola na região. Designado por Programa Castro Verde Sustentá-
vel este é o maior Projeto de Conservação da Natureza em Portugal de uma ONGA. A nível nacional a LPN 
já foi condecorada com a Ordem do Infante Dom Henrique, pelo Presidente da República Portuguesa (em 
10/06/1994) e a Ordem do Mérito pelo Presidente da República (em 28/07/1998).

Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB)
A AACB foi criada no ano de 1989 e reconhecida como Associação de Utilidade Pública em 1995, tendo 
como missão dar apoio técnico, económico, científico e ambiental a todos os seus associados (cerca de 
900) com vista à melhoria da sua qualidade de vida, bem como à sustentabilidade da atividade agrícola e 
pecuária que praticam e boa gestão dos recursos ambientais que os rodeia. Com sede na vila de Castro 
Verde e uma área de intervenção que engloba os concelhos de Almodôvar, Aljustrel, Ourique, Mértola e 
Castro Verde, tem ainda como objetivo promover o desenvolvimento rural assim como estimular e divul-
gar as potencialidades desta região, usualmente conhecida como “Campo Branco”. A AACB é também a 
entidade responsável, a nível nacional, pelo Registo Zootécnico da Raça Bovina Garvonesa (ou Chamus-
ca), que é autóctone e corre sérios riscos de extinção.
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ACRÓNIMOS 
AACB  Associação de Agricultores do Campo Branco 
CCDR  Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (do Alentejo)
CEAVG  Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
CMCV   Câmara Municipal de Castro Verde 
DOP  Denominação de Origem Protegida
DPH  Domínio Público Hídrico
ERT   Entidade Regional de Turismo
ICNF  Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
LPN   Liga para a Protecção da Natureza 
MAA  Medida Agroambiental
MaB  Programa “Man and Biosphere”
MCV  Município de Castro Verde
PAC  Política Agrícola Comum
PDM  Plano Diretor Municipal
PROTA  Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
PSRN2000 Plano Setorial da Rede Natura 2000
RAN  Reserva Agrícola Nacional
REN  Reserva Ecológica Nacional
SOMINCOR  Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A.
ZC  Zona de Caça
ZPE  Zona de Proteção Especial
ZIC  Zona de Interdição à Caça
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ABREVIATURAS
a.C.  antes de Cristo
Cº  graus celcius
cm  centímetros
d.C.  depois de Cristo
e.g.  vem do latim “exempli gratia” e significa «por exemplo»
etc.  vem do latim “et cetera” e significa «e o resto», «e outras coisas» 
ha    hectare 
i.e.  vem do latim “id est” e significa «isto é»
km  quilómetros
n.º  número
m  metros
séc.  século
sp.  significa que não se determinou a espécie
spp.  indica que se trata de varias espécies do mesmo género
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NOME PROPOSTO PARA A 
RESERVA DA BIOSFERA

2

PAÍS PROPONENTE

< No inverno, os machos de Sisão (Tetrax tetrax) formam, por vezes, bandos numerosos

1
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NOME PROPOSTO PARA A RESERVA DA 
BIOSFERA

      1

Reserva da Biosfera de Castro Verde
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PAÍS PROPONENTE      2

Portugal.

Enquadramento de Portugal, com a indicação da localização da Reserva da Biosfera de Castro Verde.
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CUMPRIMENTO DAS TRÊS 
FUNÇÕES DA RESERVA DA 
BIOSFERA  

3

< Atividade de natureza: observação de aves (birdwatching)
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CUMPRIMENTO DAS TRÊS FUNÇÕES DA 
RESERVA DA BIOSFERA  

      3

CONSERVAÇÃO 
Contributo para a conservação das paisagens, dos 
ecossistemas, das espécies e da diversidade genética

      3.1

A Reserva da Biosfera proposta localiza-se em Portugal Continental, no interior do Baixo Alentejo, nas 
longas e extensas planícies do distrito de Beja, em pleno “coração” do Campo Branco1 (Figura 1).

Com 56.944,22 ha integra exclusivamente uma área terrestre que corresponde à totalidade da área geo-
gráfica do concelho de Castro Verde, sendo por isso doravante igualmente referida como: área de Castro 
Verde, território de Castro Verde, região de Castro Verde ou simplesmente Castro Verde. 

1 O Campo Branco (cujo nome não será alheio aos tons claros dos solos) designa uma vasta extensão de planícies de baixo relevo, quase 
desarborizadas, que se estendem de Beja até à serra algarvia do Caldeirão. Pelo elevado grau de similaridade, quanto ao perfil de ocupação 
do solo e características físicas, dos territórios que alberga esta é considerada uma sub-região homogénea do Baixo Alentejo, sendo também 
conhecida por “Campos de Ourique”.

Figura 1 – Mapa da Reserva da Biosfera de Castro Verde com a localização dos núcleos urbanos e rodovias.
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De terras chãs e relevo suave, onde a vista se perde até ao horizonte, a área da Reserva da Biosfera de 
Castro Verde é detentora de uma grande diversidade de valores naturais e culturais únicos de elevado 
interesse à escala local, regional, nacional e internacional. Estes valores resultam de uma relação Ho-
mem-Natureza milenar, vivenciada no processo histórico da evolução da ocupação e uso do solo.  

Atendendo à orografia, características dos solos (predominantemente xistosos e delgados) e clima (tipi-
camente mediterrânico), a exploração da terra em Castro Verde esteve desde sempre associada à cria-
ção de gado e mais tarde ao cultivo de cereais de sequeiro (i.e. sem recurso à rega). Para tirar o melhor 
proveito dos solos, esta prática agropecuária evoluiu para um esquema de rotação tradicional de parce-
las, em que após dois anos de cultivo com cereal as terras são deixados por três ou mais anos em pousio 
i.e. sem cultivo), para que recuperem a fertilidade e sirvam de pastagem ao gado (sobretudo ovelhas e 
vacas). E é assim que, nesta vasta planície candidata a Reserva da Biosfera, a agricultura e a pastorícia 
coexistem desde há muito tempo, tendo moldado uma paisagem de rara beleza e de alto valor de con-
servação (High Conservation Value).

Hoje, a extensa superfície aplanada de Castro Verde é dominada por campos abertos e contínuos, onde 
imperam searas, pousios, pastagens (prados) naturais e campos com leguminosas. Com um relevo pou-
co declivoso, que ronda os 200 metros de altitude, esta matriz agrícola apenas é interrompida pontual-
mente por velhos olivais e vinha recente, apontamentos esporádicos de árvores (isoladas ou em pe-
quenos grupos), bolsas de vegetação natural arbustiva e/ou arbórea e zonas húmidas de água doce. No 
seu conjunto estes elementos formam uma unidade de paisagem seminatural única que “esconde” um 
mundo vivo, desde há muito tempo, perfeitamente adaptado às caraterísticas ecológicas do território e 
às atividades humanas que nele se desenrolam. 

Conhecida por estepe cerealífera ou pseudo-estepe2, esta é uma das paisagens rurais mais ameaçadas 
da região Mediterrânica, quer por fatores de natureza ecológica (e.g. pela baixa capacidade produtiva do 
solo), quer de natureza económica (e.g. pela substituição por culturas agrícolas de maior rendimento).

UM MOSAICO PAISAGISTICO NO ESPAÇO E 
NO TEMPO

O ciclo agrícola na estepe cerealífera começa com as sementeiras 
dos cereais (trigo, aveia e cevada) após as primeiras chuvas de 
outono. Durante o inverno as searas germinam, ficando o cereal 
maduro entre maio e junho. Nesta altura fazem-se as ceifas, sen-
do os grãos separados da palha, que é recolhida em fardos. Os 
restos das searas que ficam enraizados nos campos dão origem 
aos restolhos, que podem ser pastoreados. Como os solos são 
pobres, as parcelas não são semeadas todos os anos. Assim, após 
dois anos de sementeira as parcelas ficam de pousio, para a terra 
“descansar” e recuperar fertilidade. Os pousios funcionam como 
prados naturais, que são utilizados para o pastoreio do gado. Dev-
ido a este regime de rotatividade entre o cultivo de cereais de 
sequeiro e a existência de pousios, a paisagem apresenta um mo-
saico de habitats, espacial e temporal, essenciais à sobrevivência 
de muitas espécies, como é o caso das aves estepárias.

2 A palavra estepe deriva do Russo “(stepj)”, que significa “ausência de árvores” e serve para designar as vastas planícies de estepes naturais 
com domínio de plantas herbáceas, sobretudo da família das gramíneas (nomeadamente do género Festuca e Stipa), que se localizam desde a 
Bacia do Danúbio até à Mongólia e China. Pela similaridade do coberto e características de relevo (vastas planícies), o termo estepe cerealífera 
ou pseudo-estepe é, assim, usado para descrever o ecossistema seminatural que ocorre na região Mediterrânica, onde as culturas de cereais, 
muitas vezes associadas a pastagens, se assemelham à vegetação espontânea das estepes naturais euroasiáticas.

LP
N
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Pela sua dimensão, qualidade e estado de conservação favorável dos valores naturais que encerra, a Re-
serva da Biosfera de Castro Verde detêm a mais importante área de estepe cerealífera de Portugal que, por 
sua vez, é uma das mais representativas da Península Ibérica e de toda a Europa. 

Como sistema dinâmico, que assenta numa relação de “cumplicidade” entre a atividade agropecuária ex-
tensiva de baixa intensidade e as componentes ecológicas do meio, esta paisagem de elevado valor natural 
e cultural suporta elevados níveis de biodiversidade, nomeadamente habitats e espécies (flora e fauna), 
com um notável grau de endemismos ibéricos e até lusitanos, além de várias espécies ameaçadas.

Do elenco faunístico, sobressai uma comunidade de aves estruturada e diversificada, que conta com cerca 
de duas centenas de espécies. Entre as aves associadas às extensas planícies cerealíferas, incluem-se 
espécies especialistas que apenas ocorrem neste tipo de paisagem, como é o caso das aves estepárias.

Variando de espécie para espécie de acordo com as diferentes etapas do seu ciclo de vida, as diferentes 
ocupações do solo ao longo do ciclo anual agrícola (searas, restolhos, pousios/pastagens naturais e lavra-
dos) são utilizadas diferencialmente pelas aves como local de alimentação, nidificação e abrigo. Entre as 
espécies sedentárias destaca-se a exuberante Abetarda (Otis tarda), com estatuto mundial de ‘Vulnerável’, 
o Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis) e o Sisão (Tetrax tetrax), com estatuto de ‘Em Perigo’ e 
‘Vulnerável’ a nível Europeu.

O diferente uso do mosaico agrícola tem ainda particular evidência na primavera, com a chegada (sobre-
tudo de África) de um elevado número de aves migradoras que aqui vêm para nidificar, e no inverno, com 
a vinda de aves invernantes (sobretudo do Norte da Europa) em busca de alimento e local mais ameno 
para passarem esta estação do ano. Entre as migradoras estivais destaca-se o Peneireiro-das-torres (Falco 
naumanni), o Rolieiro (Coracias garrulous) e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), espécies também es-
tritamente associadas às estepes cerealíferas. Nos migradores invernantes, destaque para o Tartaranhão-
-azulado (Circus cyaneus) e para o Milhafre-real (Milvus milvus), ambos com estatuto de ‘Quase Ameaçado’ 
a nível Europeu. 

AS ASTUTAS E EXUBERANTES AVES DA 
ESTEPE

As aves estepárias incluem espécies de famílias tão distintas 
como as limícolas ou os passeriformes, que se adaptaram à sim-
plicidade estrutural destes meios: ausência de árvores, elevada 
visibilidade, grandes amplitudes térmicas e escassez de água.
Além de dependerem das áreas agrícolas abertas (searas e pra-
dos) para se alimentarem, pois aqui encontram em abundância 
sementes, rebentos de plantas e insetos, apresentam interes-
santes caraterísticas adaptativas. Entre estas destaca-se o gregar-
ismo, a nidificação no solo e a coloração críptica da plumagem 
e dos ovos (com tons terra) para se camuflarem dos predadores. 
Enquanto algumas espécies tem exuberantes paradas nupciais, 
para se fazerem notar a grandes distâncias, como é o caso da 
Abetarda, outras tem elaborados comportamentos reprodutores 
com cantos (como as calhandras e cotovias) ou de corte em 
voo com elaboradas demonstrações aéreas (como o Peneirei-
ro-das-torres e o Tartaranhão-caçador). Curiosa também é a 
preferência de aves como a Abetarda e o Sisão para se des-
locarem preferencialmente pelo solo, caminhando com dis-
crição e voando apenas quando efetivamente necessário.
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A Península Ibérica é a área mais importante na Europa para a conservação das aves estepárias (Santos 
& Suárez 2005), devido à presença de todas as espécies que constituem este grupo ecológico na Europa, 
algumas delas endémicas da Europa ou cujas populações estão maioritariamente concentradas nesta 
região, como acontece com a Abetarda e o Cortiçol-de-barriga-preta.

As condições ecológicas associadas ao extenso relevo suave, quase desprovido de árvores, e às seculares 
tradições agropastoris fazem, assim, da área da Reserva da Biosfera de Castro Verde um dos últimos redutos 
em Portugal, na Europa e em toda a Bacia do Mediterrânio3, de muitas aves estepárias, hoje consideradas 
como um dos grupos mais ameaçados em todo o continente europeu, pela perda e fragmentação dos seus 
habitats, sendo considerada a comunidade de aves com maior proporção de espécies com estatuto de 
ameaça e em risco de extinção. 

Existem outras aves que, embora não dependam diretamente da dinâmica espácio temporal da estepe 
cerealífera, necessitam destes espaços abertos para caçar, pela disponibilidade espécies-presa presentes. 
É o caso de aves de rapina com elevado estatuto de conservação, como a Águia-imperial-ibérica (Aquila 
adalbert), com estatuto mundial de ‘Vulnerável’, assim como rapinas de hábitos necrófagos como o Abutre-
preto (Aegypius monachus), uma ave ‘Criticamente em Perigo’ em Portugal e ‘Quase Ameaçada’ a nível 
global, que aqui encontram um importante suplemento de biomassa alimentar.

Devido à sua localização geográfica, a área da reserva é também um importante ponto de paragem para 
muitas aves em passagem migratória, em especial entre o Norte da Europa e o continente africano. As 
massas de água, em especial as pequenas barragens, açudes e charcas, distribuídas pelo território, são os 
locais mais procurados para repouso e alimentação, servindo ainda de local de nidificação de muitas aves 
ripícolas e aquáticas. 

Dada a sua importância para a conservação da avifauna que alberga, 76,85% da superfície da Reserva da 
Biosfera está classificada, ao abrigo da Diretiva Comunitária Aves4, como Zona de Proteção Especial (ZPE) 
para as aves selvagens (Figura 2). Este estatuto visa a salvaguarda das espécies de aves, e seus habitats, 
em especial as listadas no Anexo I desta Diretiva (i.e. espécies de aves que requerem medidas rigorosas de 
conservação do seu habitat) e das aves migratórias não referidas naquele anexo mas cuja ocorrência seja 
regular, em território europeu.

Sob as designações de ZPE de Castro Verde (Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de setembro e Decreto-Lei 
n.º 59/2008 de 27 de março) e ZPE de Piçarras (Decreto Regulamentar n.º 6/2008 de 26 de fevereiro), estas 
áreas da Reserva da Biosfera classificadas a nível Europeu estão inseridas na Rede de Espaços Naturais 
Protegidos da União Europeia (Rede Natura 20005). Atendendo a este estatuto de conservação de caráter su-
pranacional, estas áreas de ZPE inserem-se igualmente na Rede Fundamental de Conservação da Natureza 
do território português (RFCN)6. 

Adicionalmente, o território classificado como ZPE de Castro Verde é reconhecido pela Birdlife International 

3 A Bacia do Mediterrâneo estende-se desde Portugal ao Líbano, ao longo de cerca de 3.800 km de Este para Oeste, e da costa Sul de Itália a 
Marrocos e Líbia, ao longo de cerca de 1.000 km de Norte para Sul.
4 A Diretiva Aves (Diretiva n.º 2009/147/Comunidade Europeia) destina-se à conservação das aves selvagens no território da União Europeia, 
definindo regras relativas à sua proteção, gestão e controlo. Abrange as aves e os seus ovos, ninhos e habitats e inclui uma lista com espécies 
que requerem medidas rigorosas de conservação do seu habitat (Anexo I). À semelhança da Diretiva Habitats, foi transposta para o direito 
português pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril.
5 A Rede Natura 2000 é composta por áreas de elevada importância no espaço da União Europeia para a conservação de determinados habi-
tats e espécies e nas quais as atividades humanas deverão ser compatíveis com a preservação destes valores, visando uma gestão sustentável 
do ponto de vista ecológico, económico e social. Resulta da aplicação da Diretivas Habitats e Diretiva Aves, da União Europeia, e constitui o 
principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia. 
6 Criada pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, a Rede Fundamental de Conservação da Natureza é aplicável ao conjunto de valores e recursos 
naturais presentes no território português e nas águas sob jurisdição portuguesa, abrangendo áreas classificadas por legislação nacional, por estatutos 
de conservação de caráter supranacional, bem como instrumentos internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade de que Portugal seja 
parte, de que é exemplo o Programa “Man and Biosphere”, da UNESCO.
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7 As IBAs (Important Bird Area) são áreas classificadas segundo critérios definidos pela Birdlife International, que são identificadas através da 
aplicação de critérios científicos internacionais e constituem uma rede de sítios fundamentais para a conservação de aves com estatuto de 
conservação desfavorável.
8 A Diretiva Habitats (Diretiva n.º 92/43/Comunidade Económica Europeia) visa assegurar a biodiversidade no território da União Europeia 
através da conservação dos habitats naturais (listados no Anexo I, estando os de conservação prioritária assinalados com asterisco*) e de 
espécies da flora e da fauna selvagens (listadas no Anexo II). Foi transposta para o direito português pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril. 

como Área Importante para as Aves e Biodiversidade, ou IBA7 (do inglês Important Bird and Biodiversity Areas), 
estatuto que reforça a importância deste lugar para a conservação de populações de aves, e dos habitats que 
as suportam, à escala global. 

RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE

Áreas Urbanas

Rodovias

Concelhos adjacentes

ZPE - ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL

ZPE de Piçarras

ZPE de Castro Verde

Legenda

2.5 0 2.5 5 km

Figura 2 –Área classificada como ZPE na Reserva da Biosfera de Castro Verde.

Dos habitats presentes, e sob a insígnia da Diretiva Comunitária Habitats8, merecem especial atenção as 
áreas de montados de azinho (Quercus rotundifolia) (Habitat 6310), cujo sub-coberto é usado para pastoreio 
extensivo ou é cultivado com cereais de sequeiro, num esquema de rotações longas. Os povoamentos desta 
árvore, nativa da região Mediterrânica da Europa e Norte da África, estão por sua vez protegidas em Portugal 
ao abrigo do Regime de Proteção do Sobreiro e da Azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 23 de outubro, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). 

As subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (Habitat 6220*) e os charcos temporários 
mediterrânicos (Habitat 3170*) são outros dois habitats de grande importância e que são considerados pela 
Diretiva como de conservação prioritária, ou seja, cuja salvaguarda é urgente para a conservação de popula-
ções de fauna e flora selvagens, em especial, do território da União Europeia.

A Reserva da Biosfera apresenta um elevado grau de endemismos na flora destacando-se 11 endemismos, 
entre ibéricos e mediterrânicos. Acresce a presença de dois raros endemismos lusitanos, o Coutinho (Linaria 
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ricardoi) e o Caméfito (Armeria neglecta), espécies únicas no mundo e que ocorrem apenas na região onde a 
Reserva da Biosfera se insere (Baixo Alentejo).

Para completar esta riqueza biológica, a fauna regista 8 endemismos ibéricos (1 ave, 1 micromamífero, 1 
colubrídeo, 2 anfíbios e 3 peixes de água doce). Destes, destaca-se a emblemática Águia-imperial-ibérica 
(Aquila adalberti), uma das aves de rapina mais ameaçadas da Europa e uma das mais raras a nível mundial. 
No grupo dos invertebrados, salientam-se 3 espécies de pequenos crustáceos de água doce, endémicos da 
Península Ibérica e presentes nos charcos temporários mediterrânicos.

A nível da macrofauna, a estabilidade ecológica, o reduzido grau de humanização e a presença de Coelho-
-bravo (Oryctolagus cuniculus), fazem do território da Reserva da Biosfera um local capaz de albergar, ainda 
que esporadicamente, o Lince-ibérico (Lynx pardinus)9. Símbolo da conservação dos ecossistemas mediter-
rânicos, este felino é endémico da Península Ibérica sendo o mamífero carnívoro mais ameaçado da Europa 
e o “gato” mais ameaçado do mundo, cujas áreas de reintrodução em Portugal são adjacentes a esta Reser-
va da Biosfera.

Com um papel fundamental na cadeia alimentar de predadores de topo da paisagem mediterrânica, como 
o Lince-ibérico ou a Águia-imperial-ibérica, o Coelho é também uma espécie fundamental para a caça me-
nor. Juntamente com a Lebre (Lepus granatensis), a Perdiz-vermelha (Alectoris rufa) e a Codorniz (Coturnix 
coturnix), a presença de populações estáveis destas espécies proporciona alguma atividade cinegética em 
toda a reserva. Neste domínio é de salientar a existência de 4 Zonas de Interdição à Caça (ZIC - Portaria n.º 
1056/2006, de 25 de setembro), correspondentes às propriedades da LPN. Além de assegurarem as condi-
ções para o completo desenrolar dos ciclos biológicos das espécies cinegéticas, estas ZIC proporcionam um 
local tranquilo de refúgio para outras tantas espécies, de mamíferos, répteis, anfíbios e aves, em especial as 
aves estepárias.

O elevado número de espécies de flora e fauna selvagens, em especial as endémicas e as ameaçadas, exis-
tente na área da Reserva da Biosfera proposta é um reflexo da diversidade genética nos diversos grupos 
taxonómicos associados à estepe cerealífera mediterrânica. Esta diversidade genética estende-se ao nível 
microgeográfico pela existência de algumas espécies de plantas que, por adaptação às condições ambien-
tais, só existem na região onde a Reserva da Biosfera se insere. 

Por sua vez, a prática ancestral de aproveitar as sementes de cereais das colheitas anteriores para efetuar 
novas sementeiras permite a manutenção de um banco de germoplasma de elevado valor biológico. Este 
processo garante a existência de variedades autóctones únicas a nível mundial e bem adaptadas às caracte-
rísticas da região, que de outra forma teriam desaparecido. Entre as espécies animais domésticas, a Reserva 
da Biosfera é igualmente importante para a preservação de 4 raças autóctones (nomeadamente, 2 raças de 
bovinos e 2 de ovinos) que estão em risco de extinção e cuja região de origem é o Alentejo.

A conservação desta impressionante e ímpar paisagem, de Portugal e do mundo, cultura do seu povo e di-
versidade genética, como base de toda a riqueza natural que ostenta, constitui a primeira linha de ação no 
âmbito da Reserva da Biosfera de Castro Verde.

9  O Lince-ibérico (Lynx pardinus) é uma espécie única de Portugal e de Espanha, tendo uma distribuição muito restrita. Outrora considerado 
pelo IUCN como uma espécie ‘Criticamente em Perigo’, após um aumento significativo no número de exemplares na primeira década do séc. 
XXI, este felino passou em 2015 para a categoria ‘Em Perigo’. Hoje a tendência continua a ser de crescimento, por fruto de ações de reintrodução 
em Portugal (nomeadamente no Vale do Guadiana, que se localiza nas imediações do limite Este da Reserva da Biosfera) e Espanha.
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DESENVOLVIMENTO 
Fomentar o desenvolvimento económico e humano 
de forma sócio-cultural e ambientalmente sustentável 

      3.2

A região de Castro Verde ficou marcada ao longo do séc. XIX e XX pela variabilidade demográfica. Após 
um aumento da população até à década de 40 do séc. XX, a queda dos níveis de produção de cereais, por 
esgotamento dos solos, um aumento da mecanização agrícola e consequente aumento do desemprego, 
entre a década de 50 e 60, provocou um êxodo rural com consequente decréscimo e envelhecimento da 
população. Nas décadas de 80 e 90, contrariando a tendência geral do interior do país, Castro Verde con-
seguiu fazer frente ao problema do despovoamento, sobretudo devido ao desenvolvimento da extração 
mineira, da construção civil e do dinamismo do setor comercial e serviços, em grande parte induzido pela 
primeira.

Desde então as variações populacionais têm sido pouco significativas, tendo-se registado uma taxa de 
crescimento anual da população de -0,2% em 2001 (com 7.603 habitantes) e -0,4% em 2011 (com 7.276 
habitantes). Tal reflete uma certa capacidade de retenção da população a que a restruturação, nas últi-
mas três décadas, das atividades e tecido económico na região não terá sido alheia. A classificação de 
Castro Verde como Reserva da Biosfera potenciará o aparecimento de novos produtos e atividades, pela 
valorização de valores naturais e culturais únicos deste território, fortemente ligado à ruralidade, na 
ótica do desenvolvimento local sustentável. 

Atravessada pela Faixa Piritosa Ibérica (uma das províncias metalogénicas de maior relevância a nível 
mundial), no limite Sudeste da Reserva da Biosfera encontra-se um dos centros mineiros mais impor-
tantes da Europa e uma das mais importantes indústrias extrativas de Portugal: a Mina de Neves-Corvo. 
O papel empregador desta indústria somado às atividades e serviços a ela ligadas, assim como o comér-
cio, a construção civil e obras públicas, têm sido fundamentais para a reorganização e revitalização da 
economia local. 

Em 1982, ainda na fase de instalação do Complexo Mineiro de Neves-Corvo, a área foi alvo de um estudo 
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Macho de Abetarda com plumagem de primavera (Otis tarda)
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de caracterização da situação de referência e de identificação e avaliação dos impactes decorrentes da 
exploração da mina. Este deu início a um programa de monitorização ambiental que foi continuado no 
tempo pelo Gabinete de Ambiente da própria empresa mineira (SOMINCOR, S.A.)10. Em cooperação com 
diversas instituições académicas, este trabalho visa a identificação dos impactes ambientais da atividade 
mineira na região, por forma a implementar medidas de minimização e compensação de impactes nega-
tivos e potenciar os impactes positivos sobre a biodiversidade. 

Apesar do emprego associado à da atividade agrícola ter diminuído nas últimas décadas, continua-se a 
praticar o cultivo extensivo de cereais de sequeiro, a que se associa a criação de gado, como forma de 
majorar as fontes de rendimento. Como sistema de produção economicamente pouco rentável, o fomen-
to e disseminação de práticas, para uma gestão harmoniosa entre a agricultura e a natureza, e o reco-
nhecimento do papel dos agricultores, como gestores de um território de alto valor de conservação (High 
Conservation Value), é hoje e aos olhos do amanhã um motor para o desenvolvimento de uma agricultura 
ecologicamente equilibrada, economicamente viável, socialmente justa e humana. 

A par da sua vertente produtiva, a cerealicultura promove a existência de valores naturais únicos e ofere-
ce uma paisagem campaniça11 incomparável. No sentido da valorização positiva das explorações agríco-
las, a Reserva da Biosfera potencia a multifuncionalidade da agricultura, por exemplo pelo aparecimento 
de novas formas de turismo ligadas ao mundo rural, assim como pelo incremento da qualidade e oferta 
de atividades de turismo de natureza, em especial o de observação de aves (birdwatching). 

10 A SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., foi constituída em 24 de Julho de 1980, após a descoberta em 1977, de um depósito 
de sulfuretos maciços com quantidades significativas de metais básicos, principalmente de cobre e zinco. Desde Novembro de 2006 integra o 
Grupo Lundin Mining (http://www.lundinmining.com).
11 Termo usado para património ou habitante da região do Campo Branco.

CASTRO VERDE, UMA JANELA SOBRE A 
PLANÍCIE

As terras de Castro Verde presenteiam-nos com um olhar 
esplendoroso pela imensa planície do Sul do Alentejo. A 
paisagem é, sem dúvida, o cartão-de-visita desta região 
que na primavera se reveste com um rendilhado de cores 
das pastagens, outrora lugar de grandes transumâncias 
de gados, e no verão se transforma numa imensidão 
dourada (dos pastos secos e searas maduras). Marcada 
por um forte diálogo entre o Homem e a natureza, sem 
nunca, ditar a estagnação do crescimento económico, 
mas sim incentivando a sua conciliação com as questões 
ambientais, sociais e culturais, esta paisagem humaniza-
da de alto valor natural é a chave para que, agora e no fu-
turo, se atinja um nível harmonioso de desenvolvimento 
social e económico e de realização Humana e cultural, 
ou seja, um desenvolvimento local sustentável. 
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A estepe cerealífera de Castro Verde oferece um conjunto de valores de natureza material e imaterial. 
Entre valores de aprovisionamento (como a manutenção de pastagens naturais/pousios), de regulação 
(como a proteção do solo, pela rotação de culturas e existência de pousios) e culturais (como valorização 
simbólica pela comunidade de espécies da região, como a Abetarda), os assim designados serviços do 
ecossistema geram, de alguma forma, benefícios sociais (emprego, bem-estar das populações, etc.), 
económicos (venda de produtos locais e artesanato, turismo de natureza, etc.) e ambientais (qualidade 

Macho de Abetarda com plumagem de primavera (Otis tarda)
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da água, repositório de patrimônio genético, etc.). A Reserva da Biosfera ajudará à valorização destes 
serviços, na ótica da economia local e do bem-estar humano, como foco de garantir o equilíbrio dos 
próprios ecossistemas.

A par dos recursos naturais, Castro Verde conta com uma riqueza e diversidade etnográfica, onde é dada 
grande importância à preservação de costumes e traços culturais. Como Reserva da Biosfera este es-
paço enaltecerá a memória coletiva e os saberes locais, que passam a ser “monumentos” que evocam o 
passado, perpetuam a recordação e valorizam um património que passa a pertencer a cada geração que 
se segue e que atrai olhares e desperta curiosidade.

No reconhecimento crescente do valor intrínseco dos recursos naturais e culturais, de um território 
desde sempre ligado à exploração da terra (feita à superfície ou no subsolo), Castro Verde tem sabido 
estimular o diálogo de saberes e práticas entre diferentes atores locais. Neste contexto, a futura Reserva 
da Biosfera servirá como plataforma de consolidação do envolvimento ativo e participativo de todos os 
segmentos da comunidade local, para a construção de escolhas coletivas e sustentáveis. 

Em suma, a Reserva da Biosfera vem reforçar não só a sustentabilidade de um território distinto no pa-
norama regional, nacional e internacional, pelo conjunto de elementos naturais e traços culturais únicos, 
mas também o modelo de desenvolvimento socioeconómico local que tem sabido manter a identidade e 
tradição sem hipotecar os valores patrimoniais (materiais e imateriais) presentes no território.

APOIO LOGÍSTICO 
Apoio a projetos demonstrativos, à educação 
e formação ambiental, à investigação e 
monitorização relacionadas com a conservação e o 
desenvolvimento sustentável a nível local, regional 
e nacional

      3.3

Pela especificidade do património natural e cultural, fruto de uma convivência milenar entre o Homem 
e a Natureza, a região de Castro Verde suscita há muito o interesse nacional e internacional para a rea-
lização de projetos em áreas do conhecimento tão diversas como a biologia, a agronomia, a sociologia, 
a arqueologia, a antropologia, entre outras, que promovem a investigação, a conservação, a formação, a 
educação, a valorização de tradições, produtos e serviços locais.

A apropriação do capital do saber, do saber-fazer e do saber-ser, e a presença de diversas infraestru-
turas no território (como o InCastro - Espaço de Ideias e Negócios12, do Município de Castro Verde, e o 
Centro de Apoio ao Desenvolvimento, da ESDIME13) tem possibilitado o aparecimento de novas compe-
tências no quadro das exigências de competitividade, produtividade e de inovação do tecido empresarial 
e da economia local. Neste domínio, são várias as empresas e entidades que fazem hoje do território de 
Castro Verde um laboratório de desenvolvimento das suas atividades, que poderão consolidar-se ainda 

12 O IN CASTRO é um Centro de Ideias e Negócios que tem como principal missão a prestação de serviços de acolhimento de projetos empre-
sariais aos quais seja reconhecida capacidade efetiva ou potencial para promover a diversificação da base económica e a criação de emprego 
qualificado na região de Castro Verde.
13 A ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste é uma Associação de Desenvolvimento Local (ADL) que tem por 
objetivo apoiar e potenciar o desenvolvimento integrado e participado do Alentejo Sudoeste integrando os vetores económico, social e cultural.
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mais e beneficiar diretamente com a classificação como Reserva da Biosfera.

Fruto do esforço encetado há três décadas, em prol da conservação da estepe cerealífera de Castro Ver-
de, têm-se realizado vários projetos técnicos, científicos e educativos sensu lato, que no seu conjunto 
têm contribuído para a valorização, a conservação e a gestão do valioso património natural que a região 
encerra. O envolvimento de agricultores, defensores do meio ambiente e de entidades públicas e priva-
das, nestes projetos de interesse coletivo, tem permitido o reconhecimento e adoção de boas práticas 
(nomeadamente, ao nível agrícola e cinegético) que maximizam a longo prazo uma conservação das aves 
estepárias compatível com as atividades humanas. 

A continuidade de programas como o Programa Castro Verde Sustentável, desenvolvido pela Liga para 
a Protecção da Natureza (LPN), bem como, de parcerias com entidades académicas externas, como o 
Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), o Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves do Instituto Superior de 
Agronomia, a Universidade de Coimbra e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), as-
segurará a aquisição e transferência de conhecimentos e a inovação na área da conservação da natureza 
e economia agrícola, numa perspetiva territorial do desenvolvimento sustentável.

O PROGRAMA CASTRO VERDE 
SUSTENTÁVEL

Desenvolvido pela LPN desde 1993, este programa tem 
como objetivo promover a conservação da estepe ce-
realífera das planícies de Castro Verde, integrando as 
vertentes da gestão agrícola e dos recursos naturais, da 
conservação da natureza, da investigação científica, da 
educação ambiental e do ecoturismo. Desde o seu in-
ício, o trabalho desenvolvido tem contado com o apoio 
de diversas parcerias locais, desde agricultores e propri-
etários a autoridades governamentais, locais e nacionais, 
numa abordagem de desenvolvimento bottom-up. Além 
da participação em diversos fóruns internacionais, os 
excelentes resultados do trabalho de cooperação local 
desenvolvido em Castro Verde têm sido objeto de recon-
hecimento nacional e internacional, tendo a LPN sido 
premiada por entidades como o European Landowners 
Organization (ELO), a Fundação Mediterrània Centre 
D’Iniciatives Ecológiques e o Mediterranean Information 
Office for Environment, Culture and Sustainable Develop-
ment (MIO-ESCDE), a Comissão Europeia, entre outras.

 Com relação aos projetos demonstrativos, Castro Verde tem sido área piloto para testar instrumentos, 
métodos e técnicas adequadas em áreas como o combate à desertificação, adaptação às alterações 
climáticas, assim como minimização de impactes negativos sobre a biodiversidade estepária. Em resul-
tado, a Reserva da Biosfera é um polo de ensaio, aplicação, demonstração e difusão de boas práticas, 
conducente à aplicação de medidas, à escala local e regional, no âmbito da Estratégia Nacional da Con-
servação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB) e da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas (ENAAC 2020). A acrescer, o Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD 
2014-2020) indica Castro Verde como um dos centros de referência a integrar uma rede nacional de lo-
cais destinados a promover ações de recuperação e preservação do solo.

O desenvolvimento de ações de informação, sensibilização e formação, tem sido possível através de es-
truturas como o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG) da LPN, o Centro de Promo-
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ção do Património e do Turismo – Posto Turismo (CPPT – Posto Turismo) do Município de Castro Verde, a 
rede de bibliotecas, os museus e o Agrupamento de Escolas de Castro Verde. Tendo como destinatários 
diferentes segmentos da população local (agricultores, caçadores, comunidade escolar, prestadores de 
serviços, etc.), assim como da comunidade técnico-científica, estas ações têm permitido a mudança de 
comportamentos, a troca de experiências e a divulgação de conhecimentos em diversas áreas, como as 
ciências agrárias, a conservação da natureza, a cultura e a etnografia. 

Na área de novas oportunidades de negócio (empreendorismo), o Centro de Apoio ao Desenvolvimento, 
da ESDIME, e o InCastro têm contribuído para a revitalização de microempresas no mundo rural, quer 
pela capacitação, quer pelo acolhimento de iniciativas empresariais.

O CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DO VALE 
GONÇALINHO

Situado na Herdade de Vale Gonçalinho, em plena 
pseudo-estepe alentejana, o CEAVG é um típico 
monte alentejano que foi recuperado mantendo 
a traça tradicional. É um edifício autossustentável, 
funcionando com recurso à microprodução de 
energias renováveis (painéis fotovoltaicos e gera-
dores eólicos), dispõe de uma Estação de Trata-
mento de Águas Residuais por Plantas, possui 
um reservatório capaz de armazenar um volume 
significativo de água subterrânea e conta com 
uma estação meteorológica. Com uma sala de 
formação, biblioteca, meios audiovisuais e algum 
equipamento agrícola (semeador de sementeira 
direta, injetor de lamas com subsolador, pulveriza-
dor, etc), o CEAVG é um pólo de concentração e 
disseminação de informação de índole ambiental 
sobre a região de Castro Verde.

A realização de atividades que captem o envolvimento e a participação de toda a comunidade, de que 
as Jornadas Ambientais de Castro Verde14 são um exemplo, assim como sessões participativas, dias 
abertos, workshops, tem permitido a construção de uma sociedade mais ativa e comprometida com o 
desenvolvimento sustentável e o bem-estar da atual e futuras gerações.

A nível escolar, desde a década de 1990, a LPN tem desenvolvido, várias iniciativas de sensibilização junto 
dos mais novos, dentro e fora da escola, desde o ensino pré-escolar ao secundário e com o envolvimento 
de diferentes entidades da comunidade escolar. Estas atividades de educação, sensibilização e formação 
foram reforçadas em 2000 com a abertura do Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho.

No seio da instituição escolar, a par de projetos voltados para a conservação da Natureza e avifauna es-
tepária, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde tem promovido o contacto com o programa educativo 
da UNESCO. Fruto deste trabalho, no ano letivo 2014/2015 foi possível o envolvimento das escolas na 3ª 
Edição do Concurso escolar UNESCO: GEA-TERRA MÃE, sob o tema “A Água que nos une - É o solo que 

14 Esta é uma iniciativa conjunta do Município de Castro Verde, da Associação de Agricultores do Campo Branco e da LPN, que pretende pro-
mover a reflexão e partilha de experiências sobre o território de Castro Verde em domínios diversos (como o da biologia, ecologia, agronomia, 
antropologia, economia, entre outros) junto de um conjunto alargado de agentes locais e externos à região. 
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sustenta a vida”, e no ano letivo 2015/2016 a submissão da proposta de adesão à Rede de Escolas da 
UNESCO. Com esta aposta o Agrupamento de Escolas de Castro Verde poderá ser a primeira entidade do 
Alentejo a fazer parte Rede de Escolas Associadas à UNESCO em Portugal e no mundo.

Para acompanhar o estado de conservação das espécies com estatuto de proteção mais elevado, tem sido 
efetuados trabalhos de monitorização das populações de algumas espécies, como é o caso da Abetarda, 
Sisão, Peneireiro-das-torres, Rolieiro, Cortiçol-de-barriga-preta, Milhafre-real, Tartaranhão-caçador, 
Águia-imperial-ibérica e Grou-comum. Estes estudos tem sido efetuados no âmbito de várias parcerias 
da LPN com instituições governamentais (como é o caso do ICNF), académicas (e.g. Universidade de Lis-
boa, Universidade do Porto) e outras Organizações Não-Governamentais de Ambiente.

Também no âmbito da atividade agro-pecuária decorrem ensaios e demonstrações de técnicas agríco-
las e de práticas de combate à desertificação, que tem envolvido a AACB, a LPN e diversas instituições, 
públicas e privadas.
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< A pastorícia é uma atividade ancestral na região
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CRITÉRIOS PARA A DESIGNAÇÃO COMO 
RESERVA DA BIOSFERA

      4

Incluir um mosaico dos sistemas ecológicos repre-
sentativos da região biogeográfica, incluindo uma 
gradação da intervenção humana 

      4.1

O território continental português abrange duas regiões biogeográficas (de acordo com a classificação 
de Udvardy): a Atlântica que, de modo geral, corresponde ao Noroeste de Portugal, e a Mediterrânica, 
que ocupa o restante território continental. Localizada na parte Sul do continente português, a Reserva 
da Biosfera de Castro Verde pertence, assim, à Região Biogeográfica Mediterrânica, estando inserida em 
plena Bacia do Mediterrâneo.

Fruto das glaciações e períodos interglaciares, no início do Neolítico, entre o milénio X e III a.C., as este-
pes cerealíferas mediterrânicas que agora existem nesta região biogeográfica, seriam grandes áreas de 
floresta e matagais (bosques) que ao sabor de milhares de anos, foram sendo transformados em grandes 
áreas abertas para a agricultura e pastorícia de subsistência. Esta expansão da estepe foi também favore-
cida pelo clima que se foi tornando mais seco. Embora grande parte da vegetação original mediterrânica 
tenha desaparecido, é ainda possível encontrar nestas áreas um conjunto de espécies características da 
flora autóctone, algumas das quais restritas à Bacia do Mediterrâneo, à Península Ibérica ou ao território 
português.

A presença milenar do Homem na Bacia do Mediterrâneo moldou, assim, esta paisagem ao longo dos 
tempos, incorporando a presença humana como um dos elementos do ecossistema. Esta longa interven-
ção humana na paisagem Mediterrânica foi benéfica para muitas componentes da biodiversidade. Exem-
plo disso são vários habitats com importância de conservação, mas que estão dependentes de regimes de 
“perturbação” associados à atividade humana, sem os quais o seu valor diminui pois ocorre uma sucessão 
natural para habitats de menor relevância. Os sistemas agrícolas tradicionais de baixa intensidade, assen-
tes numa pastorícia extensiva, são disso um exemplo e suportam atualmente uma proporção importan-
tíssima da biodiversidade na Europa.

Dominada por uma paisagem pouco acidentada e de baixo relevo, a área da Reserva da Biosfera de Castro 
Verde é, desde há cerca de 5.000 anos, objeto de uma profunda humanização. Marcada por uma presença 
humana que teria na exploração mineira, na pastorícia e, mais tarde, na cerealicultura, as suas principais 
atividades, desde cedo que aqui se instalam estruturas comunitárias fortemente desenvolvidas, conhece-
doras da escrita1 e com profundos contactos comerciais com o todo o Mediterrâneo. 

Atualmente, a vasta planície de Castro Verde reflete este legado histórico que se caracteriza pela existên-
cia de um mosaico de sistemas ecológicos (seminaturais e naturais) alternados, ricos em habitats e es-
pécies exclusivos da Região Biogeográfica do Mediterrâneo, a que se somam aglomerados populacionais, 
bem distribuídos no território, algum casario disperso e uma rede de vias de comunicação, formada por 
estradas e caminhos rurais. 

1 Datável da 1ª Idade do Ferro, entre os séculos VII e V a.C, a “escrita do Sudoeste” seria uma forma de comunicar entre os povos do Sudoeste 
Peninsular e mais tarde com os novos povos (fenícios, gregos e cartagineses), que aqui se deslocavam para fazerem os seus negócios. Esta 
forma de escrita autóctone ainda está por decifrar.
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Com uma população estimada em 7.276 habitantes (Censo Nacional de 2011) e uma área de 569,4 km2 
a Reserva da Biosfera apresenta uma densidade populacional baixa (12,8 hab/km2). Grande parte da 
população encontra-se na vila de Castro Verde (4.199 habitantes), distribuindo-se a restante por cerca de 
uma vintena de localidades de pequena e média dimensão (2.755 habitantes) e algumas casas isoladas, 
regionalmente designadas como “montes alentejanos” (que totalizam 322 habitantes). 

A malha urbana das localidades é dominada por um misto de casario mais antigo e novas construções, 
onde se tenta preservar a traça original das casas alentejanas. Na sua maioria, as casas são baixas, 
caiadas2 de branco e com barras que variam entre o azul e o amarelo, integrando-se na paisagem como 
se dela fizessem parte. Dispersos um pouco por todo o território, os velhos “montes alentejanos” são 
maioritariamente construídos em taipa3, mantendo o encanto e beleza da traça original. Por vezes, estes 
apresentam construções em alvenaria de apoio à atividade agrícola e pecuária (e.g. armazéns, ovil, etc.), 
formando um pequeno casario.

Nesta paisagem de baixa densidade populacional, os campos abertos cultivados com cereais de sequeiro, 
intercalados por terras onde pastam ovelhas e vacas, ocupam a quase totalidade da área agrícola, 
numa vasta área contínua. Intercalados por terras, onde pastam ovelhas e vacas, estes ocupam vastas 
áreas contínuas, quase planas, compartimentadas em grandes parcelas muitas vezes vedadas com a 
tradicional rede ovelheira. Conhecido por ecossistema estepário este sistema agrícola (e pecuário) ocupa 
mais de metade da área da reserva. 

Inseridos no mosaico destes campos agrícolas surgem também esporadicamente pequenos 
agrossistemas tradicionais com culturas permanentes de sequeiro típicas das zonas mediterrânicas, 
nomeadamente olival e vinha, assim como hortas familiares. Os poucos e velhos olivais encontram-
se associados a práticas agropastoris extensivas, pelo uso do sub-coberto como pastagem natural 
(sobretudo a ovinos) e produção do azeite, um dos produtos base da dieta mediterrânica (declarada como 
Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 20134). Atualmente, com boas perspetivas de 
desenvolvimento competitivo agrocomercial existem algumas parcelas de vinha nova. Acresce algumas 
áreas de sistemas florestais com plantações recentes, puras ou mistas, de Pinheiro-manso (Pinus pinea) 
e Azinheira (Quercus rotundifólia). 

Resultante da intervenção humana nos bosques mediterrâneos originais, o ecossistema seminatural 
a que chamamos ‘montado de azinho’, combina uma elevada importância socioeconómica com uma 
excecional diversidade biológica. Neste sistema agroflorestal o subcoberto entre os intervalos das 
Azinheiras (Quercus rotundifolia) é muitas vezes usado para pastoreio (de ovinos e bovinos) ou para o 
cultivo de cereais de sequeiro.

Todos estes sistemas ecológicos seminaturais (i.e. estepe cerealífera, olival, vinha e montado de azinho) 
conferem à Reserva da Biosfera de Castro Verde uma forte identidade rural cuja preservação depende da 
manutenção das atividades antrópicas de baixa intensidade que lhes são inerentes.

2 Ou seja, pintadas com cal (um composto sólido branco formado por decomposição térmica de calcário a elevadas temperaturas).
3 A taipa consiste na construção de paredes resistentes através da execução in situ de blocos constituídos por camadas delgadas de terra 
compactadas entre taipais (nome dado à cofragem).
4 Esta classificação diz respeito a uma candidatura transnacional, apresentada por Portugal aliado à Croácia e Chipre, mas também à Espanha, 
Marrocos, Itália e Grécia (que já tinham os seus nomes e a dieta mediterrânica respetiva inscritos nos bens patrimoniais da Unesco desde 2010).
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A AZINHEIRA, SÍMBOLO 
DA PAISAGEM ALENTEJANA

Originária da Bacia do Mediterrâneo, em Portugal a Azin-
heira (Quercus rotundifolia) é a árvore mais simbólica do 
Baixo Alentejo, cujo porte pode chegar aos 20 metros. 
Também conhecida como carrasco ou chaparro, suporta 
bem a escassez de água e as temperaturas extremas, sendo 
uma espécie bastante resistente e que necessita de poucos 
cuidados. O aspeto da sua copa é muitas vezes reflexo da 
ação do Homem que o molda, resultando em copas aber-
tas e largas. As bolotas, que são os seus frutos, podem ser 
doces ou amargas e servem de alimento ao gado, em es-
pecial ao porco alentejano, e a muitas aves como os Grous 
(Grus grus) e as Abetardas. As bolotas doces são muitas 
vezes comidas cruas ou asadas nas brasas, tendo outrora, 
e em época de escassez, sido usadas para fazer pão. Este 
fruto também dá para elaborar um excelente licor.

Outros sistemas arbóreo-arbustivos, tipicamente mediterrânicos, que merecem igual atenção, pois são 
bem representativos desta região biogeográfica, são os matos mediterrânicos. Surgem geralmente em 
áreas com afloramentos rochosos que não podem ser lavrados ou em terrenos um pouco mais declivosos 
associados aos barrancos das ribeiras, em pequenas bolsas e manchas de vegetação natural. A Esteva 
(Cistus ladanifer) é a planta mais abundante, formando manchas homogéneas facilmente identificadas pelo 
brilho das folhas, o branco das flores e o odor intenso. Com o pouco uso humano, estes matos de estevas 
(estevais) tornam-se mais ou menos densos, sendo por vezes acompanhados por outras cistáceas, como a 
Roselha (Cistus crispus) e o Sargaço (Cistus salviifolius), e aromáticas do género Lavandula. No seu conjunto 
estas plantas impedem que os solos sejam facilmente erodidos formando matos baixos e ensolarados, que 
são muitas vezes usados como abrigo a colmeias que começam a ter grande importância na região. 

Em algumas encostas mais declivosas das principais linhas de água, como a Ribeira de Cobres, existem 
fragmentos de vegetação natural mais complexa e diversificada de difícil progressão no seu interior. Dis-
ponibilizando até três estratos (herbáceo, arbustivo e arbóreo) estas manchas cerradas são formações 
originais do matagal mediterrânico, onde ocorrem espécies arbustivas como o Lentisco-bastado (Phillyrea 
angustifolia), o Zambujeiro (Olea europaea sylvestris) e a Murta (Myrtus communis), e onde a presença do 
Homem não se faz sentir.

Por fim, sendo a água um recurso bastante escasso na Reserva da Biosfera, há a registar a presença de 
vários sistemas ecológicos aquáticos (naturais e seminaturais) de água doce, estando muitos deles asso-
ciados à necessidade de garantir reservas de água para o gado. 

Entre as zonas húmidas naturais, e inseridos na matriz agrícola de Castro Verde, salienta-se a existência de 
um dos mais notáveis e singulares habitats de água doce: os charcos temporários mediterrânicos (Habitat 
prioritário 3170* da Diretiva Comunitária Habitats). Confinados a pequenas áreas bem localizadas, con-
tribuem para a conetividade entre os restantes habitats aquáticos, mas são sobretudo um reservatório de 
diversidade biológica e genética única pelas espécies singulares que aqui ocorrem. Devido ao seu caráter 
efémero, pela dependência da pluviosidade anual, que se traduz numa alternância de condições ecológicas 
extremas, entre um elevado grau de encharcamento e secura à medida que a primavera avança para o 
verão, diversas espécies da flora e da fauna adaptaram-se para aqui conseguirem sobreviver.

Também os rios têm aqui este cunho temporário, com grandes variações do seu caudal, que chega a secar 
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Importância para a conservação da diversidade 
biológica

      4.2

5 A cestaria é uma técnica ancestral de fabricação de cestos (p.ex. para as vindimas, carregar lenha) e outros utensílios (p.ex. chapéus para as 
lides nos campo) a partir do cruzamento ou entrelaçamento de fibras vegetais, como o junco, a atabua, entre outras plantas paludosas.

no verão. Assim, as ribeiras e barrancos, dispersos pelo território da reserva, são típicos cursos de água 
mediterrânicos com caráter intermitente. A vegetação nas margens das ribeiras apresenta-se em for-
mações arbustivas, constituídas, na sua maior parte, por Loendros (Nerium oleander), Tamujos (Flueggea 
tinctoria), Tamargueiras (Tamarix africana) e Silvas (Rubus spp.).

Nas zonas mais profundas das ribeiras, a água mantém-se ao longo do verão, mesmo quando a água 
já não corre nos restantes troços das ribeiras. Estas importantes reservas de água durante o estio são 
regionalmente designadas como pegos. Outrora estes locais eram usados como locais recreativos para 
a pesca e mergulhos frescos. Atualmente, estes locais desempenham um papel importante no abebe-
ramento do gado e da fauna selvagem, que têm aqui um local para “matar” a sede nos dias quentes de 
verão¬. São também um refúgio essencial para a fauna aquática, nomeadamente peixes, répteis e anfí-
bios. Para a ictiofauna os pegos representam um oásis essencial à sua sobrevivência, pois resistem aqui 
durante o verão para depois colonizar novamente toda a ribeira quando esta volta a correr.

Nos principais cursos de água, nomeadamente na Ribeira Maria Delgada, na Ribeira de Cobres e na 
Ribeira de Oeiras, é possível encontrar cortinas ripícolas bem conservadas compostas por arbustos es-
pontâneos como o Loendro, a Tamargueira, o Tamujo (que corresponde ao Habitat 92D0 – Galerias e 
matos ribeirinhos meridionais da Diretiva Comunitária Habitats) e pontualmente árvores como o Freixo 
(Fraxinus angustifólia), o Choupo (Populus spp.) e o Salgueiro (Salix spp.). Pela tranquilidade que transmi-
tem estes “paraísos” são locais aprazíveis que convidam também ao descanso e lazer.

Bem distribuídas pelo território, as pequenas barragens, açudes e charcas, são espelhos de água artifi-
ciais, com cerca de 1 a 2 ha, que desempenham um importante papel no apoio à atividade agropecuária, 
fornecendo água ao gado durante o verão, assim como à vida selvagem. Nas suas margens surgem por 
vezes as Atabuas (Typha latifolia) e outras plantas paludosas, como o Bunho (Schoenoplectus lacustris) e 
alguns Juncos (Juncus spp.), que servem de refúgio a várias aves aquáticas e foram outrora bastantes 
usadas para a cestaria5 e construção dos assentos de cadeiras e bancos.

Este mosaico de sistemas ecológicos, onde a espécie humana é parte integral, forma uma das paisa-
gens mais ameaçadas na Europa e toda a Bacia do Mediterrâneo: a estepe cerealífera mediterrânica. 
Confinada ao Sul da Europa e Norte de África, esta paisagem é no seu todo uma área rural de elevado 
valor natural (High Nature Value farming) que suporta altos níveis de biodiversidade, estando inteiramente 
dependente da ação do homem.

Apresentando uma paisagem pseudo-estepária tipicamente mediterrânica, bem preservada e que sus-
tenta uma comunidade de flora e fauna, com estatutos de proteção elevados, Castro Verde é uma área 
agrícola de elevado valor natural (High Nature Value Farming), que aborda a conservação da natureza e a 
proteção da biodiversidade através de sistemas de produção agrícola de baixa intensidade.

O mosaico de searas, restolhos, lavrados, pousios e pastagens, oferece em abundância variável, no tempo 
e no espaço, alimento, refúgio e locais de nidificação a cerca de duzentas espécies de aves. Entre espé-
cies sedentárias, invernantes, migradoras nidificantes e migradoras de passagem, estas aves possuem 
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A “RAINHA” DA ESTEPE

A Abetarda deve o seu nome ao facto de ser lenta, pesa-
da e que tarda em levantar voo. O macho que chega a 
atingir 16kg é a 2ª ave voadora mais pesada do mundo 
e a mais pesada da Europa. É a mais emblemática das 
aves estepárias, sendo conhecida por “rainha da estepe”. 
A Península Ibérica alberga a maior população mundial 
desta espécie, existindo pequenas populações em alguns 
países do Centro da Europa e a 2ª maior população na 
Rússia. Na primavera os machos exibem “bigodes” e uma 
“gola” castanho-escura-avermelhada, que desaparece no 
verão. Para atraírem as fêmeas, deslocam-se para zonas 
específicas – áreas de “lek” ou de parada – onde travam 
batalhas para criarem uma hierarquia e se exibirem para 
as fêmeas. Na parada nupcial enchem o peito de ar, 
colocam a cabeça para trás, reviram as asas e cauda e 
começam a rodopiar sobre as patas, numa vigorosa e im-
pressionante dança. Em Castro Verde é a principal razão 
de visita de ornitólogos vindos de todos os continentes. 
A nível local a sua importância é visível nos inúmeros 
símbolos de grupos e associações castrenses que ado-
taram a Abetarda como mascote ou imagem de marca 
dos seus produtos, mostrando o sentimento de pertença 
e de identidade cultural associado a esta admirável ave. Iv
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comportamentos distintos ao longo do ciclo anual e, consequentemente, utilizam a matriz de campos 
agrícolas da estepe cerealífera de diversas formas e em diferentes épocas do ano. As aves estepárias e 
as aves de rapina diurnas correspondem aos principais valores desta avifauna estritamente dependente 
da ação do Homem pelo cultivo de cereais e a existência de pousios/pastagens (prados).

Entre as aves estepárias, com estatuto de ’Vulnerável’ a nível global e de ‘Em Perigo’ em Portugal, temos 
a Abetarda que aqui tem o maior número de indivíduos do país (à data, com cerca de 1.450 indivíduos 
num total nacional de cerca de 1.893) e as suas mais importantes áreas de parada nupcial, constituindo 
a 4ª maior população mundial da espécie. Destaca-se ainda o Sisão, com a maior densidade de machos 
(cerca de metade da população nacional durante a época de reprodução), estando classificado como 
‘Vulnerável’ no país (como ‘Quase Ameaçado a nível mundial) e cuja tendência populacional se considera 
estar atualmente em regressão. 

A reserva é ainda, a nível nacional, a principal área de reprodução do Rolieiro (Coracias garrulus), a que 
congrega mais efetivos de Calhandra-real (Melanocorypha calandra) (cerca de 85% da população nacio-
nal) e uma das maiores concentrações de Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), três espécies 
que apresentam a nível mundial tendências populacionais regressivas. 

Entre as espécies residentes, esta área alberga também núcleos significativos de Alcaravão (Burhinus 
oedicnemus), Trigueirão (Miliaria calandra) e Cotovia-montesina (Galerida theklae), e de migradoras 
estivais, como a Perdiz-do-mar (Glareola praticola), o Abelharuco (Merops apiaster) e a Calhandrinha 
(Calandrella brachydactyla). 

Durante o inverno encontram-se ainda importantes densidades de Grous (Grus grus), Abibes (Vanellus 
vanellus), Tarambolas-douradas (Pluvialis apricaria), Petinhas-dos-prados (Anthus pratensis) e Lavercas 
(Alauda arvensis). Destaca-se ainda a presença em elevado número de Milhafres-reais (Milvus milvus), 
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A IMPONENTE 
ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA

Endémica da Península Ibérica, esta 
grande águia era no início do séc. XX 
relativamente abundante em grande 
parte da sua área de distribuição. Ao 
longo das últimas décadas, verificou-se 
um declínio acentuado até ao desapa-
recimento da população reprodutora 
em Portugal entre finais da década de 
1970 e inícios da década de 1980. Após 
uma ausência de cerca de 20 anos, a 
Águia-imperial-ibérica voltou a nidific-
ar em Portugal em 2003 na região do 
Tejo Internacional e posteriormente em 
2006 também no Baixo Alentejo, Em 
2015 a população portuguesa conta-
biliza um total de 13 casais distribuídos 
pelas regiões da Beira Baixa e do Alentejo. Hoje esta espécie é alvo de um projeto de conservação a nível na-
cional, o qual pretende estabelecer ferramentas base para assegurar o aumento da população em Portugal, e 
consequentemente, da população global. Iniciado em 2014, o Projeto LIFE Imperial (cofinanciado pela União 
Europeia) é promovido pela LPN em parceria com várias entidades públicas e privadas, nacionais e espanholas, 
entre as quais o Município de Castro Verde, a GNR, o ICNF e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

espécie que se encontra ‘Quase Ameaçada’ a nível global e que aqui têm alguns dos mais importantes 
dormitórios de Portugal durante o inverno.

Nas aves de rapina, sobressai o Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), pela ocorrência de cerca de 70% 
da população nacional e com as maiores colónias no país, e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), 
pela maior concentração de casais a nível nacional. Soma-se a presença de Águia-imperial-ibérica 
(Aquila adalberti), um endemismo ibérico e uma das aves de rapina mais ameaçadas no mundo, estando 
classificada como ‘Criticamente em Perigo’ em Portugal e ‘Vulnerável’ a nível mundial. Além de conter 
territórios de caça e de nidificação, Castro Verde é ainda um importante lugar de dispersão de juvenis 
desta grande águia, pela abundância de espécies-presa.

No seu conjunto, a comunidade de aves estepárias são consideradas como um dos grupos de aves mais 
ameaçadas da Europa, pois não existe outro habitat que se aproxime deste em termos de proporção de 
espécies com interesse global e regional para a conservação. Castro Verde destaca-se, portanto, por 
ser um dos poucos locais com especial relevância para a conservação das aves estepárias em território 
europeu e em toda a região Mediterrânica, devido ao bom estado de conservação do habitat, estrutura 
diversificada da comunidade de aves e boa situação populacional das espécies existentes. Quer na esfera 
nacional, ibérica, europeia ou mundial, Castro Verde desempenha um papel absolutamente essencial 
para a conservação desta biodiversidade única e associada a práticas agro-pastoris tradicionais.

Nas aves de presa há ainda uma presença regular de espécies invernantes como o Tartaranhão-azulado 
(Circus cyaneus) e o Esmerilhão (Falco columbarius), e estivais, como o Milhafre-preto (Milvus migrans). Os 
pousios e pastagens (onde podemos encontrar o Habitat prioritário 6220* da Diretiva Comunitária Habi-
tats) são também zonas importantes de alimentação para o Grifo (Gyps fulvus), o Abutre-preto (Aegypius 
monachus), espécie ‘Criticamente em Perigo’ em Portugal e ‘Quase Ameaçada’ a nível global, e o Abutre 
do Egito (Neophron percnopterus), a mais pequena das espécies de abutres que ocorrem em Portugal e 
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6 A Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa ou Convenção de Berna foi assinada a 19 de setembro de 1979 e tem 
por objetivo conservar a flora e a fauna selvagens e os seus habitats naturais, em particular as espécies e os habitats cuja conservação exija a 
cooperação de diversos estados, e promover essa cooperação.

que tem categoria de ‘Em Perigo’ a nível nacional e global.     

Dada a elevada disponibilidade alimentar e a existência de vastas áreas abertas, Castro Verde é ainda local 
de invernada e de assentamento de juvenis de grandes rapinas como a Águia-real (Aquila chrysaetos) e 
área de reprodução e dispersão de juvenis de Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e.

Como raridades, regista-se a ocorrência esporádica do Abutre de Rüppell (Gyps rueppellii), espécie com 
categoria IUCN ‘Criticamente em Perigo’, do Falcão-de-pés-vermelhos (Falco vespertinus), do Corredor 
(Cursorius cursor) e do Abelharuco-persa (Merops persicus).

O montado é uma singularidade do Mediterrâneo, sobretudo nas regiões a Sul da Península Ibérica. Em 
Portugal (país com a maior área de montado do mundo) este encontra-se protegido por lei (Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 23 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) sendo uma 
paisagem cultural, sobretudo do Alentejo, que suporta espécies raras ou em vias de extinção. A nível euro-
peu, o montado de Quercus spp. de folha perene (florestas esclerófilas sujeitas a pastoreio) está protegido 
pela Diretiva Comunitária Habitats.

Na área da Reserva da Biosfera, as manchas de montado de azinho, albergam um elenco faunístico cuja 
presença depende da densidade de árvores e do estrato herbáceo e arbustivo do seu sub-coberto. Esta 
diversidade vegetal proporciona uma riqueza de habitats para várias aves com alto valor de conservação 
e constantes no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves, como é o caso do Peneireiro-cinzento (Elanus 
caeruleus) e do Grou (Grus grus).

Entre as plantas espontâneas que crescem no estrato herbáceo das searas, dos montados e dos poucos 
e velhos olivais, destaca-se a Coutinho (Linaria ricardoi), um endemismo lusitano muito ameaçado e res-
trito ao interior do Baixo Alentejo, estando incluído no Anexo II da Diretiva Comunitária Habitats, com a 
categoria de prioritária, bem como no Anexo I da Convenção de Berna6. Nos pousios e clareiras de matos, 
em locais soalheiros ou de meia sombra, nascem também plantas de certa exuberância como a orquídea 
Erva-do-salepo (Anacamptis boryi), difícil de encontrar e com estatuto de ‘Vulnerável’ à escala mundial. 
Confinada a zonas restritas na região onde Castro Verde se insere, podemos encontrar à volta da base do 
tronco das oliveiras e nos taludes das estradas, perto de olivais tradicionais, outra rara orquídea endémica 
da Península Ibérica, a Biarum tenuifolium subsp. galianii. 

Nos terrenos menos férteis, muitas vezes votados ao abandono, surgem frequentemente espécies arbusti-
vas do mato mediterrânico, em maior ou menor proporção, como as do género Cistus, onde merece espe-
cial destaque a Esteva (Cistus ladanifer). Estes matos de estevas (estevais) são muitas vezes acompanhados 
por outras cistáceas como a Roselha (Cistus crispus) e o Sargaço (Cistus salviifolius). Nos solos mais degra-
dados, temos outras plantas xerofíticas características como a Espinhosa (Genista hirsuta) e o Rosmaninho 
(Lavandula stoechas), um endemismo da Península Ibérica. Nas clareiras de alguns matos é ainda possível 
encontrar o Caméfito (Armeria neglecta), uma espécie endémica lusitana restrita à região do Campo Branco 
que se encontra ‘Em Perigo’ de extinção e que consta do Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats. Ao nível 
do estrato herbáceo destacam-se gramíneas como a Braquipódio-de-duas-espigas (Brachypodium dista-
chyon), uma espécie observada na região Mediterrânica, Este da Europa, e Oeste da Ásia e Macaronésia (ex-
ceto em Cabo Verde). Nativas de ambientes mediterrânicos, estas manchas de mato são particularmente 
importantes para um conjunto de passeriformes migradores de grande interesse conservacionista como o 
Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) e o Rouxinol-do-mato (Erythropygia galactotes). 

Nas formações que se aproximam do matagal mediterrânico, mais complexo e diversificado que os matos, 
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e confinadas a certas encostas mais declivosas de algumas linhas de água, encontram-se plantas carac-
terísticas do Mediterrâneo, como o Zambujeiro (Olea europaea), a Aroeira (Pistacia lentiscus) e o Lentisco-
-bastardo (Phillyrea angustifolia).

As ribeiras têm um regime torrencial caraterísticos dos rios temporários da bacia do Mediterrâneo. As 
grandes enxurradas enchem em pouco tempo o leito que no verão acaba por secar ou ficar reduzido a 
pegos. Este carácter intermitente condiciona a vegetação destes típicos cursos de água mediterrânicos. 
A comunidade florística é constituída por espécies com grande tolerância ecológica, como o Loendro, a 
Tamargueira, o Tamujo e Silvas. No estrato herbáceo das margens evidencia-se o Trevo-de-quatro-folhas-
-peludo (Marsilea batardae), presente em algumas das Zonas Núcleo da Reserva da Biosfera, sendo uma 
espécie endémica da Península Ibérica, que em Portugal ocorre apenas no Alentejo, estando inserida no 
Anexo II e IV da Diretiva Comunitária Habitats, Anexo I da Convenção de Berna e considerada ‘Em Peri-
go’ pelo IUCN. Nas margens crescem ainda plantas perenes como o Junquilho (Narcissus jonquilla), um 
narciso endémico da Península Ibérica, que nasce de bolbos subterrâneos. Nas margens e leitos mais 
pedregosos de cursos de água que mantêm humidade mais tempo temos aquela que é a única orquídea 
em Portugal listada no Anexo IV da Diretiva Habitats, bem como no Apêndice I da Convenção de Berna: 
a Spiranthes aestivalis. Conhecida por Trança-de-dama-estival, esta tem distribuição limitada à metade 
ocidental da Europa e Norte de África, sendo muito rara em Portugal, onde apenas é conhecida uma 
população no Norte do país e outra na região Centro, e depois mais a Sul, em algumas ribeiras do Baixo 
Alentejo e Algarve.

Presentes na matriz dos campos de searas e pousios, os charcos temporários mediterrânicos (Habitat 
prioritário 3170* da Diretiva Comunitária Habitats) albergam um grande número de espécies de 
microrganismos, algas, briófitos, plantas vasculares e insetos aquáticos. Estas massas de água 
temporárias, que podem parecer meras e simples poças de água, têm espécies de crustáceos de água 
doce (Grandes Branquiópodes) cuja área de ocorrência é muito restrita no mundo e absolutamente 
dependente deste habitat natural, tendo desenvolvido estratégias de sobrevivência associadas a um ciclo 
de vida entre extremos: encharcamento e secura. Entres estes contam-se duas espécies endémicas da 
Península Ibérica: o Camarão-concha (Cyzicus grubei) e o Camarão-girino (Triops baeticus). Especial realce 
para o Camarão-girino, pois estes Branquiópodes do género Triops têm-se mantido nestes ecossistemas 
temporários desde antes do Jurássico (compreendido entre 199 milhões e 145 milhões de anos atrás, 
aproximadamente), a Era dos grandes dinossauros. Acrescem os Camarões-fada Streptocephalus 
torvicornis (uma das espécies mais  raras em Portugal, com 13 localizações conhecidas até ao momento) 
e Chirocephalus diaphanus (a espécie de mais larga  distribuição em Portugal e que se encontra na Europa, 
Ásia e Norte de África). Ainda neste habitat, mas a nível da flora destaca-se o Cardo-das-lagoas ou Cardo-
de-bicos-azuis (Eryngium corniculatum) com distribuição limitada à região Oeste da Bacia do Mediterrâneo 
(Península Ibérica, Sardenha e Marrocos).

Por fim, é de realçar a presença de uma enorme diversidade de insetos, dado que o clima mediterrânico 
da região é propício a eclosões ao longo de praticamente todo o ano. Borboletas diurnas e noturnas, libé-
lulas e libelinhas e um sem número de outros insetos povoam a Reserva da Biosfera, oferecendo possibi-
lidades infinitas para a fotografia de natureza e estudos de entomologia e ecologia.
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Oportunidades oferecidas para a demonstração e 
exploração de técnicas de desenvolvimento 
sustentável numa escala regional 

      4.3

Ao longo das duas últimas décadas, a área da Reserva da Biosfera tem sido palco de um conjunto de 
apostas no domínio cultural, seja ao nível material (património edificado e equipamentos), seja ao nível 
imaterial (programação, divulgação e preservação da identidade cultural), bem como de estratégias de 
dinamização do património natural e do tecido empresarial. 

Não obstante, o desafio de robustecimento e diversificação da base económica local e de alargamento 
(quantitativo e qualitativo) das oportunidades de emprego permanece, facto que se afigura absoluta-
mente crítico para alavancar um novo ciclo de desenvolvimento socioeconómico.

A dimensão e o conjunto de características naturais, históricas, culturais e económicas do território 
de Castro Verde oferecem a possibilidade de desenvolver ações concertadas e inovadoras com capa-
cidade para gerar valor, emprego e fixação de ativo humano (em especial, de jovens), a curto, médio 
e longo prazo. Adicionalmente, o facto de se tratar de um território de baixa densidade é entendido 
como portador de nichos de oportunidade ligados a atividades que são potenciadoras dos seus valores 
naturais e patrimoniais, de que são exemplo o turismo de natureza e o touring cultural e paisagístico, 
e até mesmo a geração de novas tecnologias.

Em suma, como valor futuro da reserva, o surgimento de novas iniciativas empresariais e a capacidade 
de gerar empreendimentos (em especial, por via da junção de áreas tradicionalmente afastadas em 
termos de gestão e organização), pode contribuir de forma significativa para a restruturação das ativi-
dades e revitalização da economia local e melhoria do bem-estar das populações.

Castro Verde tem sido uma área piloto para demonstrar a compatibilização da agricultura com a con-
servação da biodiversidade, em particular as aves estepárias. Desde 1995 que aqui decorre uma Me-
dida Agroambiental (Plano Zonal), de adesão voluntária para os agricultores que efetuem um sistema 
tradicional de rotação de culturas cereal-pousio e que implementem práticas consentâneas com a pro-
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teção das aves. Assim, estão definidas um conjunto de ações que permitem compatibilizar as atividades 
agrícolas com o ciclo biológico das aves estepárias (e.g. definir as proporções de áreas semeadas com 
cereal e de pousio/pastagem, retardar as ceifas para minimizar o atropelamento de ninhos e juvenis das 
espécies que nidificam no solo ou reduzir o corte de fenos em áreas de pousio) ou que fomentem áreas 
de alimentação (pequenas parcelas com sementeiras de leguminosas, como a ervilha ou o feijão-frade, 
e proteaginosas, como o grão-de-bico) e locais de abeberamento disponíveis para a avifauna estepária.

Por este serviço ambiental prestado pelos agricultores a toda a sociedade, a medida agroambiental efe-
tua uma compensação ao agricultor pelas perdas de rendimento e os custos acrescidos. Diversos estu-
dos científicos tem demonstrado o papel inquestionável que esta ferramenta de gestão tem desempe-
nhado não só para manter a matriz paisagística que é a identidade de Castro Verde, como também para 
a recuperação das populações de aves estepárias, cujas tendências populacionais tem vindo a aumentar 
desde então.

A proposta de Reserva da Biosfera de Castro Verde representa, portanto, uma oportunidade adicional 
para reforçar e demonstrar esta abordagem local de desenvolvimento sustentável aplicada a este agroe-
cossistema tão valioso.

Ainda no âmbito da atividade agrícola também têm sido efetuados projetos de demonstração de boas 
práticas no combate à desertificação, em concreto com técnicas promotoras da conservação do solo, 
como a sementeira direta que minimiza o efeito erosivo, mas também o teste de medidas inovadoras com 
o aproveitamento de lamas de ETAR para injeção em profundidade, de forma a fomentar o processo de 
pedogénese do solo e aumentar a taxa de formação do solo.

PIONEIROS NAS MEDIDAS 
AGROAMBIENTAIS

Em 1992, no âmbito de uma das reformas da 
Política Agrícola Comum7 da União Europeia, sur-
giu a possibilidade de desenvolver medidas que 
permitissem apoiar os agricultores em atividades 
agrícolas consentâneas com a proteção do ambi-
ente. Fruto desta oportunidade e da determinação 
em proteger os valores tradicionais e naturais da 
região de Castro Verde, nasceu a vontade local 
de propor uma medida agroambiental para sal-
vaguardar as práticas agropecuárias extensivas 
promotoras da biodiversidade estepária. O Plano 
Zonal8, em funcionamento desde 1995, é, assim, 
das primeiras medidas agroambientais da Europa e única no foco na preservação da biodiversidade. Com a 
particularidade de ter sido, desde a sua génese, pensado para a especificidade deste território e para a compat-
ibilização da agricultura com a conservação da avifauna estepária, esta medida agroambiental tem sido (ainda 
é e continuará a ser) uma das ferramentas de gestão imprescindível para a manutenção da estepe cerealífera e, 
concomitantemente para a preservação da paisagem e identidade de Castro Verde. O Plano Zonal é, por isso, 
um exemplo de vanguarda baseado numa solução desenhada localmente pela comunidade, sendo reconhe-
cido a nível Europeu como um modelo de agricultura sustentável potenciador de uma biodiversidade ímpar, 
que são as aves estepárias.

7   A Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia teve início em 1962 e constitui uma parceria entre a agricultura e a sociedade, entre a Europa e 
os agricultores europeus. Os seus principais objetivos são: melhorar a produtividade agrícola, a fim de que os consumidores disponham de um abas-
tecimento estável de alimentos a preços acessíveis; e garantir que os agricultores da UE tenham condições de vida razoáveis.
8 O Plano Zonal ainda se mantém até aos dias de hoje, apesar das alterações na designação em função dos quadros de programação financeira. Assim, 
entre 1995 e 2006 teve a designação de Plano Zonal, posteriormente entre 2007 e 2013 como Intervenção Territorial Integrada (ITI) e atualmente como 
Apoio Zonal (Portaria n.º 56/2015, de 27 de fevereiro), sendo financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural de Portugal Continental da PAC.
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9 A Denominação de Origem Protegida (DOP) é uma indicação geográfica, definida e regulamentada por legislação da União Europeia, que 
identifica um produto ou um género alimentício, tradicional e de qualidade, cujo método de produção, transformação e elaboração ocorrem 
numa área geográfica limitada com um saber fazer reconhecido e verificado. 
10 A Indicação Geográfica Protegida (IGP) identifica um produto agrícola ou um género alimentício, definido e regulamentado por legislação 
da União Europeia, com a designação do nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excecionais, de um país.
11 A Especialidade Tradicional Garantida (ETG) é um produto agrícola ou género alimentício tradicional, definido e regulamentado por legis-
lação da União Europeia, que se distingue claramente de outros produtos ou géneros similares pertencentes à mesma categoria.

Ao nível da atividade agrícola e pecuária, importa ainda referir o potencial específico que se associa à 
valorização de produtos tradicionais, como os enchidos, o queijo campaniço (sobretudo de ovelha), a 
carne de vaca mertolenga e o borrego do Baixo Alentejo, o qual se destaca pela sua estreita inter-re-
lação com o modelo de exploração dominante no território, com um modo de produção extensivo de 
baixo impacte no ambiente e assente nas práticas tradicionais da região. O aproveitamento de siste-
mas de certificação, como a Denominação de Origem Protegida (DOP9), a Indicação Geográfica Prote-
gida (IGP10) ou Especialidade Tradicional Garantida (ETG11), poderá ser também uma mais-valia para a 
comercialização, assim como, para a preservação da tipicidade regional e qualidade destes produtos. 

Os processos de certificação (como os referidos ou outros que promovam a sustentabilidade da ativi-
dade agrícola promotora de biodiversidade) podem, assim, assumir-se como um fator de valorização 
do desenvolvimento rural sustentável, pois ajudam à visibilidade e transmissão de informação aos 
consumidores, empresas e decisores políticos, sobre os produtos e o próprio território.

Cada vez mais Castro Verde é referência no roteiro de turistas adeptos da observação de aves ou bir-
dwatching. Dado o potencial turístico do território, em especial no segmento do turismo de natureza, 
a Reserva da Biosfera impulsionará a estruturação e aparecimento de novos produtos turísticos, de 
qualidade e em torno do desenvolvimento de um turismo responsável para com os valores ambientais, 
culturais e sociais do território.

Alguns ensaios na área da adaptação às alterações climáticas, aplicados por exemplo à biodiversidade, 
também têm sido desenvolvidos em Castro Verde. Espécies como a Abetarda necessitam de pontos de 
abeberamento e de alimentação durante o verão, sobretudo no período em que os juvenis se estão a 
desenvolver mas ainda não conseguem voar, caminhando pelos campos com a progenitora. Disponi-
bilizar locais de abeberamento e de comida acessíveis a esta espécie (e a outra fauna) foram por isso 
testados, de forma a selecionar as soluções com melhor aplicabilidade no terreno (resistência ao gado, 
permanência no terreno, tipos de sementes, etc).

As experiências promovidas na área da cultura para preservar a identidade da comunidade, com as 
iniciativas nas escolas de promoção do cante alentejano e da construção e valorização da viola cam-
paniça, representam também uma oportunidade para demonstrar outra faceta do desenvolvimento 
sustentável que valoriza e protege as suas tradições.

Por outro lado, há que estimular as competências humanas na área da sustentabilidade, promovendo 
iniciativas de investigação, desenvolvimento e inovação com vista à inclusão de fatores de moderni-
dade, inovação e de capacidade institucional e empresarial, bem como captar massa crítica (jovem e 
qualificada) essencial ao desenvolvimento desta região.

A classificação como Reserva da Biosfera constituirá assim um catalisador, que congregará não só 
infraestruturas como capital humano, em torno de valores únicos que também constituem oportu-
nidades de valorização de atividades, bens, produtos e serviços. Este novo ciclo de desenvolvimento 
pode ser replicado noutras áreas com características semelhantes, seja dentro ou fora do território 
português.
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12 A ZPE de Castro Verde tem 85.345 ha de área toral e abrange o território de 6 municípios: Castro Verde (85%), Aljustrel (19%), Beja (12%), Mér-
tola (8%), Almodôvar (4%) e Ourique (3%). Com 60.000ha de pseudo-estepe, este território visa salvaguardar áreas de importância excecional 
para a conservação prioritariamente das aves estepárias, por via de orientações estratégicas para a gestão do território

Demonstrar que a área proposta tem a dimensão 
adequada para a concretização das três funções de 
Reserva da Biosfera

      4.4

A paisagem da Reserva da Biosfera, onde a memória e a tradição oferecem uma especificidade socio-
cultural única, marcada por um diálogo milenar entre a ocupação humana e a natureza, é sem dúvida 
um dos elementos mais distintivos de Castro Verde, que lhe confere uma forte identidade cultural.

Dada a grande coerência territorial, o zonamento proposto teve por base a existência de estatutos de 
proteção legal (nomeadamente âmbito supranacional), a presença de valores biológicos (habitats e es-
pécies) de carácter excecional ou de importância crítica, e a verificação de boas práticas compatíveis 
com a conservação e fomento da biodiversidade associada à atividade agrícola, em especial das aves 
estepárias e das aves de rapina.

Ocupando 10,55% da superfície total da Reserva da Biosfera, as Zonas Núcleo (com 6.005,22 ha) cor-
respondem maioritariamente a áreas de estepe cerealífera, onde predomina o cultivo de cereais de 
sequeiro em rotação com pousios pastoreados. A Zona Tampão (com 26.562,70 ha) abrange também a 
uma vasta área de estepe cerealífera, que permite assegurar a conetividade necessária entre as várias 
Zonas Núcleo, e ainda zonas de mato mediterrânicos, montado disperso e alguns barrancos de ribeiras. 

Tanto as Zonas Núcleo como a Zona Tampão correspondem a áreas que estão classificadas como Zona 
de Proteção Especial (ZPE) para aves de Castro Verde12, no âmbito da Rede Europeia de Espaços Natu-
rais (Rede Natura 2000), tendo dimensão suficiente para garantir a longo prazo a integridade ecológica 
da estepe cerealífera de Castro Verde e a preservação do estado favorável de conservação dos habitats 
e das espécies animais e vegetais presentes.

Especificando, as Zonas Núcleo permitem assegurar as funções de conservação e logística, previstas 
para esta reserva, por serem local de ocorrência de uma biodiversidade de alto valor de conservação, 
quer a nível local, nacional e internacional, e, em simultâneo, um espaço privilegiado para práticas con-
servacionistas, educacionais e pesquisa científica. 

Ainda que a informação, a capacitação e a pesquisa sejam consideradas componentes da função logís-
tica (ou de geração de conhecimentos sobre a Reserva da Biosfera), são também elementos essenciais 
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às funções de desenvolvimento e conservação. Neste contexto, o envolvimento, nalguns casos de forma 
continuada, de várias explorações agrícolas que integram as Zonas Núcleo em diversos trabalhos de 
cariz técnico e/ou científico tem permitido não só avaliar o desempenho económico e social da sua 
atividade mas, também, as práticas que favorecem a conservação da biodiversidade e demais recursos 
naturais (água, solo, paisagem).

Assim, como áreas de demonstração e disseminação de boas práticas e de uma gestão sustentável na 
atividade agrícola, conducentes com a conservação de longo prazo da biodiversidade estepária, todas as 
Zonas Núcleo garantem a conservação da paisagem, dos ecossistemas, das espécies e da variabilidade 
genética.

Definida em torno das Zonas Núcleo, a Zona Tampão ajuda a minimizar os impactes ambientais ne-
gativos sobre aquelas, funcionando como um “amortecedor” protetor em redor das áreas de maior 
sensibilidade. Considerando a especificidade do território desta Reserva da Biosfera, a Zona Tampão 
corresponde a áreas onde também se desenvolvem atividades agro-pastoris e silvo-pastoris de bai-
xa intensidade, que apresentam igualmente valores naturais significativos e que são essenciais para 
manter a coerência espacial da Reserva da Biosfera e a conetividade para a biodiversidade existente. 
Considerando os interesses e necessidades dos seus utilizadores e ao assumir atividades humanas 
conducentes com a salvaguarda do equilíbrio ecológico da paisagem e melhoria do bem-estar das po-
pulações, esta contribui igualmente para a função de conservação e logística da Reserva da Biosfera. A 
função de desenvolvimento tem aqui um carácter intermédio entre o que se verifica nas Zonas Núcleo 
e nas Zonas de Transição

Com 24.376,30 ha, as Zonas de Transição correspondem ao restante território (42,81%), complemen-
tando as atividades económicas desenvolvidas na Zona Tampão e garantindo a existência de outras 
atividades que são essenciais para o desenvolvimento sustentável desta Reserva da Biosfera. Dadas as 
características ambientais e socioculturais que encerra, esta zona contribuirá decisivamente para con-
cretizar o desenvolvimento económico e humano que seja sociocultural e ecologicamente sustentável. 
A Zona de Transição está assim mais vocacionada para a função de desenvolvimento, embora também 
desempenhe um papel crucial na função logística (por abranger vários equipamentos e infraestruturas 
como escolas, museus e bibliotecas) e de conservação pois ainda se verifica a ocorrência de alguns 
valores biológicos nesta zona (que embora relevantes não têm uma importância ecológica e grau de 
ameaça tão elevado como os valores que se encontram nas Zonas Núcleo ou na Zona Tampão).

Não se prevendo que a pressão das atividades humanas venha a aumentar, a médio prazo, de forma a 
ameaçar a conservação dos valores naturais incluídos na Reserva da Biosfera, a área proposta possui 
dimensão e zonamento adequados que possibilitam desenvolver as três funções numa perspetiva de 
longo prazo e inter-geracional.  

Assegurando zonas para a função de conservação e zonas adequadas para as comunidades locais de-
monstrarem o uso sustentável dos recursos endógenos (pelas funções de desenvolvimento e logístico), 
a Reserva da Biosfera funcionará como um local de aprendizagem para o desenvolvimento sustentável, 
efetuada em parceria com todos os setores da sociedade, de forma a assegurar o seu bem-estar e o do 
seu meio ambiente.
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Zonamento e descrição das áreas protegidas      4.5

a) Zonas Núcleo
Áreas núcleo legalmente classificadas com objetivos de proteção a longo 
prazo, que cumprem com os objetivos de conservação de Reserva da Biosfera e de 
tamanho suficiente para cumprir esses objetivos

As Zonas Núcleo propostas encontram-se inseridas na ZPE de Castro Verde (Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 
23 de setembro e Decreto-Lei n.º 59/2008 de 27 de março; Código Plano Setorial da Rede Natura 2000: 
PTZPE0046). 

Totalizando 6.005,22 ha, a dimensão de cada uma é determinada, na sua maioria, pelos limites prediais 
das explorações agrícolas que as integram, tendo como objetivo central a conservação da biodiversidade 
única existente nesta área candidata a Reserva da Biosfera e a proteção dos recursos naturais (água e 
solo). 

As 24 propriedades que compõem a totalidade das Zonas Núcleo correspondem a 19 proprietários, des-
ta feita, aderentes Medida Agroambiental (MAA)13 designada Apoio Zonal de Castro Verde (definida em 
Portaria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro), inserida no Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
Português (PDR 2020). 

Todas as áreas incluídas nas Zonas Núcleo são dominadas quase exclusivamente por ecossistema es-
tepário, com exceção de troços de linhas de água que cruzam algumas das propriedades ou pequenos 
espelhos de água (nomeadamente charcas e açudes). Assim, estas Zonas caraterizam-se essencialmente 
por um mosaico espaço-temporal de campos agrícolas abertos, que resulta da rotação inter-anual das 
áreas de pastagem espontânea (pousios) com parcelas semeadas de cereal de sequeiro.

Dadas as características destas propriedades rurais, as Zonas Núcleo previstas são testemunhos reais e 
vivos de uma ligação simbiótica entre o Homem e a Natureza, promotora de uma biodiversidade única e 
altamente dependente de uma cerealicultura e pecuária extensiva.

Apesar de descontínuas entre si, as oito Zonas Núcleo propostas representam áreas de elevada impor-
tância para as aves, nomeadamente para espécies globalmente ameaçadas como a Abetarda14, o Sisão15 
e a Águia-imperial-ibérica16, que têm nestes locais áreas de ocorrência preferencial dentro da Reserva da 
Biosfera.

A superfície abrangida pelas Zonas Núcleo detem importantes áreas de parada nupcial de Abetarda, tanto 
em Portugal como no contexto europeu. Estas espetaculares e exuberantes exibições dos machos, com o 
intuito de conquistar as fêmeas, ocorrem apenas em alguns locais privilegiados (nomeadamente em área 
de pousios) e que são, por isso, de máxima sensibilidade, até porque se desconhece os fatores biofísicos 
que levam à escolha destas áreas pelos machos desta emblemática ave. Além de essenciais para as pa-
radas nupciais desta espécie, estas zonas são também um local de abrigo e alimentação desta espécie e 

13 No âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) e desenhadas ao abrigo do Regulamento da Comunidade Económica Europeia n.º 2078/92, 
do Conselho, de 30 de junho, a área classificada como ZPE de Castro Verde dispõe de medidas de apoio a métodos de produção agrícola 
compatíveis com a proteção do ambiente e a manutenção das características específicas e diversificadas da paisagem rural. Denominadas por 
Medidas Agroambientais (MAA), estas instituem um regime de ajudas aos agricultores que, numa lógica de gestão ativa, assumam comprom-
issos que visam a conservação e o fomento da biodiversidade.
14 Estatuto de Conservação global: Vulnerável (IUCN, 2015).
15 Estatuto de Conservação global: Quase Ameaçado (IUCN, 2015).
16 Estatuto de Conservação global: Vulnerável (IUCN, 2015).
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de nidificação das suas fêmeas. 

A abundância de espécies presas (nomeadamente de Coelho-bravo mas também a Perdiz e a Lebre) per-
mite a presença regular de várias espécies de aves de rapina, incluindo a imponente Águia-imperial-ibéri-
ca, espécie endémica do Sul da Península Ibérica. Estas Zonas Núcleo oferecem também importantes ter-
ritórios de caça dentro da Reserva da Biosfera aos casais que nidificam na sua vizinhança, mas sobretudo 
a muitas aves juvenis e imaturas que vêm em busca de alimento e abrigo, sobretudo no outono e inverno.

Além destas duas emblemáticas espécies globalmente ameaçadas, é de realçar a importância das Zonas 
Núcleo como áreas fundamentais para a reprodução, abrigo e alimento de outras espécies de aves com 
elevado estatuto de conservação na Europa e em Portugal, como é o caso do Peneireiro-das-torres, do 
Rolieiro, do Sisão, do Tartaranhão-caçador, do Cortiçol-de-barriga-preta e da Calhandra-real, todas in-
cluídas no Anexo I da Diretiva Aves da União Europeia.

Destas espécies é de destacar a existência numa das Zonas Núcleo da maior colónia Portuguesa de Pe-
neireiro-das-torres. Este pequeno falcão tem sido alvo de diversas ações de gestão do habitat, que decor-
reram e decorrem nestas zonas e que contribuíram decisivamente para inverter a tendência de decrésci-
mo populacional que se verificava no séc. XX em Portugal. Este trabalho foi um dos contributos para que o 
Peneireiro-das-torres tivesse melhorado o seu estatuto de conservação mundial em 2011 de ‘Vulnerável’ 
para ‘Pouco Preocupante’. Das cerca de 35 colónias portuguesas, 11 estão localizadas nas Zonas Núcleo 
desta reserva.

Também o Rolieiro beneficiou das medidas de gestão do habitat que foram efetuadas para o Peneireiro-
-das-torres, partilhando as mesmas colónias. Hoje, Castro Verde tem a quase totalidade da população 
reprodutora portuguesa, estando muitos dos casais presentes nas Zonas Núcleo propostas. 

Todas as Zonas Núcleo se localizam em terrenos privados (no território da Reserva da Biosfera não exis-
tem terrenos públicos, com exceção de pequenas áreas nos aglomerados urbanos), cujos proprietários 
voluntariamente aderiram ao projeto desta Reserva da Biosfera e à delimitação de zonamento, conforme 
especificado nas cartas de compromisso anexas ao formulário (ver Anexo III, ponto 8.1.). Todas estas 
propriedades são áreas agrícolas, onde se pratica uma agricultura de baixa intensidade compatível com 
a conservação da biodiversidade, em especial das aves estepárias, e com as condições edafo-climáticas 
da região. Acresce que todas estas explorações são também aderentes da medida agroambiental Apoio 
Zonal de Castro Verde, pelo que as explorações agrícolas obedecem a um conjunto específico de boas 
práticas agrícolas compatíveis com a conservação da natureza, nomeadamente com as aves estepárias.

É ainda de referir que estas Zonas Núcleo incluem seis propriedades da LPN, que totalizam 1.812 hecta-
res17, onde se têm vindo a implementar medidas de gestão para melhorar o habitat da avifauna estepária, 
desde o início da década de 1990, e que têm funcionado como um “laboratório vivo” para demonstrar a 
compatibilização da conservação da natureza e da biodiversidade com as atividades humanas. 

Nestas áreas têm também decorrido estudos científicos sobre a ecologia e biologia de aves estepárias 
(como a Abetarda, o Sisão e o Roleiro) e de rapina (como o Peneireiro-das-torres e a Águia-imperial-ibé-
rica), bem como ensaios para demonstração de práticas agrícolas (como mobilização do solo, sementeira 
direta) conciliáveis com a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais (água e solo), numa perspe-
tiva de adaptação às alterações climáticas e combate à desertificação. 

17 As 6 herdades que são propriedade da LPN foram adquiridas com o instrumento financeiro da União Europeia LIFE Natureza, sendo o “rosto” 
do Programa Castro Verde Sustentável e tendo como objetivo principal a conservação das aves estepárias. Com início em 1993, este programa 
que visa a conservação da avifauna estepária de Castro Verde é o maior projeto de conservação da natureza desenvolvido em Portugal por uma 
Organização Não-Governamental, tendo a LPN sido agraciada com a atribuição de prémios por diversas entidades nacionais e internacionais 
como reconhecimento do trabalho que tem vindo a realizar nesta região.
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18 Estatuto de Conservação nacional: Quase Ameaçada (ICNF, 2005).

Ao incluírem habitats de grande relevância ecológica para algumas das aves estepárias e de rapina, mais 
ameaçadas e vulneráveis, as Zonas Núcleo delimitadas têm por objetivo garantir a proteção a longo prazo 
da riqueza biológica existente e demais recursos naturais (água, solo, paisagem) da Reserva da Biosfera, 
assim como promover a formação e sensibilização da população.

Em suma, este conjunto de Zonas Núcleo permite assegurar plenamente a função de conservação da 
reserva, quer pela gestão agrícola compatível com a conservação dos valores naturais presentes, quer 
pela aptidão para o desenvolvimento de ações de investigação e de disseminação, promotoras de conheci-
mento sobre a estepe cerealífera mediterrânica, contribuindo concomitantemente para a função logística 
desta reserva.

Estas áreas contribuem ainda para providenciar diversos serviços do ecossistema (como estabilização 
do solo, fixação do carbono), aos quais se associam benefícios associados à diversificação multifuncional 
das explorações, ao aumento de emprego (não só relacionado com a agricultura mas também com a edu-
cação ambiental, a investigação e o ecoturismo) e à promoção do conhecimento científico e da educação 
para os valores naturais e culturais da região.

b) Zona Tampão
Zona claramente identificada em torno ou contíguas às zonas núcleo onde 
as atividades complementares a desenvolver devem ser compatíveis com os 
objetivos de conservação

A Zona Tampão que totaliza 26.562,70 ha (46,65%9 foi delimitada de forma a envolver todas as Zonas 
Núcleo e abranger território classificado como ZPE de Castro Verde. Aqui ocorrem valores naturais im-
portantes e atividades económicas, essencialmente agrícolas e agropecuárias de baixa intensidade, com-
patíveis e fundamentais para a preservação da biodiversidade presente nesta área.

De um modo geral, o ecossistema estepário domina toda a Zona Tampão sendo apenas descontinuado 
pela existência de esparsas manchas de montado disperso de azinho (com cereal no sub-coberto e/ou 
aproveitamento das pastagens em regime extensivo), assim como de mato e matagal. Com muito pouca 
expressão surgem de forma pontual zonas húmidas (naturais e seminaturais), povoamentos florestais 
(puros ou mistos) e exíguas zonas de culturas permanentes (nomeadamente, manchas de olival tradicio-
nal e vinha recente) e hortas familiares. 

A malha urbana encontra-se nesta área representada por algumas aldeias a que se soma vários “montes 
alentejanos”, geralmente associados às atividades agropecuárias que aqui se desenvolvem, sendo uma 
área com uma muito baixa densidade populacional (cerca de 3 habitantes/km2). 

A par da presença de espécies de aves estepárias e de rapina que ocorrem maioritariamente nas Zonas 
Núcleo, a Zona Tampão é ainda área de reprodução, alimento e/ou abrigo de muitas outras espécies de 
aves de rapina como a Águia de Bonelli, a Águia-cobreira (Circaetus gallicus)18, o Milhafre-real, o Milha-
fre-preto, o Peneireiro-cinzento, e área de alimentação de outras rapinas com hábitos necrófagos como 
o Grifo e o Abutre-preto.

 Pelo estatuto de proteção, bom estado de conservação dos ecossistemas que encerra, presença de ha-
bitats e espécies, de fauna e flora, com elevado valor de conservação e baixa ocupação humana, a Zona 
Tampão delimitada procura assegurar a preservação da paisagem de estepe cerealífera e manutenção 
do equilíbrio ecológico das Zonas Núcleo e áreas limítrofes, contribuindo decisivamente para a função 
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de conservação da Reserva da Biosfera, assegurando também a conetividade entre as Zonas Núcleo e a 
coerência espacial do ecossistema estepário que requer uma escala de dimensão elevada. 

Ao fomentar atividades humanas compatíveis com a conservação dos valores naturais e culturais (p. ex. 
educação, recreio e lazer, turismo de natureza e investigação aplicada), numa perspetiva do desenvolvi-
mento sustentável das populações residentes, esta área desempenha igualmente um papel importante 
nas funções de desenvolvimento e logística bem como na continuidade funcional entre as Zonas Núcleo 
e de Transição.

Tal como acontece com as Zonas Núcleo, a Zona Tampão providencia diversos serviços do ecossistema e 
o incremento de atividades (económicas e sociais), que contribuam quer para manutenção e conservação 
dos habitats e das espécies, quer para o bem-estar da população local.

Considerando os interesses e necessidades dos seus utilizadores, a Zona Tampão assume um papel fun-
damental na conetividade entre as Zonas Núcleo e de Transição, e representa também um garante à 
escala de paisagem necessária para a proteção dos valores naturais, económicos e culturais da Reserva 
da Biosfera. 

c) Zonas de Transição
Áreas de transição exteriores onde se promovem e desenvolvem práticas de gestão 
sustentável dos recursos

As Zonas de Transição totalizam 24.376,30 ha (42,81%) e correspondem ao restante território da Reserva 
da Biosfera, não englobado nas Zonas Núcleo e na Zona Tampão. Estas Zonas caracterizam-se por uma 
maior diversidade de usos do solo, bem como de atividades socioeconómicas.

A par da existência de áreas agrícolas (i.e. estepe cerealífera, olival, vinha e hortas familiares) e várias 
manchas de matos e de matagal, é aqui que se concentra a maioria dos montados de azinho e das flores-
tações recentes, existentes em toda a Reserva da Biosfera. Acresce o maior número de aglomerados urba-
nos, com especial destaque para a vila de Castro Verde, que corresponde ao núcleo urbano mais importante 
da reserva. Por este motivo, esta zona tem uma densidade populacional acima da média da totalidade da 
reserva, com cerca de 28 habitantes/km2.

É também nas áreas de transição que se centra um maior número de bens e serviços complementares à 
qualidade de vida da população (nomeadamente, serviços públicos e privados, transportes, unidades de 
ensino e saúde, restaurantes, alojamentos e comércio), várias atividades industriais (nomeadamente, pro-
dução de produtos agroindustriais locais - queijo, doçaria, licores) e toda a atividade económica associada 
à extração mineira (ou seja à atividade laboral da SOMINCOR - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A.). 

As Zonas de Transição propostas são as que detêm o maior número de estruturas de apoio e equipamentos 
de coesão económica, social e territorial, e as que admitem atividades de maior monta, desde que res-
peitadas as condições naturais da região (ou seja, um uso mais intensivo, porém não destrutivo, do solo e 
seus recursos ambientais). Por isso, e ao absorver o quotidiano da maioria da população ativa residente da 
Reserva da Biosfera, o potencial da área proposta é, no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconó-
mico e apoio logístico, enorme e conducente a um desenvolvimento económico e humano sociocultural e 
ecologicamente sustentável. 

Importa ainda referir que parte da Zona de Transição está classificada como ZPE de Castro Verde e como 
ZPE de Piçarras. Tendo por objetivo a salvaguarda de áreas de importância excecional para a conservação 
prioritariamente das aves estepárias, por via de orientações estratégicas para a gestão do território, toda a 
área de transição contribuirá também para a conservação e manutenção do património natural da Reserva 
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da Biosfera e o desenvolvimento de atividades conexas e sustentáveis.
Todo o zonamento proposto, incluindo a delimitação da Zona de Transição, resulta de um processo par-
ticipativo que envolveu desde o início os vários atores locais (stakeholders). Desde as primeiras sessões 
informativas e participativas, sobre o processo de preparação da presente candidatura, que se apresenta-
ram diversas alternativas de zonamento, tendo desde logo em consideração os critérios existentes (como a 
obrigatoriedade das Zonas Núcleo terem um estatuto legal de proteção), e se incorporaram os contributos 
e comentários que foram efetuados pelos vários stakeholders para a delimitação de zonamento apresen-
tada. 

d) Informação adicional acerca da interação entre os três tipos de zonas

Para além dos estatutos legais de proteção já existentes, a definição dos três tipos de zonas (Núcleo, Tam-
pão e Transição) teve em conta aspetos diferenciadores e funcionais, que no seu conjunto refletem uma 
complementaridade e continuidade funcional entre todas as zonas.

As Zonas Núcleo e Tampão delimitadas enquadram, desde sempre, atividades compatíveis com a conser-
vação da natureza e da biodiversidade, interligadas com uma prática agro-pecuária ancestral essencial à 
preservação dos habitats da avifauna estepária. Estando inseridas na ZPE de Castro Verde, estas já são 
objeto de várias medidas de proteção e conservação, o que maximiza a preservação da paisagem e salva-
guarda do ecossistema estepário. 

A par de enquadrar medidas de salvaguarda da estepe cerealífera e das suas aves (no âmbito das classifi-
cações como ZPE de Castro Verde e ZPE de Piçarras), a Zona de Transição delineada dispõe de um conjunto 
de atividades económicas de perfil diverso que pela sua natureza (e.g. agricultura extensiva variada, pecuá-
ria de baixa intensidade, atividade mineira responsável) contribuem objetivamente para o desenvolvimento 
sustentável e compatível com os valores naturais presentes na reserva.

O zonamento proposto considerou ainda os valores naturais presentes no território, designadamente a 
ocorrência de espécies e/ou habitats ameaçados e de interesse ecológico, e as delimitações administrati-
vas, topográficas e funcionais (como estradas, núcleos urbanos, rede hidrográfica, áreas incluídas no Do-
mínio Público Hídrico   e cadastro predial).

A arquitetura do zonamento teve também o Plano Diretor Municipal (PDM) de Castro Verde (Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de outubro, com alteração aprovada por Deliberação n.º 2271/2010, 
de 7 de dezembro).

Sintetizando, o zonamento incorporou a realidade existente no território, tendo em consideração os fatores 
naturais e necessidades locais, tanto presentes como das gerações futuras, e reúne as condições ade-
quadas para assegurar a sustentabilidade operacional e financeira da proposta de Reserva de Biosfera.
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Medidas para o envolvimento e participação de 
autoridades e entidades públicas, comunidades 
locais e entidades privadas no planeamento e 
implementação das funções de Reserva da Biosfera

      4.6

Medidas previstas ou em curso      4.6.1

No processo de elaboração da candidatura foram desenvolvidas várias ações de divulgação e participa-
ção, junto de vários setores da comunidade presente na futura Reserva da Biosfera, bem como a consulta 
pública do próprio projeto de candidatura. 

Entre 2014 e 2015 foram efetuadas duas sessões de divulgação, com uma afluência de 79 participantes. 
A primeira destinou-se a instituições (públicas e privadas) com interesses na gestão do território, a se-
gunda aos agricultores residentes na área de Castro Verde e a terceira aos representantes das autarquias 
locais do concelho de Castro Verde. Estas sessões revelaram-se cruciais para dar a conhecer os objetivos 
e pormenores de todo o processo de candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera e qual o potencial 
desta reserva, nas suas múltiplas vertentes. 

No seguimento daquelas, realizaram-se em 2015 cinco sessões participativas onde foi possível recolher 
propostas e contributos para o Plano de Ação da Reserva da Biosfera. Tendo contado, no seu conjunto, 
com 54 participantes, estas ações permitiram informar e mobilizar toda a comunidade num processo 
mais proactivo e participativo, para a construção e bom funcionamento da futura Reserva da Biosfera, e 
ter pleno envolvimento de todos para o bem maior da sociedade. 

Por sua vez, o processo de consulta pública, que decorreu de 24 de junho a 7 de julho de 2016, foi comple-
mentado com a realização de uma sessão de informação e esclarecimento aberta a toda a comunidade. 
Realizada a 5 de julho, esta contou com 24 participantes, quer a título individual quer institucional.

O apoio decisivo ao processo de candidatura culminou com a assinatura das cartas de compromisso dos 
proprietários dos prédios rústicos inseridos nas diferentes Zonas Núcleo, assim como cartas de apoio de 
um conjunto de entidades, inseridas no território da Reserva da Biosfera.

ANO INTERNACIONAL DA CRISTALOGRAFIA

A 24 de outubro de 2014, Castro Verde associou-se às 
comemorações desta efeméride com a inauguração, na Escola 
Secundária de Castro Verde, de uma exposição itinerante 
sobre esta matéria e a apresentação de uma placa evocativa 
alusiva ao Ano Internacional da Cristalografia 2014, na Rotunda 
do Minério. Situada em plena vila de Castro Verde, esta 
representa os modelos cristalográficos dos principais minerais 
associados à mina de Neves Corvo evidenciando, desta forma, 
a geodiversidade da região de Castro Verde, patente nos seus 
jazigos ricos em minérios de cobre e zinco. A iniciativa foi 
promovida pelo Comité Português para o Programa Internacional das Geociências da UNESCO, em parceria 
com o Município de Castro Verde e teve o apoio da Comissão Nacional da UNESCO, do Laboratório Nacional 
de Energia e Geologia e do Agrupamento de Escolas de Castro Verde.
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19 O Festival de Cinema e Multimédia “100CENAS” é uma iniciativa que o Agrupamento de Escolas de Castro Verde promove bianualmente 
e visa a troca de experiências entre escolas básicas, secundárias e profissionais no domínio da 7ª arte, bem como estimular a criatividade e 
a imaginação de alunos e professores. Contempla a atribuição de prémios nas categorias: ficção, documentário, animação, região e aplauso.
20 O Festival Nacional de Cinema de Animação “PORTanima Junior” é dirigido à produção cinematográfica escolar e pretende estimular a 
exibição pública de filmes sem distribuição nem exibição nos circuitos tradicionais e/ou comerciais de cinema em Portugal, criando um espaço 
de reflexão, exposição e promoção de trabalhos na área do cinema de animação, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas escolas, 
através de metodologias não convencionais. Comtempla 4 secções de competição: 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo e Secundário.

Paralelamente foram dinamizadas ações junto da comunidade escolar, tendo o Agrupamento de Esco-
las de Castro Verde incentivado os professores e alunos a participar na 3ª Edição do Concurso escolar 
UNESCO: GEA-TERRA MÃE, sob o tema “A Água que nos une - É o solo que sustenta a vida”. Em resulta-
do, o filme de animação “O Solo é que Sustenta a Vida”, elaborado por três alunos do 7º ano de escolari-
dade da Escola EB 2,3 Doutor António Francisco Colaço, foi premiado com o 1º lugar. Este mesmo filme 
foi o vencedor na categoria animação da edição de 2015 do Festival “100Cenas“19 e premiado com o 1º 
lugar na categoria do terceiro ciclo do ensino básico no Festival Nacional de Cinema de Animação para 
Escolas “PORTanima Júnior 2015”20. O filme encontra-se disponível em: https://youtu.be/kVzk8BDkmmI. 
Fruto desta experiência, bastante positiva, no fim do ano letivo de 2015/2016, o Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde apresentou o projeto de adesão à Rede de Escolas da UNESCO. 

Na ótica do envolvimento plural e pró-ativo dos diferentes setores da população nos assuntos da Reser-
va da Biosfera, serão continuados os esforços no sentido de auscultar e mobilizar toda a comunidade 
em torno da dinâmica, funcionamento e desenvolvimento da mesma. Com uma cultura participativa 
vincada, e bem patente em setores como o da agricultura, prevê-se um envolvimento ativo com todos 
os elementos da comunidade.

Por sua vez, a Reserva da Biosfera prevê a criação de um órgão de gestão que permitirá afinar cons-
tantemente a intervenção no território e a execução do seu Plano de Ação. Dele fará parte um Conselho 
de Gestão, constituído pelas três entidades responsáveis pela presente candidatura, um Conselho Con-
sultivo, constituído por representantes da comunidade local e dos principais grupos de interesse, e um 
Concelho Científico, constituído por investigadores e cientistas de várias áreas do conhecimento. Esta 
estrutura de gestão é essencial à implementação dos objetivos a que a reserva se propõe, permitindo 
inscrevê-la num forte quadro de concordância e parceria territorial. 

A criação de uma página internet e perfil em redes sociais permitirá a partilha de informação e intera-
tividade com as partes interessadas, a população da reserva e o público em geral.
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Mecanismos de implementação      4.7

a) Mecanismos de gestão dos usos e atividades humanas nas zonas tampão
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA, aprovado em Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 53/2010, de 2 agosto, e Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 outubro) e o 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Castro Verde (aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 
59/93 de 13 de outubro, com alteração aprovada por Deliberação n.º 2271/2010, de 7 de dezembro, por 
adaptação ao PROTA). Ao se aplicarem a toda a área administrativa do concelho de Castro Verde, estes 
instrumentos de base local e regional são comuns às três tipologias de zonas da Reserva da Biosfera de 
Castro Verde e garantem o uso do espaço de forma compatível com as suas funções.

Entre os mecanismos já existentes de gestão das atividades decorrentes na Zona Tampão encontra-se o 
Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000, aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 
115-A/2008, de 21 de julho) e o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade (Decre-
to-Lei n.º 242/2015 de 15 de outubro). 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, republicado, com alterações, pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 
24 de fevereiro, revê a transposição para a ordem jurídica interna da Diretiva n.° 79/409/CEE, do Conse-
lho, de 2 de abril (Diretiva Aves, relativa à Conservação das Aves Selvagens), e da Diretiva n.° 92/43/CEE, 
do Conselho, de 21 de Maio (Diretiva Habitats, relativa à Preservação dos Habitats Naturais e da Fauna 
e da Flora Selvagens), e regula a Rede Natura 2000, nomeadamente os instrumentos de ordenamento 
do território, os atos e as atividades condicionadas nos designados Sítio de Interesse Comunitário (SIC), 
seja ele uma Zona Especial de Conservação (ZEC) ou uma Zona de Proteção Especial (ZPE).

Acresce o Apoio Zonal de Castro Verde, uma Medida Agroambiental (MAA)21 definida em Portaria n.º 
56/2015 de 27 de fevereiro, contida no Programa de Desenvolvimento Rural do Continente Português 
(PDR 2020). Apesar de ser de adesão voluntária, por parte dos agricultores, esta medida define os com-
promissos necessários para promover a compatibilização da atividade agrícola com a conservação das 
aves estepárias na ZPE de Castro Verde. 

b) Políticas e planos de gestão para a área de Reserva da Biosfera
Como suporte à política de gestão de todo o território da Reserva da Biosfera, serão consideradas as 
orientações e diretrizes tidas no PROTA e PDM de Castro Verde.

Para a totalidade das Zonas Núcleo e Tampão e nas frações classificadas como ZPE nas Zonas de Tran-
sição, além dos planos supracitados, temos ainda o PSRN 2000 e o Regime Jurídico da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (Decreto-Lei n.º 242/2015 de 15 de outubro).

Por sua vez, a existência de um Plano de Ação (que acompanha o presente formulário) específico para 
a Reserva da Biosfera permite a integração dos diferentes instrumentos de gestão (PDM, PROTA, PSRN 
2000) e organismos associados à área classificada, através da sua constante atualização e envolvimento 
dos diferentes stakeholders.

21 No âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) e desenhadas inicialmente ao abrigo do Regulamento da Comunidade Económica Europeia 
n.º 2078/92, do Conselho, de 30 de junho, a área classificada como ZPE de Castro Verde dispõe de medidas de apoio a métodos de produção 
agrícola compatíveis com a proteção do ambiente e a manutenção das características específicas e diversificadas da paisagem rural. Denom-
inadas por Medidas Agroambientais (MAA), estas instituem um regime de ajudas aos agricultores que, numa lógica de gestão ativa, assumam 
compromissos que visam a conservação e o fomento da biodiversidade.
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Ao nível de estratégias nacionais, será dada especial atenção à Estratégia Nacional da Conservação da 
Natureza e da Biodiversidade (ENCNB)22 e à Estratégia da União Europeia para a Biodiversidade 2020, 
ao Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (2014-2020) e à Estratégia para o Turismo 
para o período 2017-2027 (ET 27).

c) Identificação das autoridades ou mecanismos envolvidos na implementação 
das políticas e dos planos
Na área da Reserva da Biosfera de Castro Verde, a gestão territorial é assegurada pelo Município de 
Castro Verde e outras entidades com responsabilidades na gestão territorial, nomeadamente entidades 
públicas com responsabilidades na gestão dos recursos naturais (de que é exemplo a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional - CCDR - do Alentejo, e a Agência Portuguesa do Ambien-
te - APA). Para as zonas classificadas como ZPE acresce a intervenção da autoridade nacional para a 
conservação da natureza (ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas). Este instituto 
tem também intervenção em toda a área da Reserva da Biosfera nos domínios da floresta, caça e pesca 
de águas interiores.

A gestão da Reserva da Biosfera de Castro Verde terá por base um Plano de Ação cuja implementação 
será assegurada pelo Conselho de Gestão composto pelas três entidades proponentes da presente can-
didatura: Município de Castro Verde (MCV), Liga para a Protecção da Natureza (LPN) e Associação de 
Agricultores do Campo Branco (AACB).

d) Programas de investigação, monitorização e educação ambiental e formação
Tanto pelas características específicas do seu património cultural, da sua paisagem, como pela bio-
diversidade (habitats e espécies) que aqui se encontra, o território de Castro Verde é, desde há muito, 
um eixo fundamental no desenvolvimento de numerosos projetos de investigação em domínios como a 
biologia, a ecologia, a agricultura e o património (material e imaterial).

A investigação irá ser desenvolvida por via das parcerias e protocolos que já existem com instituições de 
ensino superior como o Instituto Politécnico de Beja, a Universidade de Évora, a Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, a Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, no quadro de projetos de investigação académicos de pesquisa de soluções concretas. Mas, 
também, por via dos projetos de conservação desenvolvidos pela Liga para a Protecção da Natureza ou 
de investigação aplicada, como os campos experimentais na área agrícola (cereais, forragens e pas-
tagens), desenvolvidos pela Associação de Agricultores do Campo Branco em parceria com a Escola 
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Beja, que já estão em curso e que se pretende continuar e 
desenvolver. Outro exemplo de pesquisa que irá ser desenvolvida é a elaboração da Carta do Património 
de Castro Verde ou a definição de um conjunto alargado de espécies que possam assegurar monitori-
zação ambiental mais consistente.

Na área da monitorização ambiental pretende-se continuar com as contagens das populações de aves 
estepárias, como a Abetarda, o Sisão, o Grou, entre outras, e alargar este instrumento de monitorização 
a outras espécies de aves caraterísticas da estepe cerealífera de Castro Verde. Acresce o programa 

22 A ENCNB é um documento centrado em três objetivos gerais: conservar a natureza, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomor-
fologia e paleontologia; promover a utilização sustentável dos recursos biológicos; contribuir para a prossecução dos objetivos visados pelos 
processos de cooperação internacional na área da conservação da natureza em que Portugal está envolvido, em especial os objetivos definidos 
na Convenção sobre a Diversidade Biológica.
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próprio de monitorização ambiental levado a cabo pela SOMICOR (Grupo Lundin Mining), como forma de 
garantir a minimização dos impactes da atividade mineira, bem como de impulsionar o conhecimento e 
valorização dos recursos naturais presentes quer no subsolo quer à superfície.

 Pretende-se implementar uma monitorização socioeconómica, definindo indicadores que permitam 
acompanhar a evolução desta Reserva da Biosfera.

No que se refere à educação ambiental, esta tem-se centrado muito na população escolar sendo o Cen-
tro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG) uma peça chave na dinamização de atividades 
várias in situ e ex situ à escola. Sendo um público mais recetivo à sensibilização e à mudança de hábitos 
e rotinas, as crianças e jovens são o meio e o motor dessas mudanças pela capacidade de mobilização 
que têm sobre as famílias. Assim, têm vindo a realizar-se e irão continuar, para os diversos graus de 
ensino, várias ações de educação e sensibilização ambiental, de que destacamos:

• Pequenos Agricultores (agricultura sustentável / 1º ciclo);

• Plantas Aromáticas e Medicinais do Alentejo (P.A.M. / 1º ciclo);

• Brinco e sou Amigo do Ambiente (alteração de comportamentos / Pré-escolar);

• Amigos do Ambiente (boas práticas ambientais, o ambiente numa vertente empreendedora / 1º 
ciclo);

• Clube do Ambiente (desenvolvimento sustentável / 3º ciclo e Secundário);

• Atividades transversais aos vários ciclos (educação ambiental no âmbito de Projetos LIFE Natu-
reza23 em curso, ações sobre a água, resíduos, etc.).

São e irão continuar a ser realizadas ações para o público adulto de que são exemplo as ações periódi-
cas sobre resíduos que fazem de Castro Verde o território com maior índice de separação de resíduos 
sólidos domésticos do distrito de Beja, ou de poupança de água bem como de sensibilização ambiental 
sobre ambiente e biodiversidade. Também a Universidade Sénior da Associação Sénior Castrense tem 
realizado e irá continuar a realizar diversas ações e formações nas áreas do ambiente, conservação, 
sustentabilidade e natureza.

23 O LIFE Natureza é um instrumento financeiro da União Europeia que visa apoiar projetos de demonstração de Boas Práticas, para implemen-
tação dos objetivos da Diretiva Comunitária Aves 2009/147/EC e da Diretiva Comunitária Habitats 92/43/CEE, em sítios da Rede Natura 2000.
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< Chaminé tradicional de uma típica casa alentejana
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

• Nome  Roberto Pereira Grilo

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193, 7004-514 Évora - PORTUGAL

Tel. : +351 266 740 300 

E-mail : expediente@ccdr-a.gov.pt

Município de Castro Verde

• Nome  Francisco Caldeira Duarte

• Título  Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

• Contacto  Praça do Município, 7780-217 Castro Verde - PORTUGAL

Tel.: +351 286 320 700 

E-mail: geral@cm-castroverde.pt

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

• Nome  Rogério Rodrigues

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 507 900  / +351 213 124 800

E-mail: icnf@icnf.pt

Ver Anexo III, ponto 8.2.

APOIOS      5

Assinaturas das autoridades responsáveis pela 
gestão das Zonas Núcleo

      5.1
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Assinaturas das autoridades responsáveis pela 
gestão da Zona Tampão

      5.2

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

• Nome  Roberto Pereira Grilo

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193, 7004-514 Évora - PORTUGAL

Tel. : +351 266 740 300 

E-mail : expediente@ccdr-a.gov.pt

Município de Castro Verde

• Nome  Francisco Caldeira Duarte

• Título  Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

• Contacto  Praça do Município, 7780-217 Castro Verde - PORTUGAL

Tel.: +351 286 320 700 

E-mail: geral@cm-castroverde.pt

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

• Nome  Rogério Rodrigues

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 507 900  / +351 213 124 800

E-mail: icnf@icnf.pt

Ver Anexo III, ponto 8.2.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

• Nome  Roberto Pereira Grilo

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193, 7004-514 Évora - PORTUGAL

Tel. : +351 266 740 300 

E-mail : expediente@ccdr-a.gov.pt

Município de Castro Verde

• Nome  Francisco Caldeira Duarte

• Título  Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

• Contacto  Praça do Município, 7780-217 Castro Verde - PORTUGAL

Tel.: +351 286 320 700 

E-mail: geral@cm-castroverde.pt

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

• Nome  Rogério Rodrigues

• Título  Presidente

• Contacto  Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 507 900  / +351 213 124 800

E-mail: icnf@icnf.pt

Ver Anexo III, ponto 8.2.

Assinaturas das entidades administrativas 
nacionais ou regionais responsáveis pela gestão 
das Zonas Núcleo e Zona Tampão

      5.3
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Assinatura do representante do Comité MAB 
Nacional

      5.5

Comité Nacional (Português) do Programa MaB

• Nome  Anabela Rodrigues dos Santos Trindade

• Titulo  Presidente

• Contato  Avenida da República, 16, 1050-191 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 507 900  / +351 213 124 800

E-mail: anabela.trindade@icnf.pt

Assinaturas das autoridades executivas locais ou 
dos representantes das comunidades locais das 
Zonas de Transição

      5.4

Município de Castro Verde

• Nome  Francisco Caldeira Duarte

• Titulo  Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde

• Contato  Praça do Município, 7780-217 Castro Verde - PORTUGAL

Tel.: +351 286 320 700 

E-mail: geral@cm-castroverde.pt

Ver Anexo III, ponto 8.3.
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PARTE II

DESCRIÇÃO
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LOCALIZAÇÃO 
(COORDENADAS E MAPAS)

6

< Os pousios servem de pastagem ao gado 
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A zona candidata a Reserva da Biosfera situa-se em Portugal continental, na região do Baixo Alentejo, 
nomeadamente no distrito de Beja, e sub-região homogénea do Campo Branco (Figura 3).

Este território tem 56.944,22 ha de área e um perímetro de 163 km (Tabela 1), estando confinado a Norte 
com os concelhos de Beja e Aljustrel, a Sul com o concelho de Almodôvar, a Este com o concelho de 
Mértola e a Oeste como concelho de Ourique. 

A reserva proposta corresponde geograficamente à totalidade do território do concelho de Castro Verde, 
sendo por isso, muitas vezes, referida como: área de Castro Verde, território de Castro Verde, região de 
Castro Verde ou simplesmente Castro Verde.

LOCALIZAÇÃO (COORDENADAS E 
MAPAS)

      6

Figura 3 – Localização da Reserva da Biosfera de Castro Verde (região Alentejo NUTS II, código: PT18; sub-região do Baixo 
Alentejo NUTS III, código: PT144).
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Área 
Km2

Perímetro 

Km

Comprimento máximo

Km

Altitude
m

Norte-Sul       Este-Oeste  Máxima    Mínima 

569,4 163         30                    35      286          125

Tabela 1 – Área, perímetro, extensão máxima e altimetria da Reserva da Biosfera de Castro Verde.

Coordenadas geográficas gerais da Reserva da 
Biosfera (Sistema de Projeção WGS84)

      6.1

A Reserva da Biosfera de Castro Verde tem a sua posição marcada pelas coordenadas geográficas cons-
tantes na Tabela 2.

PONTOS CARDEAIS Latitude Longitude

Ponto mais central 37°41’49.00”N 8° 1’29.26”W

Ponto mais a norte 37°49’38.65”N 8° 1’34.75”W

Ponto mais a sul 37°33’40.46”N 7°59’23.02”W

Ponto mais a oeste 37°43’46.48”N 8°14’47.32”W

Ponto mais a leste 37°39’39.42”N 37°39’39.42”N

Tabela 2 – Coordenadas geográficas da Reserva da Biosfera proposta (formato: graus, minutos e 
segundos).
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Mapa de Base cartográfica com a localização e 
delimitação precisas das três zonas da Reserva da 
Biosfera

      6.2

O mapa do zonamento da Reserva da Biosfera em Castro Verde é apresentado no sistema de projeção da 
WGS84 com as delimitações precisas das três zonas que refletem as três diferentes funções previstas 
para as Reservas da Biosfera do Programa MaB da UNESCO.

Ligação para aceder ao mapa através da Internet: 
https://drive.google.com/open?id=13saLzmdA4D2MJgTcePE_Cdpp52k&usp=sharing
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7

< Pousio na primavera e típico monte alentejano
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ÁREA      7

TERRESTRE (ha) TOTAL (ha) PROPORÇÃO %

7.1. Área das Zonas Núcleo 6.005,22  6.005,22  10,55

7.2. Área da Zona Tampão 26.562,70 26.562,70 46,65

7.3. Área das Zonas Transição 24.376,30 24.376,30 42,81

 Total:  56.944,22  56.944,22  100,00

Justificação do zonamento face às respetivas 
funções da Reserva da Biosfera

      7.4

Cerca de 75% do território da Reserva da Biosfera proposta está classificada como Zona de Proteção Es-
pecial para as Aves (ZPE de Castro Verde e ZPE de Piçarras), no âmbito da Rede Europeia de Espaços 
Naturais. Este estatuto legal confere a este território uma proteção acrescida em termos de gestão para a 
conservação das aves para esta área mas não implica nenhum zonamento específico.

A proposta de zonamento foi determinada de modo a que as três tipologias de zonas funcionem em con-
junto e em estreita articulação, permitindo uma interação harmoniosa entre elas e assegurando a conetivi-
dade entre as diversas zonas e habitats. Este zonamento tem em consideração as características naturais, 
sociais, económicas e culturais do território de Castro Verde, tendo como principal referência a ocorrência 
dos valores naturais e a relação destes com as atividades humanas que aqui são desenvolvidas.

Assim, a delimitação das Zonas Núcleo, Tampão e Transição, foi efetuada em função da presença de valo-
res naturais de elevada relevância, em especial de aves estepárias, e das atividades e pressões humanas 
exercidas sobre a estepe cerealífera e sua biodiversidade.

Como critério base, teve-se em consideração o estatuto de conservação vigente para a área, designada-
mente a classificação como Zona de Proteção Especial (ZPE) para aves de Castro Verde (no âmbito da Rede 
Natura 2000), e adicionalmente a presença e estado de conservação favorável de habitats de alimentação 
e reprodução essenciais a aves estepárias (como a Abetarda o Sisão e o Peneireiro-das-torres) e de rapina 
(como a Águia-imperial-ibérica e a Águia de Bonelli) de elevado valor conservacionista. Desta forma, fica-
ram salvaguardadas importantes áreas de parada nupcial de Abetarda, colónias de Peneireiro-das-torres 
e territórios de caça da Águia-imperial-ibérica. Estas áreas são ainda muito relevantes para a reprodução, 
abrigo e alimento de outras aves igualmente importantes, como é o caso do Rolieiro, do Sisão, do Tartara-
nhão-caçador e da Calhandra-real, todas também incluídas no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves. 

Em resultado, as Zonas Núcleo propostas correspondem a áreas abertas dominadas por campos de cereais 
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e pousios pastoreadas, ou seja, a áreas de estepe cerealífera, detentoras de uma elevada densidade de 
espécies com estatuto de conservação mundialmente e em Portugal, como a Abetarda e a Águia-imperial-
-ibérica, que têm nestes locais áreas de ocorrência preferencial. 

Para a delimitação das Zonas Núcleo teve-se ainda em consideração que as explorações agrícolas inte-
grantes são aderentes das Medidas Agroambientais vocacionadas para a conservação das aves estepárias 
e do seu habitat, isto é o Apoio Zonal de Castro Verde (definida em Portaria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro, 
no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente Português - PDR - 2020). 

Dado que a titularidade da terra na área da Reserva da Biosfera é quase exclusivamente privada (exceto pe-
quenas áreas nos aglomerados urbanos) e numa lógica de envolvimento de base da comunidade, apenas se 
integraram nas Zonas Núcleo áreas que cumpriam os critérios anteriores desde que os respetivos proprie-
tários manifestassem voluntariamente disponibilidade durante o processo de construção da candidatura.

Marcadas por uma intervenção humana de baixa intensidade, com culturas de cereal de sequeiro em ro-
tação com pastagens espontâneas extensivas, as Zonas Núcleo propostas coadunam-se com a função de 
conservação de uma Reserva da Biosfera, ao contribuírem para a manutenção do equilíbrio dos ecossis-
temas, da variedade e da diversidade biológica, numa perspetiva de longo prazo, sendo a área proposta 
suficiente para cumprir essa missão. 

Adicionalmente, e já comprovada por intermédio do envolvimento de muitas das explorações em vários 
estudos e projetos no passado, estas áreas nucleares da reserva têm manifestamente uma grande apetên-
cia para a função logística, permitindo o desenvolvimento de ações de investigação, formação, educação e 
sensibilização para o desenvolvimento sustentável deste território.

Com 26.562,70 ha a Zona Tampão tem, igualmente, o estatuto de ZPE (de Castro Verde) e caracteriza-se 
por um bom estado de conservação da paisagem e das espécies, tanto de aves estepárias como de aves de 
rapina, necrófagas e passeriformes. 

Apesar de já apresentar também outros tipos de ocupação do uso, nomeadamente agroflorestal (com man-
chas de montado de azinho, com sub-coberto ocupado por pastagens aproveitadas pelo gado ou cultivado 
com cereais), matos e galerias ripícolas, a baixa ocupação humana e o predomínio da cerealicultura e 
pecuária, de cariz extensivo, garante a continuidade estrutural da paisagem e os processos ecológicos das 
Zonas Núcleo. Ao manter as características principais de uma paisagem aberta de estepe cerealífera, esta 
área é essencial e a necessária para manter a conetividade adequada à sobrevivência das aves estepárias 
que dependem de amplos espaços e precisam ao longo do ano de diferentes usos do solo para se alimentar 
e reproduzir. 

Em suma, a Zona Tampão proposta permite, assim, assegurar a proteção dos valores naturais das Zonas 
Núcleo e a conetividade entre elas, a existência de atividades humanas compatíveis com a conservação da 
natureza e, simultaneamente, mitigar os efeitos de atividades mais impactantes que possam ocorrer na(s) 
Zona(s) de Transição próxima(s), sobre as áreas mais importantes sob o ponto de vista da conservação e da 
biodiversidade de recursos na Reserva da Biosfera.
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A restante área da Reserva da Biosfera, nomeadamente 24.376,30 ha, corresponde à Zona de Transição 
e engloba quer áreas classificadas (apenas uma pequena proporção das ZPE de Castro Verde e da ZPE 
de Piçarras) quer áreas sem estatuto de proteção legal em termos de conservação da natureza, onde se 
destaca o complexo mineiro de Neves-Corvo (centro mineiro mais importante da Faixa Piritosa Ibérica).

É também nesta Zona que se encontra a vila de Castro Verde e alguns dos aglomerados populacionais de 
maior dimensão (Entradas, Santa Bárbara de Padrões e Sete) e onde se desenvolvem outras atividades 
socioeconómicas importantes para a função de desenvolvimento. Esta zona também irá desempenhar 
um papel importante na função logística, dado que a maioria das infraestruturas e equipamentos para a 
formação, sensibilização e educação se localiza em Castro Verde, Entradas e Santa Bárbara dos Padrões. 
A cooperação, com a partilha de boas práticas, de conhecimento, soluções e abordagens ocorre em toda 
a área da Reserva da Biosfera, podendo ser replicadas e transferidas à escala regional, demonstrando 
o papel que esta Reserva da Biosfera terá como “laboratório de aprendizagem” para o desenvolvimento 
regional sustentável.

O zonamento proposto é, assim, resultado de um compromisso no que diz respeito à conservação e uso 
sustentável dos valores naturais, em particular, da biodiversidade, da paisagem e de recursos naturais, 
como o solo, e ao desenvolvimento económico e humano que seja sociocultural e ecologicamente susten-
tável. 

Ao integrar e complementar as funções de conservação, desenvolvimento e logística, que promove a arti-
culação e conetividade entre os três níveis de zonamento, a Reserva da Biosfera de Castro Verde combina, 
assim, de uma forma efetiva os objetivos de conservação, uso sustentável dos recursos naturais e produ-
ção de conhecimento através de uma gestão colaborativa.

AVES À ESCALA DA PAISAGEM

Como espécies especialistas, as aves estepárias são extrema-
mente exigentes quanto aos habitats que ocupam, selecionando 
criteriosamente locais de nidificação, estando de forma evidente 
dependentes do ritmo da sucessão anual de searas, restolhos e 
pousios. São animais que necessitam de grandes áreas com baixa 
complexidade estrutural para sobreviverem. A estrutura fundiária 
existente, com parcelas de grande dimensão, ajusta-se a esta es-
cala de paisagem que estas aves requerem. A Abetarda é disso 
exemplo, pois para levantar voo e aterrar necessita de espaços 
amplos e abertos. Com plumagem discreta e patas altas e fortes 
prefere caminhar (e até “correr” em caso de necessidade) entre 
a vegetação rasteira, passando grande parte do tempo a alimen-
tar-se no solo.Iv
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À escala mundial e de acordo com a divisão biogeográfica da biosfera, definida por Udvardy em 1975, a 
área proposta a Reserva da Biosfera encontra-se na Região Holártica Mediterrânica.

Ao nível europeu, segundo o Mapa Biogeográfico da Europa de Rivas-Martinez et al. (2004) e a zonagem 
biogeográfica determinada pela União Europeia, no âmbito da implementação da Rede Natura 2000, a 
mesma situa-se na também designada Região Mediterrânica (Figura 4). 

REGIÃO BIOGEOGRÁFICA       8
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Figura 4 – Mapa das Regiões Biogeográficas na Europa. 
(Fonte: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/biogeographical-regions-in-europe-1)
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Considerando as zonagens biogeográficas a nível nacional, destaca-se a apresentada na Carta Bio-
geográfica de Portugal de Costa et al. (1998). Neste contexto, a área candidata a reserva insere-se 
hierarquicamente nas seguintes tipologias biogeográficas (Figura 5):

Região  MEDITERRÂNICA
 Sub-região  MEDITERRÂNICA OCIDENTAL
  Super-província  MEDITERRÂNICA IBERO-ATLÂNTICA
   Província  LUSO-ESTREMADURENSE
    Setor  MARIÂNICO-MONCHIQUENSE

Figura 5 – Mapa representativo da forma hierárquica das Regiões, Sub-regiões, Províncias e Setores, da Carta Biogeográfica de Portugal 
continental (Costa et al. 1998). 
(Fonte: https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/5402/3/2008%20Atlas%20cap4%281%29.pdf)

RESERVA DA BIOSFERA 
DE CASTRO VERDE
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O enquadramento biogeográfico do território de Castro Verde, tanto a nível mundial como europeu, da 
Península Ibérica e do país, traduz-se na existência de um conjunto de características edafoclimáticas 
típicas de uma área mediterrânica continental, nomeadamente sob o ponto de vista do clima, tipo de 
solos e comunidades vegetais existentes.

Localizado no interior Sul do Alentejo, no Subsetor Baixo-Alentejo Monchiquense do Superdistrito do 
Baixo Alentejo, a área candidata a Reserva da Biosfera apresenta um relevo quase plano de ombrocli-
ma sub-húmido a seco, situando-se maioritariamente no andar termomediterrânico podendo atingir 
em alguns locais o andar mesomediterrânico. Aqui as chuvas escasseiam no verão e as plantas estão 
sujeitas a pelo menos dois meses secos (com grande insolação e temperaturas muito elevadas). Esta 
condição associada à presença de solos delgados, com muitos afloramentos rochosos e pobres (em 
matéria orgânica), determina a existência de várias espécies de flora mediterrânica de características 
xerófilas1 e esclerofilas2. 

Do elenco florístico fazem parte árvores e arbustos de folhas planas, pequenas, coriáceas e persisten-
tes, como a Azinheira (Quercus rotundifolia) e o Sobreiro (Quercus suber), que se encontram reduzidos 
a áreas de montados esparsos, em especial de azinho. Outros exemplos são o Loendro (Nerium olean-
der), presente sobretudo junto aos poucos vales encaixados onde a humidade se mantém, e várias for-
mações de cistáceas, onde os matos de Esteva (Cistus ladanifer) sobressaem. Associadas às manchas 
de mato e até de matagal, nas zonas mais declivosas e/ou com afloramentos rochosos, surgem ainda 
plantas aromáticas como a Alfazema (Lavandula sp.), o Rosmaninho (Lavandula stoechas) e o Tomilho 
(Thymus sp.). Nos estratos herbáceos destas formações, é ainda possível observar espécies herbáceas 
e gramíneas, anuais e perenes, destacando-se plantas como o Trevo-subterrâneo (Trifolium subterra-
neum) e o Braquipódio-de-duas-espigas (Brachypodium distachyon).

Outra característica da Reserva da Biosfera de Castro Verde, que é um exemplo perfeito da Região 
Biogeográfica Mediterrânica, é a sua estreita ligação com o Homem, resultado direto de uma atividade 
milenar antrópica, que faz com que esta área apresente uma omnipresente mata mediterrânica que se 
funde com um mosaico agrícola de searas e campos de consistência herbácea (pastagens e pousios). 
Esta matriz de usos do solo cria uma das mais impressionantes paisagens de Portugal: a bucólica e 
vasta planície alentejana, que nos fornece uma paleta inesgotável de cores ao longo do ano.

1 Plantas adaptadas a clima árido, com folhas rígidas e uma grossa cutícula, que lhes permite controlar a transpiração e diminuir a perda de 
água. Algumas espécies são espinhosas e resinosas e por algumas vezes chegam a ser tóxicas.
2 Plantas adaptadas a condições de secura, com folhas duras coriáceas (consistência semelhante ao couro) e um brilho acentuado. Estas ad-
aptações servem para evitar, por exemplo, a perda de água. 

O SOBREIRO DO MONTE CURRAL

Entre os Sobreiros (Quercus suber) que vão pontuan-
do, aqui e acolá, a paisagem de Castro Verde podemos 
encontrar um dos maiores exemplares desta árvore do 
Baixo Alentejo. Conhecido localmente por “Sobreira”, 
este grandioso espécime encontra-se na Herdade do 
Monte Curral, junto da localidade de Piçarras, no limite 
Sudoeste da Reserva da Biosfera. Os seus cerca de 32 
metros de diâmetro de copa, 1,5 metros de diâmetro 
de tronco e altura de quase 20 metros denunciam uma 
idade avançada que se estima em três séculos. Encon-
trando-se isolada na planície a sensação de pequenez 
que nos proporciona é extraordinária.
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Aqui a atividade agrícola marca o compasso da paisagem, conferindo-lhe uma forte identidade cul-
tural. Na primavera, o manto verde dos pousios é invadido por uma profusão de cores, dadas pelas 
florações, onde predomina o branco, o amarelo, o vermelho e o roxo, que contrastam com as searas 
verdes ou já aloiradas. No verão, os campos cobrem-se de amarelo-palha conferindo-lhes uma sen-
sação de enorme aridez, que cria um ambiente que nos transporta para o clima quente das savanas 
africanas. Seguem-se os castanhos dos campos lavrados no outono que dão lugar ao verde dos pastos 
e das searas de inverno.

Esta dinâmica, espacial e temporal, proporciona uma grande diversidade de habitats que albergam 
uma excecional vida selvagem, onde se incluem espécies de alto valor científico e conservacionista, 
nomeadamente plantas endémicas, e muitas aves carismáticas, raras e ameaçadas de extinção a nível 
europeu e até mundial, como são as aves estepárias.

A nível global, ao se localizar em plena Bacia do Mediterrâneo  e dada a especificidade e elevada di-
versidade biológica que apresenta, a área proposta a Reserva da Biosfera é um dos hotspots mundiais 
mais representativos da biodiversidade de um dos ecossistemas terrestres mais ameaçados a nível 
europeu e mundial: a estepe cerealífera mediterrânica. 
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Moldada ao longo do tempo, ora lentamente, ora rapidamente, a paisagem que hoje surge diante de nós 
resulta de uma marcada intervenção humana cujas primeiras evidências remontam à Pré-história recente1. 
Para a fixação e o florescimento das primeiras civilizações terão contribuído fatores como a relativa ame-
nidade climática, o posicionamento geográfico do território (propicio à mobilidade) e a riqueza mineira do 
subsolo das terras de Castro Verde.

Outrora, este território era dominado por uma vasta charneca2 ocupada por florestas, mais ou menos densas 
de quercíneas, como a Azinheira e o Sobreiro, e matos. Progressivamente, o arroteamento das terras, para a 
prática agrícola e a pastorícia, levaram à substituição do coberto vegetal nativo dando lugar a extensas áreas 
abertas quase desarborizadas. 

A ocupação humana na região terá ocorrido no período de transição do Neolítico e o Calcolítico, em especial 
em torno do III milénio a.C., com o aparecimento dos primeiros povoados e com eles uma atividade agrícola 
e pastoril de subsistência. Este momento marca o início da ação modificadora do Homem na paisagem na-
tural. Muitas vezes por intermédio do fogo dá-se a desbrava de matos nos azinhais e sobreirais das terras 
mais férteis junto aos pequenos aglomerados humanos. O fogo posto era também usado para a obtenção de 
pastagens comunitárias. A esta atividade agropastoril já estaria associada alguma extração mineira, sobre-
tudo de afloramentos de minério de fácil exploração (associadas à presença da Faixa Piritosa Ibérica) como 
os “chapéus-de-ferro”3. 

Entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro (II e início do I milénio a.C.), a par do aumento e fortificação dos 
povoados, de que é exemplo o Castelo de Montel, junto ao limite da reserva a Nor-nordeste, dá-se início à 
metalurgia associada ao cobre, ouro e bronze. A fabricação de ferramentas, como o arado ou machado de 
ferro, permitem a conquista de mais terra arável, com o arroteamento de mais áreas de charneca, e um 
desenvolvimento agrícola, que mais tarde leva à existência de excedentes agrícolas. 

 A partir do séc. X a.C. (1ª Idade do Ferro) os povos aqui erradicados assistem a um período de contatos e tro-
cas comerciais com o mundo mediterrâneo. A presença na região de fenícios, gregos e cartagineses, trouxe 
novas técnicas de extração do minério, práticas de fundição de metais e práticas agrícolas, que permitiram 
ampliar o cultivo dos cereais e aumentar a produção do vinho e azeite4. Na 2ª Idade do Ferro (séc. V-VI a.C.) 
o território já tinha uma forte ocupação antrópica, que se dividia por alguns núcleos populacionais mais con-
centrados e pequenos povoamentos rurais dispersos. A grande característica destes povos seria a detenção 
de rotas comerciais com todo o mediterrâneo e o uso de uma escrita aparentada ao alfabeto fenício, chama-
da “escrita do Sudoeste”5 ou escrita ibérica. 

USO DOS SOLOS      9

Elemento histórico      9.1

1 Os primeiros vestígios de assentamentos humanos em Castro Verde situam-se entre o III e início do I milénio a.C. e correspondem a sep-
ulturas do tipo circular e “fundos de cabanas” (i.e. estruturas habitacionais neolíticas formadas por uma depressão escavada no solo, pouco 
profunda, que seriam cobertas por materiais perecíveis como ramagens, peles, terra, etc.).
2 Terreno árido e pedregoso coberto de plantas agrestes.
3 Um “chapéu de ferro” consiste numa rocha intensamente oxidada, erodida ou decomposta, que normalmente corresponde à parte superior 
e exposta de um jazigo ou veio mineral, rico em cobre, ouro e prata.
4 Nesta altura a vinha existiria em estado selvagem, sendo cultivada só a partir do séc. XVII d.C.. Quanto ao azeite é possível que a sua ex-
ploração fosse já anterior aos fenícios, dada a sua importância na alimentação e como combustível para a iluminação.
5 Datável da 1ª Idade do Ferro, a “escrita do Sudoeste” é considerada como sendo a mais antiga grafia da Península Ibérica. Em 1979, foi desco-
berto no território de Castro Verde a estela de Espanca, um dos vestígios mais importantes desta escrita. Com cerca de 40 cm de comprimento, 
esta é uma lousa escolar pois conserva a gravação de um silabário em que o mestre desenhou numa linha todos os signos que faziam parte 
do sistema de escrita e um aluno, por baixo, foi copiando.



 | 85 

Na Pré-história e na Antiguidade a área da reserva ficou assim marcada por um grande desenvolvimento 
socioeconómico, tendo-se assistido à formação de núcleos populacionais (como os castellae, a partir da 
Idade do Bronze), a uma grande atividade mineira de superfície e à expansão da agricultura e pecuária, 
pelo desmatamento das terras mais férteis. Contudo, a paisagem ainda apresentava um pequeno grau 
de humanização, por oposição das terras habitadas e usufruídas pelo Homem às terras virgens da flo-
resta climácica. 

Com a chegada dos romanos, a partir do séc. III d.C., a par da atividade mineira, a agricultura adquire um 
elevado peso económico, assistindo-se à extensificação do cultivo de cereais, por arroteia generalizada 
de áreas de charneca, e aumento da cultura da vinha e olival. Parte da população autóctone abandona os 
povoados comunitários para adotar um regime de ocupação individualista e de carácter fundiário da ter-
ra. Nas imediações dos castellae surgem as villae rusticae6, estruturas agrárias que se podem comparar 
em termos de funcionalidade aos “montes alentejanos” da primeira metade do séc. XX. Esta ocupação 
territorial marca a passagem para uma economia com uma forte componente agrícola, a qual se estende 
até à chegada do povo árabe, no séc. VIII d.C..

Embora a base económica dos árabes fosse o comércio e a agricultura (com grande produção de cereais, 
azeite, vegetais e fruta dos pomares e hortas em redor das povoações), a pecuária adquiriu neste período 
um grande peso, tendo-se assistido a um aumento da área ocupada por pastagens naturais. Algumas 
das antigas villae rústicas dão lugar a pequenas povoações rurais que passam a ser denominadas por 
alcarias e que hoje correspondem à atual imagem da aldeia. A Alcaria dos Touris e A-do-Corvo são dois 
exemplos de povoados de época islâmica, cujos vestígios foram encontrados a Su-sudeste da área da 
reserva (junto a Santa Bárbara de Padrões).

Em suma, desde o domínio romano e árabe até à formação de Portugal, a extensificação do cultivo de 
cereais, associado a estruturas fundiárias e à pastorícia, associada ao fenómeno da transumância, foram 
os fatores responsáveis pela primeira grande transformação do coberto vegetal e do uso do solo. Por 
esta altura já eram notórias grandes áreas abertas de pastagens e zonas votadas ao cultivo de cereais 
nesta região, estando o restante território ainda densamente arborizado. 

À reconquista cristã, no séc. XIII, seguiu-se a distribuição de terras como forma de retribuição do auxílio 
militar prestado na luta contra os árabes e de fixar trabalhadores rurais. Começam a surgir propriedades 
rurais, de maior ou menor dimensão, com um casario central, onde vivia o proprietário e a sua família ou 
os seus assalariados. No centro da propriedade a presença de armazéns, pombais, estábulos e cercas, 
com hortas e pomares, era uma norma. Esta estrutura fundiária terá marcado a evolução da ocupação 
rural do território e o aparecimento do “monte alentejano” tal como o conhecemos hoje. 

O desaparecimento do coberto florestal acentua-se a partir do séc. XIV, provavelmente pela necessidade 
de arranjar madeira para as caravelas no período das descobertas. Com a Lei das Sesmarias de 1375, 
que pretendia fixar os trabalhadores rurais às terras e diminuir o despovoamento, e mais tarde pela 
presença da Ordem Militar de Santiago, até finais do séc. XVI, deu-se a consolidação da estrutura lati-
fundiária e a afirmação das culturas arvenses de sequeiro, em especial da cultura trigueira. A pastorícia 
volta a assumir uma importante escala, tonando-se esta região na mais importante pastagem do país e 
destino de eleição da transumância de grandes rebanhos7 vindos da Serra da Estrela à Meseta Ibérica.

Posteriormente, a desbrava dos matos e a desflorestação até ao período histórico do Antigo Regime (fim 

6 A villa rústica é uma estrutura agrária (grande propriedade) com extensões de terrenos de boa capacidade agrícola, em que o proprietário 
procura que seja autossuficiente e, ao mesmo tempo, crie excedentes para venda ou troca. A villa é habitada pelo proprietário e sua família e 
por um grande número de dependentes, que asseguram os trabalhos domésticos e agrícolas.
7 A ancestral vocação pastoril é sobretudo notória no séc. XV, XVI e XVII, sendo a região ora candidata a Reserva da Biosfera local de confluên-
cia e entrada para os famosos “Campos de Ourique” (i.e. região do Campo Branco). Vindos de lugares próximos e longínquos, aqui chegavam 
milhares de cabeças de gado para fruir de pastagens mais ricas e fugir ao inverno mais rigoroso das suas terras de origem.
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do séc. XVIII) foram fatores decisivos para o aparecimento de uma paisagem mais aberta composta por 
campos de cereais ao lado de azinhais e sobreirais, esparsos e onde primava a presença de gado. Este 
uso agro-silvo-pastoril extensivo, associado à grande exploração fundiária, viria a consolidar o caminho 
que marcaria para sempre a paisagem local. 

Na transição do séc. XIX e XX, a par da retoma da atividade mineira, séculos depois da mineração romana, 
a paisagem terá acentuado radicalmente o seu caráter aberto. Quando a cortiça não tinha qualquer im-
portância económica, foram cortados muitos sobreiros e azinheiras para alimentar as primeiras máqui-
nas a vapor. Mais tarde, o incentivo ao cultivo de cereal, com a Lei dos Cereais de 1899, e a mecanização 
agrícola, levaram a uma crescente limpeza de áreas e corte de mais árvores, pois eram obstáculos ao 
progresso das máquinas no terreno. Por esta altura, chegou mesmo a existir a profissão de “coureleiro” 
(o desbravador de charnecas).

Com a campanha do trigo de 1929, em que se pretendia que o Alentejo fosse o “celeiro de Portugal”, e 
mais tarde com a Reforma Agrária de 1975 a 1979, que visou a expropriação dos grandes latifúndios e 
coletivização da posse da terra, a persistência na lavoura seareira terá contribuído para a última gran-
de desflorestação, pelo abate de milhares de árvores, e arroteia generalizada de baldios e terras, com 
ou sem aptidão agrícola. Com a diminuição das áreas incultas desapareceu a transumância de grande 
percurso e a intensificação do uso da terra, muitas vezes desadequada à prática cerealífera, levou ao 
esgotamento dos solos com perdas significativas na produção. Para compensar esta situação a terra 
começa a ser explorada em rotação, continuando-se a fazer cereal mas intercalado com pousios, que 
são aproveitados para pastoreio de gado, promovendo a fertilização e enriquecimento orgânico dos solos. 

Estes dois séculos marcaram assim a última grande mudança na paisagem, tornando-a semelhante à 
que se observa atualmente em Castro Verde. Hoje, toda a área da Reserva da Biosfera denota um am-
biente bastante rural, sendo dominada por extensas áreas abertas, semeadas com cereal, e terras pas-
toreadas. As poucas manchas de matos e de montado de azinho, que se encontram de forma dispersa na 
Zona Tampão e na Zona de Transição, são o que resta da degradação do coberto vegetal original, sendo 
verdadeiras ilhas ecológicas que complementam e enriquecem toda a área de estepe cerealífera. 

O ÚLTIMO GRANDE PREDADOR

A existência de extensões consideráveis de 
charneca densas, bem preservadas, criou 
outrora condições ecológicas muito distintas 
das atuais permitindo a presença de algumas 
espécies faunísticas hoje extintas na região, 
como o Lobo-ibérico (Canis lupus signatus). A 
grande disponibilidade de abrigos e alimentos 
(entre os quais estariam algumas cabeças 
de gado dos enormes rebanhos que aqui se 
reuniam) permitiam a ocorrência deste grande 
predador que motivou batidas organizadas até 
um passado recente, crendo-se que o último 
exemplar tenha sido abatido em 1957.

No processo evolutivo de uso e ocupação do solo, entre mamíferos, répteis, anfíbios, insetos e, em espe-
cial, aves, muitos animais adaptaram-se às transformações da paisagem, estando hoje dependentes da 
ação do Homem pela prática da agricultura com rotação tradicional de sequeiro cereal-pousio. 
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Tratando-se de um sistema agrícola economicamente pouco rentável, o território de Castro Verde é des-
de há três décadas alvo de esforços que visam a compatibilização das práticas agrícolas com a preserva-
ção da diversidade biológica que encerra. Neste sentido, foi criada em 1995 uma Medida Agroambiental, 
no âmbito da Política Agrícola Comum da União Europeia, que tem como princípio primordial compensar 
os agricultores das perdas de rendimento decorrentes da aplicação de medidas de conservação dirigidas 
aos habitats e avifauna estepária. Atualmente designada por “Apoio Zonal”, esta medida tem tido desde 
o seu início uma adesão significativa dos agricultores locais, sendo um dos fatores que têm contribuído 
para a manutenção do ecossistema estepário, e consecutivamente da matriz paisagística de Castro Verde. 

O PDM de Castro Verde tem também salvaguardado da florestação uma parte importante da área agríco-
la aberta, florestação esta que resultaria numa perda da diversidade biológica presente. 

Palco de grandes transformações sobre a vegetação original, às quais corresponderam etapas evolutivas 
de uma ocupação associada à agricultura e pecuária extensiva, com o tempo, esta influência antropogé-
nica consolidou costumes associados ao mundo rural, os quais resultaram numa especificidade cultural 
incomparável que se mantém até aos dias de hoje.

Típico rebanho de ovinos (raça Merina)
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Principais utilizadores da Reserva da Biosfera      9.2

A área dimensionada para a Reserva da Biosfera proposta corresponde à divisão territorial e administrativa 
do concelho de Castro Verde, pelo que dela usufruirão a generalidade da população local e todos os que a 
visitem. 

Face à vocação e forte cariz rural de toda a área candidata, os agricultores são entre os habitantes da re-
serva os principais utilizadores de todo o território, pela prática de uma agricultura cerealífera e pecuária 
de feições extensivas.

Pela crescente importância do valor económico da atividade cinegética, há também a destacar os caçado-
res. A quase totalidade da Reserva da Biosfera está cinegeticamente ordenada, segundo a Lei de Bases 
Gerais da Caça (Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 
janeiro), estando as Zonas de Caça (ZC) vocacionadas para a caça menor, em especial, da Perdiz-vermelha, 
Coelho-bravo e Lebre-ibérica. Para além de uma Zona de Caça Municipal (ZCM), com 786 ha, existem 35 
Zonas de Caça Associativa (ZCA), que ocupam 32.290 ha, e 22 Zonas de Caça Turísticas (ZCT), que ocupam 
18.832 ha. No seu conjunto, estas áreas de caça proporcionam anualmente momentos de convívio e lazer a 
centenas de caçadores tornando bastante expressivo o impacte económico desta atividade no desenvolvi-
mento local (pelos gastos relacionados com a viagem de caçadores, em especial vindos de outras regiões, 
o alojamento e a aquisição de produtos locais). O pagamento de jornadas ou postos de caça, de peças 
caçadas, da inscrição para caçar ou de quotas associativas, é por sua vez um excelente motor de desen-
volvimento das ZC e com isso fator potenciador da crescente valorização económica desta atividade (basta 
considerar o potencial de atração de caçadores estrangeiros).

Com um património natural e sociocultural riquíssimo, a Reserva da Biosfera é destino de um público 
cada vez mais vasto, para fins turísticos, recreativos e de lazer. A existência de espaços de turismo (como 
o Centro de Promoção do Património e do Turismo – Posto de Turismo), unidades de alojamento e restau-
ração, múltiplas atividades culturais, áreas que convidam ao ócio e à prática de desporto e o bem receber 
das gentes castrenses, tem potenciado o afluxo destes utilizadores. Destacam-se os que praticam Turismo 
de Natureza, em especial os observadores de aves (birdwatcher) que de equipamento às costas acorrem 
durante todo o ano à área de Castro Verde para ver, fotografar e admirar as aves da estepe cerealífera.

Como laboratório para a realização de estudos, nas diferentes especialidades, e implementação de mode-
los de gestão dos recursos naturais e culturais orientados na perspetiva do desenvolvimento sustentável, 
a comunidade científica é também um utilizador frequente da Reserva da Biosfera. Acrescem as escolas 
e outras instituições da comunidade local, que fazem desta região um espaço propício a um maior contato 
com a Natureza, realização de atividades sustentáveis e apreensão de conhecimento e saberes que se en-
trecruzam com as matérias disciplinares.

Regra de uso da terra e de acesso a cada zona da 
Reserva da Biosfera

      9.3

O uso e ocupação do solo em toda a área candidata a Reserva da Biosfera estão condicionados por servi-
dões administrativas e restrições de utilidade pública, conforme se encontram representadas nas cartas 
de condicionantes do PDM de Castro Verde (aprovado em Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/93 
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de 13 de outubro, com alteração aprovada por Deliberação n.º 2271/2010, de 7 de dezembro, por adaptação 
ao PROTA - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo) e para as quais vigora o estipulado 
na lei. Pela sua importância destacam-se as figuras da Reserva Agrícola Nacional (RAN8, Decreto-Lei n.º 
73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), a Reserva Ecológica 
Nacional (REN9, Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro, com a alteração introduzida no art.º 20º pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de 
julho) e o Domínio Público Hídrico (DPH10, Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de outubro).

De aplicação alargado a todo o território português, o regime de proteção ao Sobreiro e à Azinheira (De-
creto-Lei n.º 169/2001, de 23 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) 
e o regime jurídico do exercício da caça (Lei Bases da Caça n.º 173/99 de 21 de setembro e demais legis-
lação), são por sua vez normas reguladoras do uso e fruição dos recursos naturais que lhes cabem. 

Como instrumento de gestão territorial para salvaguarda e valorização da relação entre conservação da 
natureza e uso da terra, há a salientar o regime jurídico da Rede Natura 2000 aplicável às superfícies 
classificadas como ZPE de Castro Verde (Código RN2000: PTZPE046; Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 
de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 59/2008 de 27 de março) ou como ZPE de Piçarras (Código 
RN2000: PTZPE0058; Decreto Regulamentar n.º 6/2008 de 26 de fevereiro). Neste quadro, seja na Zona 
Núcleo, Tampão ou Transição, as orientações nestes sítios centram-se na necessidade de preservação 
dos sistemas agrícolas extensivos, o que é traduzido em recomendações e/ou obrigações quanto aos 
usos nas atividades agrícolas e no âmbito da silvicultura, bem como, quanto a construções e obras de 
infraestruturas. No âmbito da Portaria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro, que define para estas mesmas 
zonas apoios de caráter agroambiental (nomeadamente a medida “Apoio Zonal”) e de adesão voluntária, 
os agricultores aderentes comprometem-se, nas suas explorações, a respeitar um conjunto de boas 
práticas de natureza agroambiental durante um período de cinco anos.

Quanto à posse, toda a propriedade rústica da área proposta a Reserva da Biosfera é privada pertencendo 
a pessoas singulares ou coletivas, maioritariamente com morada ou estabelecimento estável no terri-
tório. Como titulares estes têm o direito de adquirir bens; o direito de usar e fruir dos bens de que se é 
proprietário; o direito de os transmitir; o direito de não ser privado deles (art. 62º, n.º 1 da Constituição 
da República Portuguesa Anotada). Regra geral, a aquisição destas terras advém por herança ou com-
pra, sendo estas usadas pelo próprio proprietário ou usufruídas por arrendatários ou outros agricultores 
titulares de direitos transferidos sobre as explorações agrícolas.

Na Zona Nuclear destaca-se o conjunto de herdades pertencentes à LPN que representam 1.539 ha e 
cuja aquisição foi possível através do Programa LIFE da União Europeia11, na componente Natureza. Es-
tritamente vocacionadas para a conservação da biodiversidade, a gestão agrícola destas herdades tem 
sido feita através de acordos anuais com agricultores da região comprometendo-se estes a seguir um 
plano de gestão que considera diversos tipos de ações (a nível agrícola, cinegético, ambiental e patri-
monial) com o objetivo de criar melhores condições para a avifauna estepária e proteger o seu habitat. 

Localizada no extremo Nor-noroeste Zona de Transição destaca-se a Herdade do Monte dos Aivados, 

8 A Reserva Agrícola Nacional (RAN) define-se como o conjunto de terras que, em virtude das suas características, em termos agroclimáticos, 
geomorfológicos e pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola
9 A Reserva Ecológica Nacional (REN) é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo seu valor e sensibilidade ecológicos 
ou pela exposição e suscetibilidade perante riscos naturais são objeto de proteção especial.
10  O Domínio Público Hídrico (DPH) diz respeito a leitos e a margens das águas do mar, correntes de água, lagos e lagoas, que sendo proprie-
dade inalienável do Estado estão submetidos a um regime especial de proteção em ordem a garantir que desempenhem o fim de utilidade 
pública a que se destinam.
11 O LIFE Natureza é um instrumento financeiro da Comunidade Europeia que visa apoiar projetos de demonstração de Boas Práticas, para 
implementação dos objetivos da Diretiva Comunitária Aves 2009/147/EC e da Diretiva Comunitária Habitats 92/43/CEE, em sítios da Rede 
Natura 2000.
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onde os 407 ha são de posse e usufruto de todos os moradores da aldeia existente dentro dos seus limi-
tes. Não existem certezas quanto à origem exata desta propriedade comunal. Alguns autores defendem 
a tese de que estes terrenos (com o estatuto de “rossio”) teriam sido atribuídos ao povo de Aivados em 
1655 por Sentença Régia. Mas a tradição oral afirma que os mesmos foram doados pela benemérita dona 
Maria de Lemos (senhora aristocrática provavelmente sem herdeiros).

AIVADOS “ALDEIA COMUNITÁRIA”

Com quase quatro séculos de história, Aivados é uma das 
poucas aldeias comunitárias de Portugal diferenciando-
se pelo secular regime de compropriedade por todos os 
seus moradores que usufruem anualmente das benesses 
obtidas nessas terras. A organização deste comunitarismo 
agropastoril não é, nem nunca foi, um sistema social 
vulgar na região e em todo o Alentejo. Nesta aldeia vive-
se de acordo com uma organização social baseada na 
propriedade coletiva da herdade, que afirma o princípio de 
igualdade entre todos os moradores “a terra é de todos e não 
é de ninguém”. Subjacente a esta ideologia, a Associação 
do Povo de Aivados, com estatutos e uma direção, é quem 
gere o património da comunidade e representa os seus 
habitantes. Esta história única no país é contada num 
espaço museológico próprio, o Núcleo Museológico dos 
Aivados – Aldeia Comunitária (uma extensão do Museu da 
Ruralidade, localizado a Nor-nordeste da área da Reserva 
da Biosfera), que muito orgulha a comunidade aivadense.

Descrição das diferenças entre homens e mulheres 
no acesso e controle dos recursos

      9.4

A nível social, na perspetiva da igualdade de género, as mulheres assumem na área da Reserva da Bios-
fera uma maior preponderância e envolvimento:

1) na esfera familiar, sendo muito relevante o seu papel enquanto cuidadora familiar e como ele-
mento aglutinador, para fixação das famílias, em especial, nas localidades rurais; 
2) a nível comunitário, nomeadamente no acompanhamento da vida escolar dos jovens, cuidados 
com idosos e participação em organizações informais da sociedade, como ações de voluntariado e 
de entreajuda;
3) na identidade cultural local, pela marcada presença em manifestações culturais diversas, como 
o Cante Alentejano (classificado em 2014 pela UNESCO como de Bem Imaterial da Humanidade), as 
festas religiosas e populares, o artesanato e a gastronomia;
4) na adoção de medidas inovadoras, fator relevante na gestão de períodos críticos, como é frequen-
te, por exemplo no setor agrícola.

Relativamente à empregabilidade, o envolvimento empresarial em meio rural é apontado como o con-
texto onde as mulheres ainda têm que vencer muitos preconceitos e estereótipos, sendo necessário 
promover mais a sua visibilidade e desfrutar melhor dos seus direitos.  Entre workshops, seminários, 
programas de estágios, tem-se assistido nos últimos anos a um crescente número de ações de capaci-
tação empreendedora das mulheres no contexto rural de Castro Verde, por parte de entidades próximas 

A
rq

ui
vo

 d
a 

M
C

V



 | 91 

deste segmento de população e com competências na vertente económica, social, cultural e ambiental 
(como a Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste – ESDIME, a CMCV e a LPN).

Quanto ao acesso à formação e educação, assim como participação nas atividades e nas políticas da 
comunidade local, podemos considerar uma equidade entre os géneros, ao nível das diferentes faixas 
etárias. Tal será fruto do investimento feito nas últimas décadas na educação, formação e conscienciali-
zação da população, em todo o país, sobre a importância da mobilização e plena participação de todos e 
de todas na sociedade. No território de Castro Verde, pelo interesse que suscitam e pela preponderância 
do gênero feminino, destacam-se dois projetos que desde o seu início obtiveram uma grande aceitação e 
mobilização da população sénior presente no território.

 Promovido pela Câmara Municipal de Castro Verde, o projeto “Desporto Sénior” mobiliza semanalmente 
294 pessoas para a prática de aulas de desporto, na vila de Castro Verde e nas suas aldeias. Além da 
vertente física, social e lúdica, também são promovidas sessões de sensibilização, em domínios como a 
alimentação saudável e modos de vida mais sustentáveis.

Formada em 2010, fruto da vontade de um grupo de pessoas, a Associação Sénior Castrense (ASC) tem 
igualmente proporcionado uma maior integração e participação ativa da faixa etária acima dos 50 anos. 
Com duas principais valências, a Universidade Sénior e o Coro Polifónico de Castro Verde, este projeto 
conta também com muitas outras iniciativas paralelas de que são exemplos a “Oficina de sabores” (que 
tem como objetivo a partilha de conhecimentos na área da gastronomia, em especial, a tradicional) e a 
“Viagem à Memória da Paisagem” (com vista a incentivar o interesse por esta área do saber da História).

Ambas as iniciativas têm como objetivo manter a população com mais de 65 anos ativa, integrada, sau-
dável e com mais qualidade de vida, mas também alertar e facilitar o acesso à informação, o que lhe 
permitirá fazer melhores escolhas no seu dia-a-dia.

No quadro de uma política integrada de promoção da igualdade de direitos e oportunidades, destaca-se 
a Rede Social de Castro Verde a qual assenta num trabalho de parceria alargada e dinâmica, de dife-
rentes parceiros públicos e privados. Ativa desde 2002, esta plataforma pretende promover a prevenção 
e solução de problemas sociais locais, que reforcem o bem-estar de todos e a igualdade de géneros, 
bem como a inclusão de grupos sociais específicos (população económica e socialmente desfavorecida, 
população idosa, população com deficiência, jovens desempregados, crianças e jovens em risco). Neste 
domínio o Plano Estratégico de Intervenção Social de Castro Verde (para o biénio 2016/2017) prevê o de-
senvolvimento de um conjunto alargado de ações, envolvendo diferentes agentes da comunidade, onde 
as questões da igualdade de género continua a ser proposta de trabalho.

O CANTE A VOZES FEMININO

Outrora o cante alentejano era cantado nos trabalhos e vivên-
cias do mundo rural por homens e mulheres. Quando há meio 
século passou a ser ensaiado e gerado em Grupos Corais, e in-
formalmente tinha como espaço privilegiado a taberna, as vozes 
femininas silenciaram-se, pois o estatuto, a condição e o papel da 
mulher na sociedade não permitia a sua participação. Em março 
de 1984, um grupo de mulheres castrenses quebrou o silêncio, formando um dos primeiros grupos corais 
femininos do Alentejo: “As Camponesas” de Castro Verde. Este regresso das mulheres ao universo do cante a 
vozes fez surgir outros grupos, existindo hoje na área da Reserva da Biosfera mais 4 grupos corais femininos no 
ativo (“As Ceifeiras” de Entradas, “As Atabuas” de São Marcos da Atabueira, “As Papoilas” do Corvo e o grupo coral 
“Seara de Abril”). Este cante a vozes feminino tem sido peça importante na afirmação da divulgação do Cante 
Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade e dos trajes de várias figuras da sociedade de 
um outro tempo que importa relembrar, como a mondadeira, a ceifeira, etc.



92  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

A
rq

ui
vo

 M
C

V



POPULAÇÃO DA RESERVA 
DA BIOSFERA

10

< Grupo coral. O Cante Alentejano é Património Cultural Imaterial da Humanidade
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POPULAÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA      10

Permanente (censo 2011) Percentagem %

10.1. Zonas Núcleo 5 0,07

10.2. Zonas Tampão 784 10,75

10.3. Zona de Transição 6.487 89,18

Total: 7.276 100,00

  Zonas Núcleo
Na sua generalidade, a população nas diferentes Zonas Núcleo não é residente e usa o casario central, 
e seus anexos (armazéns, ovis), como apoio aos trabalhos agrícolas. Ali guardam-se alfaias agrícolas, 
armazenam-se cereais e alberga-se o gado durante a noite ou em períodos específicos do ano (como 
o período seco, em que o alimento nos campos escasseia, e a altura das tosquias).

Apenas a ZN II e ZN IV são habitadas por 2 núcleos familiares, num total de 5 pessoas, correspondendo 
a aproximadamente 0,07% da população da área candidata a Reserva da Biosfera. 

A Herdade do Vale Gonçalinho, que corresponde à ZN III, é a que regista algum fluxo de pessoas, em 
parte devido à presença do Centro Educação Ambiental do Vale Gonçalinho. Contudo, entre traba-
lhadores rurais, técnicos do CEAVG e visitantes (escolas e turistas), a afluência mensal é bastante 
reduzida não ultrapassando algumas dezenas ou, pontualmente, uma ou outra centena de indivíduos.

  Zonas Tampão
A Zona Tampão inclui os seguintes lugares: Casével, Galeguinha, São Marcos da Atabueira, Rolão, 
Viseus, Monte das Sorraias, Alcarias, Salto e Guerreiro.

Com uma população estimada em 782 habitantes, esta zona compreende cerca de 10,75% do total da 
população da área candidata a Reserva da Biosfera. Destes cerca de 162 vivem em lugares isolados, 
nomeadamente em “montes alentejanos”, alguns formados por mais do que uma habitação (de que é 
exemplo o lugar de Montinhos, no limite Sudeste desta zona). 

  Zona de Transição

Pala além do principal núcleo populacional da área da reserva, ou seja a vila de Castro Verde, a Zona 
de Transição inclui os seguintes lugares: Estação de Ourique, Aivados, Almeirim, Piçarras, Entra-
das, Monte do Cerro, Namorados, Santa Bárbara dos Padrões, Beringelinho, Lombador, A-do-Corvo, 
A-das-Neves, Sete e Figueirinha. 

Com uma população estimada em 6.487 habitantes, esta zona compreende cerca de 89,18% do total da 
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população da área candidata a Reserva da Biosfera. Destes 4.199 habitantes encontram-se na vila de 
Castro Verde e cerca de 157 em montes alentejanos ou lugares isolados.

Pelo papel de grande empregador, destaca-se nesta zona a comunidade trabalhadora do complexo 
mineiro de Neves-Corvo (um dos maiores depósitos de sulfuretos maciços - pirites - da Faixa Piritosa 
Ibérica a operar desde 1988) que com cerca de 2.200 trabalhadores que se distribuem entre a super-
fície e os poços de extração, sendo 90% oriundos do território de Castro Verde, assim como de Almo-
dôvar, Aljustrel, Ourique e Mértola. 

Em toda a área da reserva existe algum fluxo diário de pessoas que se deslocam entre casa (nas lo-
calidades mais pequenas) e o local de trabalho ou escola na vila de Castro Verde. De acordo com a 
época do ano agrícola, os trabalhadores rurais também se deslocam diariamente, em maior ou menor 
número, às várias explorações agrícolas em toda a área da reserva. Acrescem os turistas, que têm 
vindo a ganhar cada vez mais expressão, tendo-se registado a presença de 5.980 durante o ano de 
2015, segundo dados do Centro de Promoção do Património e do Turismo (CPPT) - Posto de Turismo 
e do Centro CEAVG. Neste número de turistas, oriundos de vários países da Europa e até do Canadá e 
Austrália, importa destacar observadores de aves, sendo frequente encontrá-los um pouco por toda a 
reserva praticando birdwatching.

Breve descrição das comunidades locais que 
vivem na Reserva da Biosfera ou próxima desta

      10.4

Objeto de uma profunda humanização milenar, a presença humana na área candidata a Reserva da Bios-
fera foi desde cedo impulsionada pelo clima e riqueza mineral do subsolo. Em algumas épocas, fatores 
como a pastorícia, a exploração do montado e a cerealicultura, foram igualmente determinantes para o 
crescimento e a consolidação de comunidades humanas.

Num passado recente (séc. XIX e XX), esta região sofreu variações demográficas significativas, maiorita-
riamente ligadas ao incentivo que a produção de cereais teve desde 1899 e à necessidade de efetivação da 
posse da terra. Com ou sem reforma fundiária, com ou sem aptidão agrícola, todos os terrenos acabaram 
por ser cultivados até ao final do séc. XIX. O trabalho permanente nos campos proporcionou a chegada de 
mão-de-obra, de várias partes do país, muita da qual acabou por se fixar em aldeias ou “montes alente-
janos”, contribuído para um crescimento populacional até início do séc. XX. 

Mais tarde, em especial nos anos 60 (do séc. XX), verificou-se um movimento inverso, com a saída de 
população para capitais de distritos próximos (como Beja), a região de Lisboa (nomeadamente para a 
margem Sul do Rio Tejo) e para fora de Portugal (para países como França, Alemanha e Suíça). Este êxo-
do rural foi acompanhado pelo abandono de muitos “montes alentejanos”, cujas ruínas são ainda hoje 
evidentes nos campos.

Maioritariamente campesina, a esparsa comunidade então presente na região só terá tido um novo cres-
cimento na década de 80, em boa parte, pela abertura da Mina de Neves-Corvo e ao papel empregador 
assumido, após a Revolução do “25 de Abril” de 1974, pela Câmara Municipal de Castro Verde. Estas 
alterações proporcionaram uma regeneração física, económica e social, em especial, na vila de Castro 
Verde, onde começa a surgir uma comunidade mais urbana, contracenando com a comunidade rural.

Com uma densidade populacional em 2001 de 13,4 hab/km2 e em 2011 de 12,8 hab/km2, a área proposta 
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a Reserva da Biosfera demonstra uma certa capacidade de retenção da população, a que o desenvolvi-
mento do tecido económico na região não será alheio. A relativa estabilidade do efetivo demográfico re-
sidente corresponde a um aspeto claramente positivo e distintivo desta área em relação à generalidade 
do território regional, onde se insere.

Hoje, a distribuição de habitantes pelo território de Castro Verde assenta numa matriz formada por uma 
cerca de uma vintena de aglomerados populacionais, de pequena e média dimensão, muito afastados 
uns dos outros e algum casario disperso, mais ou menos isolado, a que se soma uma rede viária pouco 
densa (ver mapa Capítulo 6, ponto 2).

De acordo com o último Censo Nacional (em 2011), a população residente na área proposta a reserva é 
de 7.276 habitantes. Destes cerca de 4.199 encontram-se na vila de Castro Verde (58%), 322 vivem isola-
damente nos ditos “montes alentejanos” (4%), estando os restantes 2.755 habitantes (38%) distribuídos 
pelos pequenos povoamentos rurais, mais ou menos dispersos pelo território. 

Tendo mais de metade da população da reserva, a vila de Castro Verde é a localidade de maior dimensão 
e a mais central, apresentando uma “comunidade urbana” com uma limitada dependência da agricultu-
ra e uma base económica mais diversificada. 

Os vários aglomerados rurais, que o tempo teceu e os homens moldaram, representam uma “comuni-
dade rural” que se encontra dependente da agricultura, quer no que se refere ao emprego quer como 
fonte de identidade e de estilo de vida. 

Ao nível da estrutura demográfica, a distribuição por sexo é relativamente equilibrada verificando-se 
um predomínio pouco expressivo de mulheres (3.709) relativamente aos homens (3.567). A maior di-
ferença ocorre na faixa etária de 75 e mais anos, onde as mulheres superam em 20% a população de 
homens. Esta tendência para o envelhecimento da população é particularmente notória na comunidade 
rural presente na reserva.

No que respeita à empregabilidade, cerca de 63% da população empregada encontra-se no setor terciá-
rio, em atividades ligadas ao comércio e serviços. Segue-se o setor secundário com uma taxa de 30%, 
a qual é maioritariamente justificada pela presença do Complexo Mineiro de Neves-Corvo e que em 
2014 empregava cerca de 2.204 trabalhadores. Apesar da sua representatividade ao nível da paisagem 
da reserva, a agricultura praticada (maioritariamente baseada na criação de gado e cultura cerealífera) 
apenas ocupa 7% da população ativa. Contudo esta é, muitas vezes, a principal fonte de rendimentos 
para uma parte dos que residem nos vários aglomerados rurais.

Quanto ao contingente de imigrantes, segundo o Anuário Estatístico da Região Alentejo de 2012, resi-
dem na área proposta a reserva 160 cidadãos estrangeiros. As nacionalidades mais significativas são a 
Ucraniana e a Brasileira. Na sua maioria, estes têm trabalho permanente, tendo constituído famílias, 
estando bem integrados na comunidade local.

Apesar do seu caráter nómada, existe uma comunidade de etnia cigana com residência fixa na área da 
reserva e com um número considerável de crianças em idade escolar (22 crianças). Formada por 52 
elementos, aquando o terceiro domingo de outubro, esta comunidade vê-se alargada com a chegada de 
feirantes ciganos, vindos dos quatro cantos do Alentejo e Algarve, para a grande feira do Sul de Portu-
gal, a Feira de Castro.
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Principais núcleos urbanos existentes na Reserva 
da Biosfera ou próximo desta

      10.5

A área candidata a Reserva da Biosfera tem a localidade de Castro Verde, uma lindíssima e histórica vila 
Alentejana, como maior núcleo populacional. Beja é a cidade mais próxima estando a cerca de 45km a 
Norte da vila de Castro Verde e fora dos limites da reserva. 

Com uma localização bastante central, é nesta vila que os habitantes da região tratam de assuntos de 
saúde (pela presença de um Centro de Saúde com Serviço de Atendimento Permanente aberto 24h/dia, 
farmácias e consultórios médicos), de assuntos administrativos (entre serviços municipais e públicos, 
como os correios, instituições bancárias, entre outros), das compras para o dia-a-dia (comida, vestuário, 
entre outras). Com estabelecimentos de ensino que vão do pré-escolar ao secundário, é aqui que grande 
parte das crianças em idade escolar residentes na Reserva da Biosfera conclui os seus estudos, ou inicia 
os mesmos.  

Nas últimas décadas esta vila registou um crescimento populacional, a que a taxa de empregabilidade 
no setor terciário (na área dos serviços, comércio, construção civil e obras públicas) e secundário (na 
atividade extrativa da Mina de Neves-Corvo) não será alheia. Com novos bairros, onde se respeita o “ur-
banismo do Sul”, novos espaços de cultura e lazer, que refletem a preocupação da valorização ambiental 
urbana, hoje a vila de Castro Verde concentra 58% da população residente na área da reserva (ou seja, 
2.755 habitantes).

Em outubro a população da vila aumenta pela chegada de filhos da terra, que outrora saíram em busca 
de melhores condições de vida, para três dias de convívio e encontros na feira das feiras da região alen-
tejana e algarvia: a secular Feira de Castro. 

Ao ter uma posição quase central na área proposta a reserva e deter infraestruturas de acesso rodoviário 
de boa qualidade, a vila de Castro Verde combina a sua localização privilegiada no corredor de ligação do 
Norte ao Algarve com a facilidade de acessos a eixos de comunicação fundamentais, como o aeroporto 
de Faro a 100 Km, o aeroporto de Lisboa a 190 Km, o porto marítimo de Sines a 95 Km e à estação da 
Funcheira a 32 Km, uma interface ferroviária da Linha do Sul (que liga Lisboa ao Algarve). É também eixo 
de ligação Oeste-Este entre o litoral alentejano e a fronteira de Espanha.
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Relevância cultural      10.6

A cultura é, atualmente, uma marca da identidade do território proposto a Reserva da Biosfera assu-
mindo uma relevância, a par da educação e do desporto, que está claramente identificada como ele-
mento fundamental no processo de desenvolvimento sustentável e inserida na ação estratégica “Pela 
Valorização Humana”, assumindo-se como estímulo de dinâmicas de âmbito comunitário num território 
de baixa densidade populacional.

Nestas dinâmicas comunitárias importa realçar o papel fundamental que as parcerias estabelecidas 
entre agentes desempenham (autarquias, movimento associativo, estabelecimentos de ensino, etc.), 
muitas delas definidas através de protocolos de cooperação, que permitem o desenvolvimento de uma 
ação conjunta que valoriza a formação dos cidadãos, que envolve as populações na dinamização e sal-
vaguarda do Património, mas que potencia também o acesso à inovação cultural, numa relação dialética 
que contribui para a criação de dinâmicas socioeconómicas, construindo, simultaneamente, um sentido 
de pertença e uma imagem territorial.

Neste vasto campo de ação, onde a relevância cultural é uma realidade presente no dia-a-dia da comu-
nidade, optamos por destacar algumas áreas que são fundamentais: Património Imaterial, Património 
Arqueológico, Património Edificado, Festas, Feiras e Romarias, Gastronomia, Artesanato, Programação 
Cultural e Literacia.

  PATRIMÓNIO IMATERIAL 
Outrora, fazia-se ouvir nas vozes de ganhões, almocreves, mondadeiras e ceifeiras (homens e mu-
lheres que trabalhavam no campo) um canto a vozes que era, sobretudo, de exaltação da vida, do 
trabalho e da terra, que a todos alimentava, também sinónimo de partilha e de identidade cultural do 
Alentejo. 

Hoje, este cante popular, o Cante Alentejano, Bem Cultural Imaterial da Humanidade, classificado 
pela UNESCO em 2014, continua a marcar o quotidiano dos dias em Castro Verde, sem perder a sua 
autenticidade, afirmando-se como um espaço de encontro, de pertença e de salvaguarda da memória. 
As últimas décadas testemunham a importância que o território de Castro Verde teve, e ainda tem, 
na sua dinâmica ao protagonizar alguns momentos fundamentais, como o regresso das mulheres ao 
cante alentejano, o início do ensino do cante nas escolas, etc.
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Em 1984 a Cortiçol – Cooperativa de Informação e Cultura de Castro Verde1 criou o primeiro grupo co-
ral feminino do Alentejo: “As Camponesas de Castro Verde”. Este momento foi um marco importante 
na história do cante, tal como foi o aparecimento, em 1972, do grupo coral masculino “Os Ganhões” 
de Castro Verde que, passadas quatro décadas, com seis trabalhos discográficos editados que lhes 
permitiram caminhar para uma antologia que testemunha a importância do seu cantar, continua a ser 
uma referência na história do cante. Muito importante foi também a criação do Grupo Coral Infantil “Os 
Carapinhas”, em 1987,  com o objetivo de envolver os mais novos, incutindo-lhe o gosto e proporcio-
nando-lhe a aprendizagem do cante. Esta iniciativa trouxe ganhos que hoje contribuem objetivamente 
para a vitalidade do cante, tendo esta ação junto dos “adultos de amanhã” sido reforçada com o início 
do Projeto “Cante Alentejano na Escola”, em 2009, junto de todas as crianças que frequentam Ensino 
Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico.

Importa referir que, com o passar do tempo, o cante alentejano encontrou na estrutura associativa a 
forma de organizar a sua atividade em terras de Castro Verde, à qual se juntou a preocupação da recolha 
de materiais (como trajes e utensílios) e documentos ligados à memória (como cancioneiros), de que 
são exemplo o trabalho desenvolvido pela  Associação de Cante “Os Cardadores” e pela Associação de 
Cante “Vozes das Terras Brancas”. 

Atualmente existem na área da Reserva da Biosfera 10 Grupos Corais, sendo o cante alentejano motivo 
para que 651 pessoas se juntem todas as semanas. Homens, mulheres e crianças, de todas as idades, 
que hoje são os principais agentes de valorização desta forma de cantar, atuam em diversos momentos 
da vida cultural na região (e fora dela), com o claro objetivo de contribuir para a sua afirmação e salva-
guarda enquanto traço maior da cultura de tradição.

A classificação do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade, veio propor-
cionar a sua valorização e incutir na comunidade a importância de assumir responsabilidades que tem 
para com o futuro deste traço cultural e que hoje é visível na criação do Grupo de Trabalho do Cante 
Alentejano, na promoção do Projeto Cante Alentejano na Escola e em atividades planeadas com o obje-
tivo da salvaguarda, afirmação e divulgação do cante alentejano.

O CANTE DE IMPROVISO NO ALENTEJO

O Cante ao Despique e Baldão é um cantar ao desafio de 
forma improvisada, uma expressão específica do Baixo 
Alentejo, normalmente acompanhada pelo toque da vi-
ola campaniça, que terá começado nos finais do séc. XIX 
na região de Odemira, estendendo-se nos anos 40-50 do 
séc. XX aos concelhos de Ourique, Almodôvar e Castro 
Verde. As tabernas, festas, feiras e romarias eram os locais 
e os momentos mais procurados para os cantadores se 
juntarem para exercícios desta competição poética, com 
versos improvisados e certeiros, sobre modos de vida, o passado e o presente, num ritmo e musicalidade 
únicos. A partir da década de 60, com o regime de ditadura, o desemprego e a emigração, esta prática quase 
desapareceu. Em meados dos anos 80, quando a Rádio Castrense começou a divulgar gravações de sessões 
de baldão, o gosto por este cante renasceu. Os próprios cantadores começaram a telefonar para o “Programa 
Património” para cantarem em direto, tal como ainda hoje acontece, todas as quintas-feiras entre as 21 e as 24h. 
Também a Feira de Castro se voltou a reafirmar como espaço de encontro de tocadores de viola campaniça, 
cantadores de despique e baldão, que anualmente se reúnem para manter a prática do cantar ao desafio e 
evocar a memória dos tempos em que nesta grande feira do Sul se cantava durante dias seguidos.

1 Associação de caráter cultural e sem fins lucrativos, que visa a dinamização e animação da população do território de Castro Verde através de 
iniciativas tendentes ao seu enriquecimento cultural, da defesa e preservação do património cultural e da produção de audiovisuais e emissão 
radiofónica por via de uma rádio própria: a Rádio Castrense.
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E se o canto a vozes é um dos mais puros reflexos do património cultural imaterial desta região, a Viola 
Campaniça, instrumento de cordas tem, na área da Reserva da Biosfera, um dos seus mais importantes 
redutos e depositários da memória musical descendente dos instrumentos de cordas medievais. Com 
um comprimento que pode chegar aos 110 cm, esta viola é uma das mais antigas violas de arame exis-
tentes no continente português e ilhas (Madeira e Açores). Tem 5 ordens de cordas duplas e é tocada 
de dedilho, apenas com o polegar, oferecendo um som que proporciona emoções únicas e diferentes.

Até ao final da década de 50 do séc. XX, a viola campaniça era a “rainha” dos bailes, feiras, danças de 
mastros, entre outros convívios, da planície e das serranias do Sul do Baixo Alentejo. Com o passar dos 
anos foi perdendo importância. No início dos anos 80 era dada praticamente como extinta, restando 
poucos exemplares e tocadores. As últimas gravações desta expressão musical tinham sido efetuadas 
por Ernesto Veiga de Oliveira (etnólogo português) e Michel Giacometti (etnomusicólogo corso).

Em 1986, o trabalho do etnomusicólogo José Alberto Sardinha, a investigação e a recolha que realizou 
e, posteriormente, a edição do trabalho “Viola Campaniça: o Outro Alentejo”, retirou do esquecimento 
os últimos tocadores, revelando que ainda havia homens que dominavam esta tradição musical, contri-
buindo para o renascer do interesse pelo instrumento. Mas, é no espaço territorial de Castro Verde que 
se dá o ressurgimento da viola campaniça quando no final da década de oitenta, a Cortiçol – Cooperativa 
de Informação e Cultura de Castro Verde trouxe de volta os cantadores e tocadores da Aldeia Nova (uma 
povoação que ficou submersa pela criação da Barragem da Rocha). O surgimento destes tocadores, a 
riqueza, a beleza e a autenticidade das suas interpretações, apanhou todos de surpresa. Uma pérola 
resgatada ao esquecimento que iria marcar para sempre a sonoridade desta viola e das suas canções. 
A viola campaniça ganhava novo ânimo, encantava e começava a “piscar o olho” às novas gerações.

Esta ação de salvaguarda veio dar frutos importantes e, em 2005, foi criada uma componente de apren-
dizagem do toque e da construção da viola campaniça na Escola Secundária de Castro Verde, onde os 
alunos constroem a sua própria viola e aprendem a tocá-la. Deste projeto cultural, criado em parceria 
pelo Município de Castro Verde, Escola Secundária, Cortiçol e União de Freguesias de Castro Verde e 
Casével, surgiu uma nova geração de tocadores. 

Castro Verde tem sido também um espaço de contacto e de reflexão em torno da tradição violeira, por 
via do diálogo da viola campaniça com outros instrumentos e culturas mas, em especial, pelo intercâm-
bio com outras violas de arame, como a viola caipira do Brasil, e que tem a sua maior visibilidade no 
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2 A arte chocalheira (fabrico de chocalhos) em Portugal, ofício e manifestação cultural que tem no Alentejo a sua maior expressão a nível 
nacional, encontra-se classificado desde 2015 como Património Cultural Imaterial da Humanidade com Necessidade de Salvaguarda Urgente.

PAU-ROXO UM LEGUME A 
REVITALIZAR 

A cenoura roxa, localmente referida como “pau-
roxo”, é a cenoura original oriunda do Próximo 
Oriente e que é cultivada tradicionalmente nes-
ta região da Reserva da Biosfera existindo, ainda 
hoje, em Castro Verde todos os anos no dia 20 
janeiro a Feira de S. Sebastião ou do Pau-roxo. 
Desde há cinco anos, e porque se corria o risco 
deste legume desaparecer, foi dinamizada a pro-
dução de “pau-roxo” através da sensibilização 
dos hortelões e da distribuição de sementes.
Desde há dois anos que, na altura da Feira do Pau 
Roxo, é feita uma mostra gastronómica em que 
a população local confeciona pratos com “pau-
roxo”. Nesse mesmo dia, os restaurantes locais 
também participam no evento disponibilizando, 
na sua ementa, pratos com este legume.

Encontro de Violas de Arame, que periodicamente acontece reunindo músicos vindos de várias regiões, 
incluindo Madeira e Açores. 

Hoje, a viola campaniça é uma embaixadora da identidade de Castro Verde sendo dada a conhecer pelos 
dedos de novos tocadores, como o Pedro Mestre, ou associações como os “Moços d’Uma Cana”, dentro 
e fora de Portugal.

Festas Feiras e Romarias

Ao longo de todo o ano as festas populares, feiras e romarias são importantes momentos para o reen-
contro da comunidade da futura Reserva da Biosfera, estando, normalmente, associadas a datas e mo-
mentos importantes na vivência das próprias populações, como é o caso dos santos padroeiros, a vinda 
de férias dos emigrantes ou efemérides históricas e quadras festivas.

No calendário de festividades populares que animam o território podemos destacar: Festas de São Mar-
cos da Atabueira (25 de abril), Festas de S. João, em Casével (Junho) Festas da Vila – Comemorações do 
Feriado Municipal (29 de junho), Festas de Santiago, em Entradas (julho), as Festas Tradicionais de Santa 
Bárbara de Padrões (agosto).

Entre as manifestações de caráter religioso, contam-se as romarias à Ermida de São Miguel (no segundo 
fim-de-semana de maio), à Ermida de Nossa Senhora de Aracelis (no último fim-de-semana de agosto), 
a Festa da Vigília dedicada a Santa Bárbara (no dia 4 de dezembro) onde se evoca o dia dos mineiros e da 
sua padroeira, a Procissão de Nossa Senhora da Conceição (no dia 8 de dezembro) e a Aleluia de Páscoa, 
na aldeia de São Marcos da Atabueira, em que um grupo de homens, mulheres e crianças percorre a 
aldeia com chocalhos2 anunciando a ressurreição de Cristo.

As feiras e mercados são momentos com uma expressão significativa na realidade socioeconómica da 
Reserva da Biosfera, proporcionando uma transação comercial que, a par da população residente, atrai 

A
rq

uv
o 

M
C

V



102  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

3 Mariza é hoje uma voz da nova geração do Fado, elevado Património Imaterial da Humanidade em 2011. 
4 Também conhecidas por mantas de ganhão e mantas alentejanas, estas espessas, pesadas e quentes mantas eram transportadas ao ombro 
sendo usadas pelos homens do campo para se protegerem do frio e também da chuva.

A FEIRA DE CASTRO
A última grande Feira do Sul

No ano de 1620 surge, em Castro Verde, por ordem do rei 
Filipe II uma feira com o objetivo dos terrádegos (imposto que 
se pagava pelo lugar de venda na feira) serem utilizados nas 
obras de recuperação da Igreja de N. Sra. dos Remédios. Mais 
tarde esta deu origem à Feira de Castro, que ainda hoje é um 
grande acontecimento da vida social, económica e cultural 
da região. Com o passar dos tempos, a feira acabou por se 
moldar às exigências do presente e aos ditames da moderni-
dade, tanto no comércio como no lazer e divertimento. Hoje, 
a Feira de Castro continua a mesma no apelo que faz ao con-
vívio, atraindo gente de diversas regiões do país que, numa 
amálgama de tendas e produtos, vem vender ou comprar, e 
também à procura de manifestações culturais que lhe estão 
associadas, como o cante alentejano ou a viola campaniça. 
Este apelo ao convívio, à troca e ao (re)encontro, de familiares 
e amigos, comerciantes e fregueses, intensificado pelo ambi-
ente de feira, foi perpetuado em músicas recentes de com-
positores portugueses, como a que Mariza3 tão bem interpreta 
(…) Eu fui a Feira de Castro / P’ra comprar um par de meias / 
Vim de lá c’umas chanatas / E dois brincos nas orelhas (…).

  O MUSEU DA RURALIDADE
Salvaguardar a memória do futuro

O mundo rural tem assistido a alterações profundas nos últimos trinta anos que silenciam, pouco a pouco, 
uma cultura ancestral, para dar lugar à modernidade e à globalização, pelo que, localizado em Entradas, 
a Nor-nordeste da Reserva da Biosfera, e aberto ao público em 2012, o Museu da Ruralidade pretende 
não deixar perder esta realidade histórica, indispensável para a salvaguarda da memória coletiva, assu-
mindo-se, por isso, como um projeto em construção. Com cerca de 500 m2 este espaço divide-se em três 
zonas. A zona de exposições temporárias mostra alfaias agrícolas e objetos representativos da ruralidade 
campaniça, como as mantas de lã4, o tear, os chocalhos. A zona de exposições semipermanentes dá a 
conhecer uma oficina com o espólio do último abegão (ferreiro) de Castro Verde e algumas miniaturas de 
alfaias agrícolas. A última área, que funciona como “Núcleo da Oralidade”, procura privilegiar a memória 
oral, a construção e a celebração da especificidade cultural e social do território, tendo como pano de 

um público que se desloca a Castro Verde para vender, comprar e, em alguns casos, usufruir da progra-
mação cultural que integra estas feiras.

O Mercado Mensal acontece com regularidade a cada primeira quarta-feira do mês, com exceção dos 
meses de agosto e dezembro, em que se realiza nas primeiras e terceiras quartas-feiras do mês. 

No que respeita ao calendário de feiras, a 20 de janeiro, no Rossio do Santo, situado na periferia do nú-
cleo urbano de Castro Verde, acontece a Feira de S. Sebastião, também conhecida por Feira do Pau Roxo, 
nome alusivo à cenoura roxa que se vende neste mercado. 
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fundo a Feira de Castro, o Cante Alentejano e a Viola Campaniça enquanto manifestações singulares do 
património imaterial desta região. 

O Museu da Ruralidade tem subjacente à sua intervenção o conceito de “museu de território”, orientando 
a sua ação por diretrizes da nova museologia, patente numa política de descentralização cultural e de 
participação das comunidades da Reserva da Biosfera, materializada numa estrutura polinucleada, que 
aborda temáticas relacionadas com as realidades e vivências dos locais onde existem os núcleos museo-
lógicos. Dispõe atualmente do Núcleo “A Minha Escola”, do “Núcleo Aldeia Comunitária de Aivados” e do 
Núcleo “Moinho de Vento”. Para breve está a criação de um núcleo dedicado à tecelagem e de um outro 
núcleo sobre a mineração e o património geológico.

Localizado em Almeirim, a Oés-noroeste da reserva, numa antiga escola, onde mobiliário, manuais es-
colares, jogos de recreio e fotografias se multiplicam e misturam tempos históricos, “A Minha Escola” é 
o centro aglutinador do trabalho de recolha, estudo e dinamização da memória coletiva da comunidade 
escolar de Castro Verde. O “Núcleo dos Aivados – Aldeia Comunitária”, também a Oés-noroeste da reser-
va, é um espaço reservado à salvaguarda e à dignificação da memória de uma das últimas aldeias comu-
nitárias de Portugal, onde podem ser lidos testemunhos, observadas fotografias e objetos desta aldeia 
com quase quatro séculos de história.

Outrora, o território de Castro Verde registou a existência de um grande número de moinhos de vento. 
Atualmente, quase todos eles estão entregues ao abandono e à degradação, restando em muitos casos, 
apenas breves vestígios da sua presença. Com o objetivo de proceder à salvaguarda desta memória, o Mu-
nicípio de Castro Verde procedeu à recuperação de um dos moinhos mais emblemáticos de Castro Verde, 
o Moinho do Largo da Feira, cuja origem se perde no tempo, mas que a 14 de setembro de 2003, 70 anos 
depois das suas mós se terem calado, voltou a moer. É uma peça viva, com moleiro residente, que produz 
farinha sempre que o vento e a disponibilidade do Homem o permitem. 

O Museu da Ruralidade, nos seus vários núcleos, acolhe anualmente alguns milhares de pessoas, o que 
faz dele um contributo importante do ponto de vista económico e social para o território da Reserva da 
Biosfera. 
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  PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

A ocupação humana no território da Reserva da Biosfera assenta numa lógica territorial baseada em dois 
pressupostos: a riqueza mineira e a estratégica localização geográfico-territorial. 

Talvez por isso, os povoados arqueológicos mais importantes até agora identificados, correspondam ao 
período de ocupação romana, numa época particularmente importante na construção do Império e num 
tempo onde os metais foram fundamentais para o desenvolvimento de expansão do Império.

No entanto, os primeiros assentamentos humanos reconhecidos balizam-se cronologicamente em torno 
do III milénio antes de Cristo, numa fase de transição do período Neolítico, genericamente identificável 
como época de sedentarização das primeiras comunidades humanas na região, e o Calcolítico, época de 
forma generalista identificável como a génese do trabalho dos metais.

Os povoados dos Borrinhachos, do Cerro da Fonte Santa ou da Horta da Prata, são alguns dos sítios onde 
são identificadas ocupações destes períodos cronologicamente datáveis entre o IV e o início do II milénio 
antes de Cristo.

Mas a especificidade geológica do termo de Castro Verde, integrada na Faixa Piritosa Ibérica, tem a partir 
da Idade do Bronze, no início do II milénio antes de Cristo, um período em que os povoados até agora 
identificados estavam profundamente ligados à exploração mineira, como acontece nos povoados de Ne-
ves II e Neves IV, junto ao atual couto mineiro de Neves-Corvo, onde se localiza a atual mina de pirite da 
Somincor. 

É, contudo, a partir da Idade do Ferro, isto é, a partir dos séculos VI/V antes de Cristo, que o território 
proposto a Reserva da Biosfera é espaço de profunda ocupação antrópica, estando identificados vários 
povoados cuja cultura ultrapassa a realidade regional demonstrando, desde logo, a existência de con-
tactos com o Mediterrâneo, como acontece nos sítios já escavados na região de Neves-Corvo. Paralela-
mente, há que destacar pelo menos duas pedras com “escrita do Sudoeste” que aqui foram encontradas, 
nomeadamente no Monte do Visconde e na Herdade de Espanca, sendo esta uma pedra única já que se 
trata de um silabário que serviria de “lousa” de aprendizagem. No entanto, em toda a extensão da área do 
Município encontramos povoados deste período, particularmente junto das passagens das principais ri-
beiras. O caso do Cabeço de S. Pedro das Cabeças é particularmente importante pois é identificado como 
um “castelo-santuário”, situado num espaço onde foram encontrados vestígios de duas antas e onde se 
terá realizado a mítica Batalha de Ourique.

Os metais nobres que entre o séc. I a.C. e o séc. III d.C. os romanos exploraram na região, levaram à 
criação de uma impressionante grelha de pequenos aglomerados em todo o território. Entre os castellae, 
redutos fortificados, o Castelo do Vale de Mértola, o Castelo das Juntas ou o Castelo da Amendoeira, são 
os que ainda hoje se assumem como apontamentos paisagísticos no suave ondulado do território de 
Castro Verde.

O Castelo de Montel (classificado como Imóvel de Interesse Público - IIP5) é outro exemplo extraordiná-
rio pela sua monumentalidade, ocupando mais de 3 ha de área, no conjunto das três plataformas que o 
compõem. Trata-se de um povoado fortificado de grandes dimensões da Idade do Ferro com ocupação 
romana, é o mais relevante e o que marca a ocupação proto-histórica no território da Reserva da Biosfera. 
Localizado junto ao limite Nor-nordeste da reserva, no topo de uma plataforma de uma pequena elevação 
na margem da Ribeira de Cobres, também é conhecido por Castelo Velho de Cobres. Deste apenas res-

5 O património edificado em Portugal obedece a regras precisas de classificação e proteção definidas pela Direção Geral do Património Cultural 
(do Estado Português), nomeadamente nas vertentes histórica, cultural, estética, social, técnica e científica. Consoante o seu valor relativo, os 
bens imóveis de interesse cultural podem ser classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal. 
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tam vestígios de grossas paredes de muralha, a parte inferior maciça de uma torre quadrangular e dois 
fossos cortados na rocha.

No entanto, o período romano (séc. II a.C./V d.C.) deixou vestígios particularmente ricos no concelho de 
Castro Verde. Em Santa Bárbara de Padrões, numa área identificada como sendo o espaço de assenta-
mento da antiga cidade romana de Arannis, foi encontrado um santuário de onde foram retiradas mais 
de 22 mil lucernas. Em toda a área do concelho, mas em particular no interfluvium da Ribeira de Cobres/
Ribeira Maria Delgada, um conjunto de estruturas fortificadas cuja cronologia anda em torno do séc. II/I 
a.C. identificadas como castellae, são estruturas arqueológicas únicas no país e representativas do grau 
de complexidade que acompanha o período de ocupação romana no concelho de Castro Verde.

A partir dos séc. V/VI d.C. a ocupação humana no espaço do concelho assenta, sobretudo, na exploração 
agrícola e na agropecuária, transformando-se o concelho de Castro Verde nas portas dos famosos Cam-
pos de Ourique, território de destino de transumâncias por natureza.

É esta a lógica de ocupação territorial que marcará o território de Castro Verde até meados do séc. XIX 
quando se inicia a grande “febre” da exploração mineira cujo resultado é uma intensa abertura de minas 
(barita, manganês, cobre e chumbo), a partir de 1857 e até ao final da segunda guerra mundial, e que dei-
xou vestígios de mais de meia centena de minas em toda a área do concelho, algumas delas de dimensão 
internacional, como é o caso da Mina de manganês do Ferragudo. Que funcionou durante mais de uma 
centena de anos, tendo encerrado em 1975. 

O MUSEU DA LUCERNA
Uma das maiores coleções de lucernas 
romanas

O Museu da Lucerna abriu ao público no ano de 2004 
e oferece-nos uma coleção única de Lucernas de época 
romana (sxéc. I-III d.C.), descobertas em 1994, na locali-
dade de Santa Bárbara dos Padrões, a qual representa um 
dos bons exemplos da riqueza arqueológica do território 
da Reserva da Biosfera. Os milhares de lucernas trazidos 
à luz do dia durante os trabalhos arqueológicos permiti-
ram preparar e, posteriormente, mostrar ao público um 
conjunto único desses utensílios de iluminação, decora-
dos com os mais diversos motivos. Desde cenas da vida 
quotidiana ao universo mitológico da Antiguidade, pas-
sando por representações de animais a simples objetos. O 
Museu, para além das exposições temáticas e temporárias 
que oferece ao visitante, pretende ser também um cen-
tro de estudo de Lucernas. Este é um projeto de parceria 
entre a Cortiçol - Cooperativa de Informação e Cultura de 
Castro Verde e o Município de Castro Verde.

  PATRIMÓNIO EDIFICADO

No que se refere a património edificado religioso, é importante ter presente que num meio de caráter pro-
fundamente rural, o mundo do sagrado tem um tempo de culto imemorial, vivamente representado em 
pequenos templos, ermidas, capelas e igrejas, que se distribuem por toda a área da Reserva da Biosfera. 
Da mesma forma que os templos marcaram os séculos e a paisagem, o culto do sagrado foi-se refletindo 
nas tradições culturais e nos costumes que, ainda hoje, marcam regularmente as manifestações cultu-
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ARACELIS O “ALTAR DO CÉU”

Junto ao limite Lés-nordeste da área da Reserva 
da Biosfera, estende-se uma pequena serra que 
chegou até aos nossos tempos com o nome de 
Aracelis, forma popularizada de “ara coeli”, isto é, 
“altar do céu”, invocação que os devotos de Maria 
atribuíram à capela que ergueram no seu cimo. De-
sconhece-se, em absoluto, quando esta se fundou. 
É provável, no entanto, que date de finais do séc. 
XVI, época de expansão deste culto mariano. Hoje, 
este local continua a atrair devotos e romeiros de 
diferentes paragens, sobretudo por ocasião da festa da padroeira, em setembro, assumindo-se como um dos 
principais santuários marianos alentejanos. Segundo uma lenda, esta ermida pertence ao grupo de sete cape-
las irmãs, que se avistam todas umas às outras: Senhora do Amparo, em Mértola; Senhora de Guadalupe, em 
Serpa; Senhora da Cola, em Ourique; Senhora do Castelo, em Aljustrel, Senhora da Saúde, em Martim Longo; 
Senhora da Piedade, em Loulé e Senhora de Aracelis, em Castro Verde.

rais e os rituais das gentes de Castro Verde.

Com os processos de transumância do séc. XV/XVIII, o território de Castro Verde ganha uma importância 
económica de invejável pujança, que leva ao aparecimento de um importante conjunto de edifícios religio-
sos. A Igreja da Misericórdia (classificada como Monumento de Interesse Público - MIP) e a ermida rural 
de São Sebastião, localizadas na vila de Castro Verde, assim como, as ermidas de São Pedro das Cabeças 
e de São Miguel (classificada como Imóvel de Interesse Público - IIP) são alguns dos edifícios de matriz 
construtiva seiscentista e setecentista.

Posteriormente, no início do séc. XVIII, a Ermida de São Miguel destaca-se pela devoção associada à 
descoberta de uma fonte santa nas suas proximidades, cuja água curava diversas doenças. Apelidada de 
“Fonte Santa” ou “Fonte dos Milagres”, esta começou a fazer parte do percurso dos peregrinos no culto 
a São Miguel. Outros marcos de memória e espiritualidade marcam a planície. A Nor-nordeste, na locali-
dade de Entradas, o Pelourinho da Vila, a Capela de Santo Isidoro, a Igreja da Misericórdia, a Igreja Matriz 
de Entradas (classificada como IIP), a Ermida de S. Sebastião e a Ermida de Nossa Senhora da Esperança 
(classificada como IIP). A Este, na localidade de São Marcos da Atabueira, destaca-se a Igreja Paroquial de 
São Marcos, um edifício de feição maneirista e barroca. A 6 km a Nordeste desta aldeia, edificada numa 
elevação isolada no meio da vasta planície, a Ermida de Nossa Senhora de Aracelis impõe o branco no 
recorte da paisagem.

Implantada a Sudeste, num plano elevado da aldeia de Santa Bárbara de Padrões, a Igreja Matriz de 
Santa Bárbara tem no seu interior um conjunto de altares e imagens do séc. XVII e XVIII, entre as quais 
pontifica o da padroeira que, em inícios do séc. XVIII, segundo um documento contemporâneo, era “muito 
milagrosa”, sendo a igreja, por isso, alvo de romaria no dia 4 de dezembro, dia dos Mineiros, de quem é 
considerada padroeira.

Na vila de Castro Verde, os edifícios religiosos constituem o conjunto patrimonial mais importante, como 
a Igreja das Chagas do Salvador (classificada como MIP) ou obelisco em memória da Batalha de Ourique. 
Mas no universo da Reserva da Biosfera, a Basílica Real de Castro Verde (edifício cristão classificado 
como IIP) é o elemento patrimonial construído que mais se destaca. É um templo imponente que marca 
de forma bem visível o núcleo urbano da vila. 
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Basílica Real de Castro Verde

Erigida sobre a antiga matriz de Castro Verde, a Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição data dos 
inícios do séc. XVIII (provavelmente a construção foi iniciada em 1713 e em 1718 ainda se encontrava em 
construção) e tem a sua existência associada ao discurso de glorificação da lenda da Batalha de Ourique, 
inscrita, desde há muito tempo, no imaginário português e na matriz histórica da nossa realeza. D. João V 
corporizou e traduziu esse espírito no favorecimento que deu à obra, no título de Basílica Real atribuído à 
nova matriz e nas mais diversas encomendas régias com que enriqueceu e valorizou o seu recheio.

A escala do edifício, a proteção da coroa à sua construção e as afinidades que revela com outras igrejas 
da época sustentam a hipótese da sua traça se dever a João Antunes, arquiteto régio e das três ordens 
militares. Estando ou não a matriz de Castro Verde ligada a este nome maior da arquitetura barroca por-
tuguesa, trata-se de uma obra grandiosa, de fachada robusta, compartimentada, com alçado dominado 
pela presença de duas torres sineiras, composição que contrasta com o espaço interior, elegante, de uma 
só nave, na qual se exibe, preenchendo as superfícies parietais, um conjunto notável de painéis joaninos 
historiados de exaltação da Batalha de Ourique e um magnífico altar-mor de talha dourada, da mesma 
época, a riqueza patrimonial da matriz Joanina.

Na Basílica, o Tesouro, núcleo museológico de arte sacra, dá a apreciar algumas das alfaias religiosas 
mais importantes do templo, como a Custódia da própria Basílica, mas também peças vindas de outras 
paróquias do concelho, com especial destaque para a Cabeça-Relicário de São Fabião.

O Tesouro da Basílica Real de Castro Verde está integrado na rede de núcleos de arte sacra do Departa-
mento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.

A CABEÇA RELICÁRIO DE
S. FABIÃO 

A Cabeça-Relicário de São Fabião, pertença 
da Paróquia de Casével, é uma obra-prima da 
ourivesaria românica (séc. XIII) e uma das mais 
significativas da arte medieval, trazida para Por-
tugal pela princesa grega D. Vataça Lascaris. Com 
tamanho real de uma cabeça é feita em prata, 
contém no seu interior um crânio humano que 
se “diz” ser do papa e mártir do Cristianismo, São 
Fabião. Reza a história e tradição oral que teria 
poderes para curar as doenças do gado, sendo 
por isso usada como peça de devoção até ao 
séc. XVII, associada à realidade da transumância. 
O ritual impunha o transporte da cabeça relicário 
aos pastos para “benzer” o gado. Uma enigmáti-
ca peça que já foi cabeça de cartaz de algumas 
exposições nacionais e internacionais, e que fas-
cina quem visita o Tesouro da Basílica Real de 
Castro Verde.
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A LENDÁRIA BATALHA E O MILAGRE 
DE OURIQUE 

Segundo a lenda que alimenta a formação do reino de 
Portugal, a Batalha de Ourique foi o momento decisivo 
da independência do pequeno condado portucalense, 
reconhecido pelo próprio Deus dos cristãos. Conta-se 
que na véspera da batalha, D. Afonso Henriques terá 
tido uma visão de Jesus Cristo, crucificado e rodeado 
de anjos, que lhe profetizou a vitória e a formação do 
reino. No dia 25 de julho, dia de Santiago, de 1139, e 
em número claramente inferior, as tropas cristãs portu-
guesas terão vencido o largo exército de cinco reinos 
mouros. Tamanha vitória, D. Afonso Henriques terá 
sido aqui aclamado pela primeira vez rei de Portugal. 
E como reza a história  desta mítica batalha “O que 
em São Pedro foi batalhado, na Basílica Real está es-
pelhado e na Senhora dos Remédios pintado”6.

O sítio de São Pedro das Cabeças, uma elevação de 
terreno a apenas 5 km da vila de Castro Verde, é tido 
como local onde se desferiu a lendária Batalha de 
Ourique. Com uma bela panorâmica, aqui situa-se 
a Ermida de São Pedro das Cabeças que terá sido 
mandada erguer por D. Sebastião, na segunda metade do 
séc. XVI, em tributo à vitória daquele que foi o primeiro 
Rei de Portugal (Afonso I de Portugal). Por ocasião do dia 
de São Pedro, acontecia uma romaria que acabou por se 
perder muito recentemente. No entanto, em cada dia 25 
de julho, o exército e as entidades locais comemoram 
aqui a data histórica da Batalha de Ourique.

Localizada na vila de Castro Verde, a Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição terá sido construída no início 
do séc. XVIII, sobre uma antiga igreja mandada erguer 
por Dom Sebastião como templo digno da “memorável 
vitória” de D. Afonso Henriques sobre os mouros. Com o 
título de Basílica Real, ainda atribuído no reinado de D. 
João V, esta igreja tem no seu teto de madeira uma pintura 
policromada e nas suas paredes um grandioso conjunto 
de seis painéis de azulejos setecentistas que retratam os 
episódios da Batalha de Ourique e perpetuam a lenda do 
aparecimento de Cristo a D. Afonso Henriques.

Segundo a lenda, a Igreja das Chagas do Salvador, 
também conhecida por Igreja de Nossa Sra. dos 
Remédios, terá sido erguida por voto de el rei D. Afonso 
Henriques após a vitória que alcançou sobre os cinco 
reis mouros. Sabe-se que se encontrava arruinada em 
inícios do séc. XVII, tendo o rei Filipe II autorizado a sua 
reconstrução, em 1621, por via dos terrádegos7  da feira 
de gado que mandara instituir um ano antes. O seu 
interior cruza-se, igualmente, com o imaginário criado 
em torno da Batalha de Ourique, ao albergar telas 
que representam cenas de combate e de descanso da 
mítica batalha, realizadas pelo pintor algarvio Diogo 
Magina, entre 1763 e 1767.

6 In ALVES, José Lopes - A Batalha de Ourique – 25 de Julho de 1139. Lisboa: Europress, 2008, Capítulo I.2, p.50, Coleção Heuris.
7 Imposto que se pagava pelo lugar de venda na feira de gado.
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  ARQUITETURA TRADICIONAL

A arquitetura típica das habitações rurais carateriza-se pela existência de um piso térreo, paredes gros-
sas tradicionalmente construídas em taipa e com poucas aberturas (solução sábia para, com poucos 
meios, conservar o calor no inverno e a frescura no verão), chaminés imponentes (por onde saem os 
fumos das lareiras que aquecem as noites frias e curtem os enchidos caseiros). No exterior, muitas ve-
zes está o forno do pão com a sua inconfundível forma abobadada (por vezes comum a toda a aldeia). As 
paredes exteriores e interiores que, ano a ano, as mulheres vão cobrindo com novas camadas de cal e as 
coloridas barras que, nos velhos tempos, se pintavam predominantemente de ocre e de azul, são o reto-
que final que honra a sabedoria da arquitetura rural tradicional.

No núcleo urbano da vila de Castro Verde, sobretudo na rua D. Afonso I, encontramos alguns edifícios 
habitacionais construídos em torno de finais do séc. XIX, princípios do séc. XX, e que caraterizam uma 
forma de construir mais imponente e requintada, dos quais se destacam a Casa da Torre e a Casa Faleiro, 
sendo que, esta última apresenta na sua fachada um conjunto de azulejos “art deco”. Neste campo arqui-
tetónico das “casas senhoriais”, a que mais chama atenção é a casa Dona Maria, situada na Rua Fialho 
de Almeida, uma habitação particular construída no início do século passado, imponente e ostensiva, que 
marca a chegada de um material novo: o cimento, que lhe proporcionou um estilo carregado de exotismo 
e de recantos que se adivinham.

Nas últimas décadas surgiram novos bairros, na sequência da expansão urbana que se verificou em Cas-
tro Verde, mas foram salvaguardadas linhas fundamentais, como o branco e a volumetria das casas, entre 
outras, permitindo a existência de um núcleo urbano harmonioso e cheio de luz, respeitando padrões de 
construção que definem o Sul e que serão também uma marca da Reserva da Biosfera.

TAIPA: TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO 
TRADICIONAL

Mais do que um sistema de construção, a taipa 
é uma técnica milenar muito utilizada pelos ára-
bes no Sul da Península Ibérica, que perdurou 
entre nós até meados do séc. XX na construção 
das edificações alentejanas e algarvias. A taipa 
é constituída pelo mais comum dos elementos 
naturais: a terra, à qual são retiradas as pedras de 
maior dimensão. Posteriormente humedecida, a 
terra é comprimida entre taipais de madeira, que 
são depois desmontados para formar as pare-
des, bastante largas. Estas, que tradicionalmente 
são caiadas de branco, possuem excelentes car-
aterísticas de isolamento térmico e sonoro, con-
stituindo um exemplo de arquitetura ecológica.

Arte Pública   

Na vila de Castro Verde e em alguns núcleos populacionais, da área da Reserva da Biosfera, a arte pública 
tem sido (e é) fator enriquecedor no ordenamento e valorização do espaço público. Abordando temáticas 
como o Mundo Rural (onde numa rotunda três ovelhas materializadas em calcário se misturam com um 
velho arado), a Riqueza do Subsolo (um cristal de pirite, uma das riquezas deste território), a Planície 
(uma peça em mármore levemente ondulada e pontuada com azinheiras, fundidas em ferro), a Batalha de 
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Ourique  (peça em ferro formada por um conjunto de símbolos culturalmente associados ao Rei Fundador 
e aos primórdios do Reino de Portugal) ou a evocação da Revolução do 25 de Abril, existem peças de es-
cultores portugueses, como João Cutileiro, António Trindade e Domingos Tavares, entre outros.

  GASTRONOMIA

Baseada na água, no pão e nas ervas aromáticas (onde se destacam o poejo e os coentros), a cozinha tra-
dicional no espaço geográfico da Reserva da Biosfera cumpre as regras simples da gastronomia alenteja-
na. Sabores únicos que obedecem à mão centenária do saber fazer das gentes campaniças, que conhece 
o requinte dos produtos produzidos na região e os milagres das ervas aromáticas na feitura dos pratos.

Entre os pratos tradicionais, encontramos as sopas de pão, a açorda, as migas (em especial as de carne e 
as de espargos) e o ensopado de borrego. A lebre, a perdiz e o porco alentejano8 são também base de mui-
tos pratos. Consumidas em diversas preparações, sendo muito popular na gastronomia local, as túberas 
(trufas brancas) combinam muito bem com ovos, ou feijão branco, e surgem na altura certa, nos anos em 
que natureza pródiga reuniu condições para o seu crescimento. 

Nas apetecíveis tabernas, para além de um bom vinho, pode-se comer bons petiscos. A cabeça de bor-
rego assada adquire em Castro Verde especial destaque, principalmente, na mítica Taberna do João das 
Cabeças, onde este é o pitéu típico e imagem de marca de Castro Verde. 

Além de enchidos e fumados de porco alentejano (linguiças, chouriças e paios), nas mercearias tradi-
cionais e na Queijaria Charrua, em Entradas, é possível encontrar Queijo de Serpa DOP9, queijos campa-
niços (frescos e secos) e requeijão.  Licores, vinho, mel e produtos derivados (como água-mel e pólen), 
são outros produtos locais, associados ao mundo rural, que podem ser facilmente encontrados tanto no 
comércio tradicional como no Posto de Turismo de Castro Verde. 

Na doçaria, as mãos das boleiras guardam os segredos das queijadas de requeijão e dos folhados de 
gila10. Com a massa do pão fazem-se bolos secos, como as “costas” de leite, recheadas com gila ou 
marmelada, e as popias alentejanas, simples, com especiarias ou “caiadas”. Estes doces regionais mais 
típicos podem ser encontrados facilmente no comércio local ou em vendas ambulantes.

Outrora muito vendidos na Feira de Castro, os nógados, que são uns muito pequenos biscoitos fritos e 
envoltos em mel, são sobretudo feitos nas épocas festivas. No entanto, em Castro Verde já é hábito vê-los 
à venda por ocasiões de mostra de produtos locais e festivais onde a gastronomia também está presente.

8 O porco alentejano (Sus ibericus) é uma raça portuguesa autóctone, com origem no Tronco Ibérico e cujo solar é a região do Alentejo. Cria-
do em regime extensivo de montanheira, em que os animais pastam ao ar livre em áreas de montado, alimentando-se dos recursos naturais 
existentes (cereais, bolota, erva, etc.), esta raça oferece carne saborosa e de qualidade garantida que dá origem a produtos tradicionais qualifi-
cados (DOP’s e IGP’s) com caraterísticas únicas. 
9 O Queijo de Serpa DOP é reconhecido, desde 1996, pela União Europeia como um produto integrante do património cultural de parte do 
distrito de Beja (onde se encontra a Reserva da Biosfera) e distrito de Setúbal (a Noroeste de Beja). É um queijo de ovelha curado de pasta semi-
mole obtido a partir de leite cru coagulado por ação de uma infusão da flor do Cardo-leiteiro (Cynara cardunculus).
10 Variedade de abóbora, muito usada em doces.
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  ARTESANATO

Na Reserva da Biosfera, as mãos são um instrumento fundamental nas velhas e novas artes e ofícios. O 
artesanato tradicional continua a assumir na região um importante papel de salvaguarda da memória. 
Pelas mãos dos artesãos nascem peças que remetem para a tradição do meio rural, alguma tecelagem e 
peças trabalhadas em diferentes materiais, de que são exemplo, miniaturas de alfaias agrícolas e uten-
sílios mineiros, feitos em madeira, cortiça ou lata.

A construção da Viola Campaniça, que começou muito recentemente, reúne um forte potencial que pode, 
a curto prazo, ser desenvolvido com a criação do Centro de Viola Campaniça, Artes e Ofícios de Castro 
Verde, afirmando-se como um forte elemento identitário da Reserva Biosfera. 

Paralelamente, tem emergido em Castro Verde uma geração de novos artesãos que, a partir de novas 
linguagens e usando materiais modernos, apostam em criações originais de peças utilitárias ou decorati-
vas. Entre as artes que estão a conquistar o direito ao futuro, destaca-se a cerâmica, têxteis e acessórios, 
joalharia e trabalhos em materiais naturais e reaproveitados e/ou reciclados.

  PROGRAMAÇÂO CULTURAL

A programação cultural é uma realidade que está claramente identificada como elemento fundamental 
no processo de desenvolvimento local, assumindo-se como estímulo de dinâmicas de âmbito comunitá-
rio, baseando-se num conjunto de critérios (que passam pela formação de público, pluralidade cultural, 
descentralização geográfica, criação local, dinamização da tradição, festa e lazer, coesão e desenvolvi-
mento social), afirma-se como uma componente da qualidade de vida.

A dinâmica cultural na área da Reserva da Biosfera passa também pela participação em várias redes 
culturais, cujas raízes mergulham num vasto conjunto de parcerias que se foram construindo e opera-
cionalizando ao longo dos anos, contribuindo para a afirmação do território e para a atração de públicos. 
Neste campo, há a realçar a manutenção e aprofundamento de parcerias com agentes externos no âm-
bito de um conjunto de redes culturais, onde se pode destacar a Rede de Museus Rurais do Sul, a Rede de 
Museus do Distrito de Beja, e a Rede Municípios com Batalhas Históricas. Acrescem outras iniciativas que 
promovem intercâmbios artísticos e que têm uma forte participação do público. É caso do: 

Festival Entrudanças, uma parceria da Associação Pedexumbo11, Junta de Freguesia de Entradas e Muni-
cípio de Castro Verde, que junta às tradições do Entrudo a música e as danças, numa festa que é partilhada 
por todos.

11 A Pedexumbo é uma entidade sem fins lucrativos de utilidade pública que trabalha desde 1998 na promoção da música e dança de raiz 
tradicional, dedicando-se à recuperação destas práticas culturais, através de registos, coproduções, criação artística, investigação, formação de 
formadores e ensino informal destinado a todas as idades. Com sede na cidade de Évora (classificada pela Unesco, em 1986, como Património da 
Humanidade), em Castro Verde conta com aulas regulares de Danças do Mundo para Adultos.
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SETE SÓIS SETE LUAS

Movidos pela curiosidade e audácia, em 1991, jovens do 
Gruppo Teatrale Immagini (Grupo Teatral Imagens) voam 
até ao Alentejo. Depois de vários espetáculos com muito 
sucesso, entram em contacto com José Saramago, convi-
dando-o a visitar Pontedera (na região da Toscana). O Pré-
mio Nobel da Literatura de 1998 não só aceita o convite, 
como também lhes oferece os direitos de autor em Itália do 
seu livro “O ano de 1993”. Fruto deste intercâmbio, em 1993, 
nasce o Festival Sete Sóis Sete Luas dando-se início a uma 
fantástica viagem pela região Mediterrânica e pelo mundo 
lusófono. Hoje, com 24 anos, este Festival é uma rede cul-
tural que envolve 13 países – Brasil, Cabo Verde, Croácia, 
Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Marrocos, 
Portugal, Roménia e Tunísia – onde se privilegiam relações 
vivas e diretas com pequenos centros urbanos e os artistas. 
O momento mais visível da participação de Castro Verde 
na Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas é o Festival Planície 
Mediterrânica que se realiza anualmente, no mês de se-
tembro, mas há outras iniciativas ao longo de todo o ano 
(residência de artistas, exposições, entre outras). Servin-
do-se da capacidade da arte, da música e da literatura, esta 
rede tem sido também promotora de turismo cultural e de 
produtos locais das terras que a integram.

Festival Terras Sem Sombra uma iniciativa do Departamento Histórico e Artístico da Diocese de Beja para 
a divulgação da Música Sacra no Baixo Alentejo, promovendo, paralelamente, às questões artísticas um 
conjunto de ações de sensibilização ambiental, com especial atenção para as questões da biodiversidade.

Festival Dansul, uma rede intermunicipal para a Dança na Comunidade Sudoeste Alentejana que, a par 
da promoção de espectáculos de dança, promove um conjunto de oficinas criativas junto de públicos di-
versos, com especial atenção para o escolar.

Festival Sete Sóis Sete Luas, uma parceria do Município de Castro Verde, da Associação Sete Sóis Sete 
Luas e da Associação Pedexumbo, cuja extensão local é denominada de Planície Mediterrânica e que 
dinamiza uma programação de diálogo da cultura local com outras culturas de tradição mediterrânica, 
numa ótica de afirmação e divulgação cultural equacionando valores como a educação para a solidarie-
dade e a tolerância.

Festival DocLisboa, uma parceria com a Associação pelo Documentário que tem em Castro Verde uma 
secção onde são exibidos documentários que anualmente integram a programação do festival.

Um conjunto de iniciativas culturais que se encontram enraizadas na comunidade marcam também o 
calendário anual, onde importa destacar: o Programa Cultural Primavera no Campo Branco (entre abril 
e maio), as Festas da Vila (em junho), Há Festa no Largo (entre julho e agosto), Noites ao Relento (em 
agosto), os Pequenos Concertos de Inverno (entre novembro e março), etc.

A existência de uma rede de infraestruturas culturais, onde se inclui o Cineteatro Municipal, o Fórum 
Municipal, o Anfiteatro Municipal, e tantos outros espaços públicos e privados, espalhados por todo o 
território, permitem dar resposta à presente dinâmica cultural e a novas necessidades, pautadas por uma 
programação regular, que se traduz num número significativo de atividades, como espetáculos de artes 
do palco (teatro, concertos, dança), exposições, oficinas, colóquios, cinema, entre outras. Estes equipa-
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mentos são, sem dúvida, um elemento determinante no processo de desenvolvimento cultural em curso 
na área da Reserva da Biosfera.

  LITERACIA

O livro, a leitura e o acesso à informação
Uma intervenção orientada pelo Manifesto IFLA/UNESCO

“A liberdade, a prosperidade e o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos são valores humanos funda-
mentais. Só serão atingidos quando os cidadãos estiverem na posse da informação que lhes permita exercer 
os seus direitos democráticos e ter um papel ativo na sociedade. A participação construtiva e o desenvolvimen-
to da democracia dependem tanto de uma educação satisfatória, como de um acesso livre e sem limites ao 
conhecimento, ao pensamento, à cultura e à informação.”

Manifesto IFLA/UNESCO

A taxa de analfabetismo na região de Castro Verde ainda é relevante, tendo-se, no entanto, assistido entre 
2001 e 2011 a uma descida, passando de 15,7% para 8,8% da população. O nível de instrução mais repre-
sentativo da população residente é o básico. E no que refere ao ensino superior, constata-se que Castro 
Verde se insere na média da região alentejana, com cerca de 7% da população com curso superior.

Nos últimos anos, uma série de ações promovidas por vários agentes, em diferentes ambientes e dire-
cionadas a diferentes públicos, um pouco por toda a área da Reserva da Biosfera, reforçaram o papel que 
a cultura e o acesso à educação têm nos processos de desenvolvimento sustentável, onde, por exemplo, 
a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca (BMMF) de Castro Verde assume uma missão orientada pelo 
Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas.

Inaugurada em 1995, a BMMF tem como patrono o escritor do neorrealista português Manuel da Fonse-
ca, cujas obras, carregadas de intervenção social e política, relatam como poucas a vida dura do Alentejo 
e dos alentejanos, sendo fundamentais para compreender o Alentejo do séc. XX. Hoje, passados 21 anos 
de existência a BMMF conta com 5.255 utilizadores inscritos que dispõem de um fundo documental cons-
tituído por 66.017 documentos, e uma programação regular de inúmeras atividades em torno do livro e da 
leitura (encontros com escritores, oficinas criativas, horas do conto, clubes de leitura, etc.).

A ação da BMMF estende-se a todo o território candidato a Reserva da Biosfera, uma vez que para além 
da Biblioteca “Mãe”, dispõe de polos em Entradas e Casével, um Ponto de Empréstimo em Santa Bárbara 
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de Padrões e um Serviço de Itinerância que leva a biblioteca a todas as outras pequenas localidades. O 
serviço prestado possibilita o empréstimo domiciliário de documentos, a consulta presencial de docu-
mentos e orientação bibliográfica, sendo que dispõe também nos diferentes equipamentos, de um espaço 
de leitura de periódicos e de acesso à Internet, quer nos terminais disponíveis, quer via wireless, pelo que 
em 2015, os serviços disponíveis contribuíram para que se registassem 92.177 entradas nos diferentes 
equipamentos da BMMF e um total de 13.612 empréstimos domiciliários.

Importa referir a atenção especial que é prestada ao público infantojuvenil, usufruindo os diferentes equi-
pamentos de espaço infantil e de Bebeteca, para crianças até aos 3 anos, bem como de uma programação 
regular que tem como objetivo primordial envolver a criança no mundo lúdico, onde se realizam peças 
de teatro, música, contos, entre outras atividades. Para além das sessões programadas, estes espaços 
possibilitam a utilização diária por parte das famílias, sensibilizando os diferentes agentes da socializa-
ção para a importância de criar e fortalecer hábitos de leitura na população, com especial atenção para 
as crianças, desde a primeira infância.

A BMMF tem ainda um papel coordenador no âmbito da Rede de Bibliotecas do Concelho de Castro Verde, 
onde se inserem as Bibliotecas Escolares e os Centros de Documentação dos Museus, e tem uma par-
ticipação ativa e regular na Rede de Bibliotecas do Baixo Alentejo, dinamizada ao nível da Comunidade 
Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL). 

Tendo presente as linhas de orientação definidas no Manifesto IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas, 
o trabalho desenvolvido pela BMMF é, sem dúvida, um importante contributo para a educação, a cultura 
e a informação, e para a afirmação de valores como a tolerância e a solidariedade, valores fundamentais 
no desenvolvimento das sociedades que as classificações UNESCO se propõem a promover, neste caso, 
com um papel a desempenhar na Reserva da Biosfera. 

LITERACIA MUSICAL

A literacia musical tem tido um forte desenvolvimento em Castro Verde. A par de projetos escolares que 
visam a salvaguarda do cante, bem como da viola campaniça (ver ponto Património Imaterial), tem-se 
assistido desde final do séc. XX a um incremento do gosto pela musica e sua aprendizagem. 

A primeira filarmónica nasceu no seio da Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro de Castro Ver-
de. Com músicos não profissionais e instrumentos oferecidos pela comunidade, esta atuou até à década 
de 50 do séc. XX, seguindo-se um interregno de três décadas. Só em 1983, com a abertura da Escola de 
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Música, através de um projeto piloto da Fundação INATEL12 e com o apoio do Município de Castro Verde, a 
Banda Filarmónica 1º de Janeiro voltou a sair à rua, mantendo, até aos dias de hoje, uma forte dinâmica, 
com atuações dentro e fora da região e do país.

No ano 2000, a criação de uma secção em Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo Alentejo 
(CRBA), de que o Município de Castro Verde é sócio fundador revelou-se um momento importantíssimo 
para o acesso ao ensino artístico. O CRBA é uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública, cuja 
missão é dinamizar uma Escola de Artes para a Região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, com forma-
ção e atividades nas áreas da música, dança, teatro e artes plásticas. Na prossecução dos objetivos que 
nortearam o seu aparecimento, o Conservatório inaugurou em Castro Verde novas instalações na antiga 
Fábrica Prazeres & Irmão (um antigo centro de moagem recuperado em 2012), contando atualmente 
com cerca de 200 alunos que se distribuem pelo ensino da música, canto e dança, dinamizando, simulta-
neamente, uma programação regular de audições e espectáculos abertos a toda a comunidade.

Importa referir também a existência do Coro Polifónico de Castro Verde, promovido pela Associação 
Sénior Castrense, que possibilita a aprendizagem informal do cante polifónico e é responsável por uma 
atividade regular que envolve 50 pessoas de diferentes faixas etárias, primando pela organização de vá-
rias iniciativas em torno do cante polifónico e da música.

Não menos importante nesta literacia musical é a programação regular de eventos ao longo de todo o 
ano, abrangendo diferentes áreas musicais.

No ano 2000, a criação de uma secção em Castro Verde do Conservatório Regional do Baixo Alentejo 
(CRBA), de que o Município de Castro Verde é sócio fundador revelou-se um momento importantíssimo 
para o acesso ao ensino artístico. O CRBA é uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública, cuja 
missão é dinamizar uma Escola de Artes para a Região do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, com forma-
ção e atividades nas áreas da música, dança, teatro e artes plásticas. Na prossecução dos objetivos que 
nortearam o seu aparecimento, o Conservatório inaugurou em Castro Verde novas instalações na antiga 
Fábrica Prazeres & Irmão (um antigo centro de moagem recuperado em 2012), contando atualmente 
com cerca de 200 alunos que se distribuem pelo ensino da música, canto e dança, dinamizando, simulta-
neamente, uma programação regular de audições e espectáculos abertos a toda a comunidade.

Importa referir também a existência do Coro Polifónico de Castro Verde, promovido pela Associação 
Sénior Castrense, que possibilita a aprendizagem informal do cante polifónico e é responsável por uma 
atividade regular que envolve 50 pessoas de diferentes faixas etárias, primando pela organização de vá-
rias iniciativas em torno do cante polifónico e da música.

Não menos importante nesta literacia musical é a programação regular de eventos ao longo de todo o 
ano, abrangendo diferentes áreas musicais.

Línguas faladas e escritas na Reserva da Biosfera      10.7

A língua oficial exclusiva da Reserva da Biosfera de Castro Verde é o português, que no Alentejo man-
tém uma caraterística inconfundível: a musicalidade do sotaque e o uso intensivo do gerúndio (também 
chamado de presente perfeito), “fazendo” deste falar alentejano um dialeto linguístico presente em todo 
o território da reserva e que tão bem caracteriza o Alentejo.

12 Fundada em 1935 como Fundação Nacional para Alegria no Trabalho (FNAT), a Fundação INATEL desenvolve atividades de valorização dos 
tempos livres nas áreas do turismo social, da cultura popular e do desporto amador, com profundas preocupações de humanismo e elevados 
padrões de qualidade.
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< Típico curso de água Mediterrânico intermintente e “parede” de nidificação de 
Peneireiro-das-torres (Falco naumanni)



118  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS       11

Descrição geral das características e topografia do 
local 

      11.1

Com um perímetro de 163 km, comprimento máximo de 30 km, orientação Norte-Sul, e 35 km, orientta-
ção Este-Oeste, o território de Castro Verde apresenta uma superfície na ordem dos 569,44 km2. Com um 
relevo relativamente homogéneo, a cota mais elevada localiza-se a Sul no marco geodésico da Urza, perto 
do Serro da Bandeira, correspondendo a 286 m de altitude. A cota mais baixa encontra-se na Ribeira de 
Cobres, na zona Este da área e perto de São Marcos da Atabueira, tendo 125 m de altitude. De forma geral, 
podemos referir que a altitude é menor a Norte, Nordeste e Este, ao longo da Ribeira de Cobres e mais 
elevada a Oeste e a Sul.

Os valores de declive com maior representação situam-se entre os 0-2%. Os declives mais acentuados, 
superiores a 15%, encontram-se ao longo da Ribeira de Cobres e Ribeira Maria Delgada, e junto ao limite 
Sul da reserva, ao longo da Ribeira de Oeiras. 

Localizando-se por entre as terras chãs do Alentejo que encostam à serra algarvia do Caldeirão, a Pene-
planície1 Alentejana é a estrutura geomorfológica que marca a topografia de Castro Verde. Datada da era 
Terciária, esta consiste numa vasta superfície aplanada, onde não se diferenciam formas marcantes, que 
se insere na zona Sul do Maciço Ibérico2 (também chamado Antigo ou Hespérico), estando no prolonga-
mento meridional da unidade geomorfológica mais antiga da Península Ibérica: a Meseta Ibérica.

Composto por grandes extensões de terra plana ou pouco ondulada, dominadas por vegetação herbácea 
onde quase não existem árvores, e cuja altitude média ronda os 205 metros, mais de metade do território 
de Castro Verde chega a adquirir características de uma planície perfeita. Vasta e aberta esta paisagem 
faz lembrar as estepes naturais euroasiáticas, bem como as savanas africanas e as pradarias america-
nas. Esta aparente uniformidade topográfica apenas é interrompida por pequenas manchas de vegetação, 
em que predomina a Azinheira (Quercus rotundifolia) e a Esteva (Cistus ladanifer), e alguns vales de ribeiras 
mais encaixados. Aqui e ali, algumas árvores isoladas pontuam a paisagem e elevações, como a Serra de 
Aracelis, São Pedro das Cabeças e Castro Verde, rasgam o horizonte, oferecendo uma magnífica pano-
râmica sobre a peneplanície alentejana e o enrugado resultante da influência próxima da serra algarvia.

1 A peneplanície é uma superfície quase plana, devido à erosão causada pela ação das águas, que desgastaram as elevações e as foram apla-
nando.
2 O Maciço Ibérico (Maciço Antigo ou Hespérico) é a unidade geológica que ocupa a maior extensão em Portugal continental. Pela sua antigui-
dade de formação (no Paleogénico), sua constituição geológica e riqueza mineralógica, a parte do território português que lhe corresponde é 
a mais rica e diversificada em termos minerais e rochosos. 
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A Ribeira Maria Delgada, a Ribeira de Cobres e a Ribeira de Oeiras são os principais cursos de água da 
rede hidrológica da região de Castro Verde. Serpenteando suavemente pelo território, temos ainda a Ri-
beira de Alvacar, a Ribeira da Fontinha, a Ribeira da Chada, a Ribeira de Terges, a Ribeira da Cinceira e a 
Ribeira da Sete. Todas estas ribeiras pertencem à Bacia Hidrográfica do Guadiana (a Este da reserva). Já 
a Ribeira da Gata, o Barranco de Amoleias e o Barranco do Montinho drenam para a Bacia Hidrográfica 
do Sado (a Noroeste da reserva). Excetuando a Ribeira da Gata, com orientação Noroeste-Sudoeste, o 
rendilhado das restantes linhas de água apresenta uma orientação aproximada de Sudoeste-Nordeste.

Embora pouco acentuados, encontram-se a Norte e a Sul dois relevos estruturais paralelos com orien-
tação Nor-noroeste/Su-sudeste, em consonância com os afloramentos da Faixa Piritosa Ibérica, que se 
desenvolve entre Castro Verde e Messejana e entre Neves-Corvo e Panóias.

Amplitude altimétrica      11.2

Elevação mais alta acima do nível do mar:       11.2.1

Fica a 286 metros, no marco geodésico da Urza, a Sul da área da Reserva da Biosfera e perto do Serro da 
Bandeira.

Elevação mais baixa acima do nível do mar:       11.2.2

Fica a 125 metros, na Ribeira de Cobres, a Nordeste da área da Reserva da Biosfera e perto de São Marcos 
da Atabueira.

Clima      11.3

Segundo a classificação climática de Köppen-Geiger, a região de Castro Verde apresenta características 
de um clima tipicamente mediterrânico (Csa) com duas estações do ano bem definidas, sendo os verões 
quentes e secos e os invernos frios e pouco chuvosos.

Principalmente condicionada pela latitude, pelo afastamento do mar, pelo relevo e pelo regime e exposi-
ção dos ventos, a temperatura média anual varia entre os 15,5ºC e os 16,4ºC. De modo geral, as tempe-
raturas aumentam gradualmente ao longo do ano, atingindo os valores mais elevados nos meses de julho 
e agosto, podendo ultrapassar os 40ºC. A partir daí a temperatura decresce gradualmente, atingindo os 
valores mais baixos entre dezembro e fevereiro, registando-se muitas vezes temperaturas inferiores a 
0ºC. Estes registos negativos estão normalmente relacionados com massas de ar polar continental seco e 
frio e são acompanhados de céu limpo ou pouco nublado e vento de Leste ou Nordeste, geralmente fraco.

Em relação à humidade relativa do ar, verifica-se uma variação na razão inversa da evolução da tempera-
tura, atingindo-se os valores mínimos durante a tarde quando a temperatura do ar é mais elevada, sendo 
essa diminuição mais significativa nos meses mais quentes do ano. Por sua vez, é nos meses de verão 
que se verificam as maiores amplitudes térmicas diárias, devido a um acentuado arrefecimento noturno, 
determinado pela escassez de nebulosidade nesses meses. 
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Nesta região o regime de pluviosidade é característico de uma zona semi-árida, assistindo-se a eventos 
hídricos extremos associados à abundância (cheias) ou escassez de água (seca). Quando chove, chove 
pouco, mas por vezes ocorrem cheias e enxurradas. Este regime irregular de chuvas faz com que os 
cursos de água temporários tenham, por vezes, muito caudal, mas na maior parte do ano são um fio de 
água que passeia entre pegos, chegando a secar no verão. 

Fazendo jus à sua classificação como zona semi-árida, a precipitação média anual oscila entre os 400 e 
os 600m3, chovendo em média 50 a 75 dias por ano. As chuvas concentram-se no período de dezembro 
a março, sendo responsáveis por mais de metade da pluviosidade anual. Nos meses de julho e agosto 
a precipitação chega a ser nula. A acrescer, a variação interanual também é elevada, verificando-se 
alterações significativas entre um ano seco e um ano húmido típicos. Por vezes a precipitação registada 
num ano húmido é mais do dobro da registada num ano seco. Em 2012, houve 272 dias sem chuva tendo 
a máxima diária atingido 93,5mm3. 

Relativamente à nebulosidade, a ocorrência de nevoeiros verifica-se com maior regularidade nos meses 
mais frios do ano, devido à elevada humidade do ar, ao arrefecimento noturno e à reduzida velocidade 
do vento durante a noite e a manhã. Com uma média anual de apenas cerca de 67 dias de céu encoberto 
esta é, sem dúvida, uma das regiões mais soalheiras da Península Ibérica.

Os ventos dominantes são do quadrante Oeste, seguido do quadrante Noroeste. Esta tendência 
intensifica-se nos meses de verão, onde se verifica uma velocidade média entre 14,2 e 15,8 km/h. Por 
vezes, verificam-se ventos fortes (com velocidade igual ou superior a 36 km/h), sendo a ocorrência de 
vento muito forte (rajadas com velocidade igual ou superior a 55 km/h) pouco frequente. 

Temperatura média do mês mais quente      11.3.1

O mês mais quente é agosto com uma temperatura média de 24,8°C.  

Temperatura média do mês mais frio      11.3.2

O mês mais frio é fevereiro com uma temperatura média de 7,4°C.

Precipitação média anual      11.3.3

A precipitação média anual atinge um valor médio próximo dos 500mm3.

Identificação da estação meteorológica na Reserva 
da Biosfera proposta e ano a partir do qual os 
dados climáticos foram registados

      11.3.4

A Su-sudeste da Reserva da Biosfera existe uma Estação Meteorológica Automática, junto à localidade 
de Neves-Corvo, sendo por isso conhecida por Estação Meteorológica de Castro Verde/Neves Corvo. A 
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funcionar desde 28 de maio de 1997, a uma altitude de 225 metros, esta mede vários parâmetros (pre-
cipitação, temperatura do ar, humidade, vento, radiação, temperaturas do solo) e está inserida na rede 
nacional de Estações Meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estas estações estão integradas no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), sob 
a responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para recolha de dados automáticos, e 
da CCDR-Alentejo, para os dados convencionais, importa ainda referir a existência de vários medidores 
distribuídos pelo território. 

Para medições de níveis de água em ribeiras, índices pluviométricos (chuva) e outros parâmetros, exis-
tem 2 estações:

• a Estação Hidrométrica (convencional e automática) de Entradas (código da estação: 27I/01H), a 
167 metros de altitude, com entrada em funcionamento a 1 de outubro de 1970 e 9 de maio de 2001, 
respetivamente;
• a Estação Hidrométrica (automática) de Neves Corvo (código da estação: 28J/01H), a 195 metros 
de altitude, com entrada em funcionamento a 10 de maio de 2001.

Para medições simples de precipitação, existem 3 estações:
• a Estação Udográfica (convencional e automática) de Castro Verde (código da estação: 27I/01G), 
a 217 metros de altitude, com entrada em funcionamento a 1 de setembro de 1931 e 10 de janeiro 
de 2001, respetivamente;
• a Estação Udométrica (convencional) e Udográfica (automática) de São Marcos da Atabueira (có-
digo da estação: 27J/01UG), a 182 metros de altitude, com entrada em funcionamento a 1 de outu-
bro de 1956 e 7 de fevereiro de 2001, respetivamente;
• a Estação Udométrica (convencional) e Udográfica (automática) de Santa Bárbara de Padrões 
(código da estação: 28J/03UG), a 239 metros de altitude, com entrada em funcionamento a 1 de 
outubro de 1979 e 8 de fevereiro de 2001, respetivamente.

Existe ainda uma estação agrometeorológica, gerida pela Direção Regional de Agricultura do Alentejo 
(DRAP Alentejo), localizada junto ao Monte do Torrejão, a 141 m de altitude, que se encontra integrada 
no Sistema Agrometeorológico para a Gestão da Rega no Alentejo (SAGRA).

Geologia, morfologia e solos      11.4

Castro Verde insere-se no subsetor do Pomarão-Castro Verde, da zona paleogeográfica Sul-Portuguesa 
do Maciço Ibérico. Também conhecido por Maciço Antigo ou Hespérico, este é uma das estruturas geo-
morfológicas mais antigas da Península Ibérica, sendo essencialmente formado por rochas eruptivas e 
metassedimentares há milhões de anos.

Apesar da aparente planura do território não permitir a individualização de formas geomorfológicas mar-
cantes, do processo evolutivo do Maciço Ibérico é possível identificar na envolvente da vila de Castro Verde 
dois relevos estruturais sub-paralelos: um a Norte, que se desenvolve entre Castro Verde e Messejana 
(no concelho de Aljustrel), e o outro, a Sul, entre Neves-Corvo e Panóias (no concelho de Ourique). Com 
orientação Nor-noroeste/Su-sudeste, estes resultam de um afloramento regional de rochas do complexo 
vulcano-sedimentar da Faixa Piritosa Ibérica (Figura 6). 

Formada em ambiente vulcânico submarino, há cerca de 362 a 346 milhões de anos, a Faixa Piritosa Ibé-
rica desenvolve-se a partir do Su-sudeste de Lisboa (Portugal) até Sevilha (Sul de Espanha). Constituída 
por rochas vulcânicas e sedimentares, esta formação geológica é responsável pela existência de alguns 
dos maiores depósitos de sulfuretos maciços polimetálicos do mundo, vulgarmente conhecidos como 
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pirites, sendo Castro Verde uma das principais regiões mineiras da Europa, devido à localização do jazigo 
de Neves Corvo, o que lhe confere um estatuto de província metalogenética de classe mundial. 

Figura 6 – Mapa geomorfológico de Castro Verde. 
(Fonte: http://www.lneg.pt/download/9168/Brochura%20CASTRO%20VERDE%20(PT).pdf).

A Norte é ainda visível uma faixa, com sentido Sudeste/Noroeste e que se estende de Albernoa 
(concelho de Beja) até Mértola, onde se verifica a presença de filitos e quartzitos que integram o Grupo                    
Filito-quartzítico da Faixa Piritosa Ibérica. Esta especificidade geológica resulta da sobreposição da 
Faixa Piritosa por uma espessa sequência de sedimentos turbidíticos pertencentes ao Grupo do Flysch 
do Baixo Alentejo. Formada há cerca de 340 a 330 milhões de anos, em meio marinho, esta unidade 
geológica é constituída fundamentalmente por rochas metamórficas de baixo grau, como grauvaques, 
siltitos, xistos e conglomerados, tendo uma grande expressão local.
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O JAZIGO GIGANTE DE 
NEVES-CORVO

Operado pela empresa SOMINCOR (Grupo Lun-
din Mining) desde 1988, o jazigo de Neves-Corvo 
apresenta reservas que ascendem a mais de 290 
milhões de toneladas de pirites, ricas em cobre, 
zinco e estanho, sendo o depósito de minério 
mais importante da Faixa Piritosa. A génese destes 
maciços polimetálicos está relacionada com a 
circulação de fluídos quentes entre as rochas vul-
cânicas e sedimentares, ocorrida há milhões de 
anos em ambiente marinho. O complexo mineiro 
de Neves-Corvo é hoje uma das mais importantes 
indústrias extrativas da Europa, sendo um impor-
tante elemento motor do desenvolvimento socio-
económico da Reserva da Biosfera.

Localizada no “escudo” duro e resistente do Maciço Ibérico, a área da Reserva da Biosfera apresenta um 
substrato rochoso de idade paleozóica e pré-câmbrica. De elevada complexidade estrutural e variedade 
de tipos litológicos, o subsolo é essencialmente constituído por xistos argilosos, grauvaques, arenitos, 
por vezes com quartzitos e raros vulcanitos, em parte fortemente metamorfoseados e de permeabilidade 
altamente reduzida. 

Os solos mais representativos são os Litossolos, com predominância do tipo Ex (i.e. litossolos de xistos e 
grauvaques), e os Mediterrâneos, com predominância do tipo Px (i.e. solos pardos de xistos e grauvaques) 
e tipo Vx (i.e. solos vermelhos ou amarelos de xistos e grauvaques). 

Identifica-se ainda uma pequena mancha de solos de natureza argilosa (do tipo Cb - barros, castanho 
avermelhados não calcários, de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas básicas), no sentido Cas-
tro Verde-Casével, e alguns solos incipientes coluviossolos (do tipo Sb - solos de baixas de textura media-
na, sem carbonatos). No sentido Nor-noroeste, a partir de Entradas, encontram-se algumas manchas de 
solos argilosos pouco insaturados (do tipo Sr - solos mediterrâneos vermelhos e amarelos de materiais 
não calcários, de rañas ou depósitos afins), também presentes a Norte de São Marcos da Atabueira.

De uma forma geral estamos perante solos delgados, de espessura efetiva entre os 15 e 30 cm, pouco 
férteis e com drenagem deficiente. Conhecidos por “solos esqueléticos”, os elevados riscos de erosão e a 
baixa capacidade de uso agrícola, associados às características climáticas da região, levam a que tenham 
significativas limitações de utilização e apresentem tons claros, a que o nome de Campo Branco3 não será 
alheio. 

Assim, em relação à capacidade de uso, cerca de 82,17% da área da Reserva da Biosfera tem solos de 
classe D e E, solos com uma capacidade de uso muito baixa, com riscos de erosão elevados e altamente 
suscetíveis a práticas agrícolas desadequadas. Seguem-se 15,49% de solos de classe C (com limitações 
acentuadas), 1,9% de solos de classe B (com limitações moderadas) e apenas 0,05% de solos de classe A 
(com poucas ou nenhumas limitações).

A fragilidade intrínseca dos solos neste território tem sido, nas últimas três décadas alavanca para a rea-
lização de projetos de combate à erosão dos solos e desertificação e ensaios de novas formas de aumento 

3 A região sub-homogénea do Campo Branco situa-se em plena peneplanície alentejana englobando parte do limite territorial de Aljustrel, 
Almodôvar, Ourique, Mértola e todo o território de Castro Verde.
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da capacidade de suporte dos solos. Como reconhecimento deste empenho continuo e conjunto, de base 
local e envolvimento de vários atores, foi atribuído à Liga para a Proteção da Natureza o prémio Dryland 
Champions ’2013, pela Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação. 

Por sua vez, o conhecimento e experiência já adquiridos permitiram, no âmbito do Plano de Ação Nacional 
de Combate à Desertificação (PANCD 2014 - 2020), a indicação de Castro Verde como um dos locais a inte-
grar a rede nacional de centros temáticos de referência no combate à desertificação, ou seja, com um pólo 
de ensaio, aplicação, demonstração e difusão de boas práticas de prevenção e combate à desertificação. 

Zona Bioclimática      11.5

Com clima tipicamente mediterrânico, Castro Verde localiza-se no estádio bioclimático Mesomediterrâ-
nico, de ombroclima sub-húmido a seco, apresentando amplitudes térmicas pronunciadas, tanto diárias 
como anuais, e duas estações bem definidas. Os verões são quentes e secos e os invernos húmidos e 
frios, com temperaturas que podem ser negativas.

Geralmente, com menores quantitativos de precipitação e temperatura mais elevada, os meses de junho, 
julho, agosto e setembro indicam a estação mais quente do ano. De forma inversa, os meses de dezem-
bro, janeiro e fevereiro, tidos como os mais chuvosos e de menor temperatura, representam a estação 
mais fria e húmida.

Localizada em pleno “coração” do Baixo Alentejo, Castro Verde é uma das áreas mais vulneráveis no país 
à desertificação e à seca. Derivada dos solos pobres e elevada insolação, a paisagem que nos oferece, 
fora do período de dezembro a maio, transmite-nos a sensação de uma enorme aridez que nos transpor-
ta para regiões como as savanas africanas e os semi-desertos da Austrália.

Tabela 3 – Índice de aridez resultante da utilização Precipitação média anual (P) / Média anual do po-
tencial de evapotranspiração (ETP).

Áreas
Precipitação 
média anual 

(mm)

Índice Aridez
 Permanente                    Índice UNEP

Zonas 
Núcleo

Zona 
Tampão

Zonas de 
Transição

Hiper-árido P<100
 
    <0.05 <0.05

Árida 100-400
 
  0.05-0.28

 
0.05-0.20

Semi-árido 400-600
 
  0.28-0.43 0.21-0.50 x x x

Subhúmido seco 600-800    0.43-0.60 0.51-0.65 x x x

Subhúmido húmido 800-1200    0.60-0.90 >0.65

Perhúmido P>1200       >0.90
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A sub-região homogénea do Campo Branco é dominada por uma peneplanície ocupada sobretudo por 
extensas áreas agrícolas, onde reinam as culturas de cereal de sequeiro e pecuária extensiva. Confina-
das a zonas limitadas, existem ainda áreas significativas de vegetação arbórea-arbustiva tipicamente 
mediterrânicas, como montados de Azinho (i.e. Azinheira, Quercus rotundifólia) e/ou Sobro (i.e. Sobreiro, 
Quercus suber), e vegetação herbácea-arbustiva, como matos e matagal. Nas últimas décadas têm-se 
verificado o incremento de culturas permanentes, como olival e vinha, muitas vezes em modo intensivo 
(i.e. de regadio), assim como florestações de Eucalipto (Eucalyptus sp.) Pinheiro-manso (Pinus pinea), 
Pinheiro-bravo (Pinus pinaster) e outras espécies resinosas ou folhosas. 

Com uma superfície estimada em 60 mil ha de áreas abertas com culturas cerealíferas e pastagens, o 
Campo Branco alberga a maior unidade paisagística de estepe cerealífera de Portugal, sendo esta uma 
das maiores e mais importantes na Península Ibérica e em toda a Europa, para a conservação de um dos 
grupos de aves de conservação prioritária à escala mundial: as aves estepárias.  

Localizado na área nuclear do Campo Branco, o território de Castro Verde é o que apresenta a mais 
vasta extensão de campos abertos contínuos, de searas e pastagens, que formam uma planície quase 
perfeita. Ocupando cerca de 37 mil ha, esta superfície é a que concentra, a nível local e nacional, o maior 
número, diversidade e singularidade de espécies estritamente dependentes de ambientes abertos de 
vegetação rasteira, como a Abetarda (Otis tarda) e o Sisão (Tetrax tetrax), além de outros tantos animais 
ligados aos ritmos sazonais de uma agricultura e pecuária extensivas.

Resumindo, o predomínio de terra limpa cultivada em regime de rotação entre culturas de cereal de 
sequeiro (como o trigo, cevada e aveia) e pousios longos (que funcionam como pastagens naturais ao 
gado ovino e bovino) é assim marca diferenciadora do uso e ocupação do solo da Reserva da Biosfera de 
Castro Verde, face aos restantes territórios da região onde se insere. 

Segundo o mapa de ocupação do solo (Figura 7), a área agrícola de cerealicultura ocupa 65,93% da su-
perfície da Reserva da Biosfera (ou seja, 37.545,63 ha dos 56.944,22 ha da totalidade da reserva). Inse-
ridas nesta vasta área de estepe cerealífera encontram-se outras pequenas áreas agrícolas de culturas 
permanentes, nomeadamente de olival tradicional, vinha recente e hortas familiares, que não ocupam 
mais do que 1,95% do território (ou seja, 1.110,56 ha). Abrangendo cerca de 16,4% da reserva (ou seja, 
9.337,71 ha), as esparsas áreas agroflorestais de montado de Azinho concentram-se numa faixa que se 
estende de Oeste a Sul. Bem visíveis, especialmente a Sudeste da reserva, as áreas de mato e matagal 
ocupam cerca de 10,17% (ou seja, 5.792,53 ha). A par de outros pontos bem individualizados no territó-
rio, é também a Sudeste que se concentram vários povoamentos florestais puros ou mistos. Apesar da 
área florestal ter aumentado, não há muito tempo, devido a florestações recentes de Pinheiro-manso e 
também de Azinheira, no seu total não abrange mais do que 3,99% do solo da Reserva da Biosfera (ou 
seja, 2.273,96 ha). 

O restante território é ocupado por áreas urbanas (0,74%) que formam uma malha de aglomerados 
populacionais, composta pela vila de Castro Verde, várias aldeias bem afastadas umas das outras e 
“montes alentejanos”, mais ou menos isolados. A este padrão de uso urbano do solo junta-se o couto 
mineiro de Neves-Corvo (0,22%), a Su-sudeste da Reserva da Biosfera.

Por fim, temos várias zonas húmidas naturais (0,60%) de água doce, formadas por linhas de água de di-
mensões variáveis, e alguns pontos de água artificiais, entre charcas, açudes e barragens. Estes pontos 
de água estão espalhados pelo território, oscilam entre menos de 1 e 25 ha, e são essenciais à atividade 
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agropecuária, assegurando o abeberamento do gado (em especial na época mais quente do ano), assim 
como à vida selvagem.

Este mosaico de sistemas ecológicos específico da Reserva da Biosfera encerra uma biodiversidade, 
florística e faunística, de características ecológicas peculiares e de valor biológico incontestável, como 
as aves estepárias e vários endemismos ibéricos, mediterrânicos e até regionais, fazendo deste ter-
ritório uma área privilegiada em raridades e comunidades biológicas únicas num contexto regional, 
nacional e internacional. 

Figura 7 – Mapa de ocupação do solo área na Reserva da Biosfera de Castro Verde.
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  ESPÉCIES CARACTERÍSTICAS

ÁREAS AGRÍCOLAS
Com domínio evidente de vegetação rasteira, a vasta área aberta de estepe cerealífera (com searas, 
restolhos, pousios, pastagens, alqueives) apresenta a maior concentração de aves estepárias do país, 
e uma das maiores da Europa. Altamente especializadas na exploração deste ecossistema, muitas 
delas são raras e têm estatuto de conservação desfavorável, como é o caso da Abetarda (Otis tarda), 
do Sisão (Tetrax tetrax), do Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), do Alcaravão (Burhinus 
oedicnemus) e da Calhandra-real (Melanocorypha calandra). Acresce a presença, no período estival, do 
Rolieiro (Coracias garrulus) e, no período de inverno, do Grou (Grus grus). No grupo das aves de rapina 
destacam-se o Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), o 
Tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), a Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e a Águia-imperial-ibérica 
(Aquila adalberti). Dada a diversidade, abundância e estatuto de conservação das aves que aqui ocorrem, 
a estepe cerealífera de Castro Verde é reconhecida como uma das áreas de conservação prioritária na 
Europa, em termos da avifauna associada ao meio agrícola.

Entre as plantas espontâneas mais comuns destes campos agrícolas temos sobretudo compostas4, 
gramíneas5 e leguminosas6. Nas searas o Pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum), a Aveia--
barbata (Avena barbata) e a Ervilhaca (Vicia spp.) são, respetivamente, algumas das infestantes mais 
abundantes daquelas famílias. Ocorrem também crucíferas7 como o Saramago (Raphanus raphanistrum 
spp.), que surge apenas nos primeiros estádios de crescimento do cereal, e liliáceas8 como o Jacinto-
das-searas (Muscari comosum), uma planta de flores azuladas vistosas e dispostas em cacho.

Nos pousios as compostas são as que mais contribuem para a sequência de cores destes prados semi-
-naturais que, dependendo da intensidade do pastoreio, chegam a cobrir grandes áreas. No inverno 
até início da primavera, a Margaça-de-inverno (Chamaemelum fuscatum) é responsável pelo branco 
dos campos. Seguem-se os amarelos, sobretudo pela presença da Erva-vaqueira (Calendula arvensis) e 
também do Pampilho-das-searas (Chrysanthemum segetum) e alguns vermelhos das Papoilas (Papaver 
spp.) e dos Catacuzes (Rumex bucephalophorus). Por fim, temos os lilases que estão relacionados sobretudo 
com a Soagem (Echium plantagineum). Entre as leguminosas, essenciais ao enriquecer dos solos pela 
fixação de azoto atmosférico, destacam-se algumas das mais preferidas pelo gado como o Carrapiço 
(Medicago polymorpha), a Serradela-brava (Ornithopus compressus) e vários Trevos (Trifolium spp.). Nas 
gramíneas temos o Gazão (Lolium perenne), também muito apreciado pelo gado, e o Braquipódio-de-
duas-espigas (Brachypodium distachyon). Outras plantas ruderais de grande exuberância são o Maios-
pequenos (Gynandriris sisyrinchium), o Mata-pulgas (Pulicaria paludosa), endémica do Sul da Europa e 
Norte de África, o Cardo-leiteiro (Silybum marianum), cuja flor é aproveitada para coalhar leite, e a Erva-
do-salepo (Anacamptis boryi), uma orquídea nem sempre fácil de encontrar. 

Inseridos na matriz do sistema estepário, os olivais tradicionais são de grande importância para uma 
comunidade avifaunística que tem a azeitona como alimento. Destaca-se a Abetarda que, no inverno, 
recorre às orlas destes olivais para se alimentar. Entre as pequenas aves, o Pisco-de-peito-ruívo 
(Erithacus rubecula), a Felosa-comum (Phylloscopus collybita) e o Estorninho-malhado (Sturnus vulgaris) 
são das espécies invernantes mais abundantes, assim como o Estorninho-preto (Sturnus unicolor), que 
é residente. A presença destas espécies é determinante pelo seu papel de auxiliares contra algumas 

4 Plantas que possuem inflorescências com várias flores reunidas num só recetáculo do tipo malmequer.
5 As flores são desprovidas de pétalas e estão dispostas entre estruturas escamiformes em inflorescências que frequentemente são espigas.
6 Planta cujas flores só têm um plano de simetria e fazem lembrar uma borboleta. 
7 Plantas cujas flores possuem quatro pétalas dispostas em cruz e se encontram geralmente reunidas numa única inflorescência.
8 Plantas com inflorescência determinada, por vezes reduzida a uma única flor, e terminal.
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pragas do olival e campos agrícolas adjacentes.

O elenco florístico do sub-coberto destes olivais é, de um modo geral, igual ao que podemos encontrar 
nas searas e pousios. Entre as plantas em comum, e quando a intervenção antrópica é baixa, temos a 
Flor-de-monge-vermelha (Nonea vesicaria) e o Coutinho (Linaria ricardoi), uma pequena planta de flor roxa 
da família escrofulareácea9 endémica do interior do Baixo Atentejo (sendo considerada prioritária pela Di-
retiva Comunitária Habitats). À volta da base do tronco das velhas oliveiras e em áreas de pousio podemos 
ainda encontrar a orquídea Biarum mendax, uma espécie bastante rara e endémica da Península Ibérica.

Os muros de pedra das velhas “cercas”, que ainda delimitam os olivais e muitas hortas familiares, são 
também paraísos para vários seres vivos, entre musgos, líquenes e alguns anfíbios, como a Salamandra-
-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), a Rã-verde (Pelophylax perezi), e répteis, como a Cobra-de-es-
cada (Rhinechis scalaris) e a Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica).

A estrutura, diversidade florística e variações espaciais da componente herbácea, quer nos campos quer 
nos olivais, abrigam uma microfauna de invertebrados de elevada importância para o equilíbrio ecológi-
co, e que podem funcionar como indicadores do estado de conservação de todo o ecossistema.

9 Plantas normalmente tubulosas com flores isoladas ou dispostas em inflorescências geralmente terminais.

UM SEM NÚMERO DE INSETOS E 
ARANHAS 

A vegetação espontânea rasteira e as massas de 
água albergam uma rica microfauna de invertebra-
dos (insetos e aracnídeos). Na primavera os campos 
multicolores são invadidos por delicadas Borbole-
tas-bela-dama (Vanessa cardui), Borboletas-nêspera 
(Coenonympha pamphilus) e Borboletas-maravilha 
(Colias croceus), entre outras típicas destes campos 
pois é ali que têm as suas plantas hospedeiras como 
o Trevo-estrelado (Trifolium stellatum). Perto das mas-
sas de água reinam alfaiates, libélulas e libelinhas, 
cujo ciclo de vida passa por uma fase à superfície ou 
dentro de água. Destes insetos aquáticos destaca-se 
a Libélula-de-banda (Brachythemis impartita), que 
forma grupos de machos e fêmeas que se vêm posa-
dos ou a voar junto ao chão. No verão temos insetos 
mais adaptados ao calor, como o Gafanhoto-do-egip-
to (Anacridium aegyptium), o Louva-a-deus-do-olho 
(Iris oratória) e o Escaravelho-do-esterco (Copris his-
panicus), este com um importante papel na decom-
posição dos excrementos do gado, transformando-a 
em matéria inorgânica que poderá voltar a ser utiliza-
da pelas plantas. No outono as fêmeas de Aranha-ves-
pa (Argiope bruennichi) constroem grandes e notáveis 
teias entre plantas altas ou ramos de árvores..

ÁREAS AGROFLORESTAIS 
As manchas de montado de azinho proporcionam condições ecológicas favoráveis à ocorrência de uma 
grande biodiversidade, em especial de aves. Para além de vários Chapins (Parus spp.), que aproveitam 
cavidades naturais para nidificarem, o Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopos major), a Trepadeira-
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-azul (Sitta europaea) e a Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla), são algumas das aves insetívoras 
mais comuns e valiosos auxiliares no controlo de espécies de insetos que sejam pragas.

No inverno, espécies como o Tordo-comum (Turdus philomelos) e o Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rube-
cula), aproveitam os montados como refúgio de inverno. Entre as rapinas contam-se algumas diurnas, 
como o Milhafre-real (Milvus milvus) e o Peneireiro-cinzento (Elanus caeruleus), e noturnas, como o Bufo-
-pequeno (Asio otus) e o Mocho-galego (Athene noctua).

As árvores maiores servem de suporte para o ninho de algumas rapinas de médio porte como a Águia-
-de-asa-redonda (Buteo buteo) e a Águia-calçada (Aquila pennata). O facto deste tipo de aves estar no topo 
da cadeia alimentar deste sistema ecológico atribui-lhes um papel importante em toda a dinâmica da 
estepe cerealífera, pois conseguem controlar o número e densidade de outras espécies de predadores. 

Consoante a densidade de árvores e intervenção do Homem, estes montados apresentam um estrato 
herbáceo e/ou arbustivo mais ou menos desenvolvido. Em áreas com sub-coberto em regime de pasto-
reio e de cerealicultura o estrato herbáceo é bastante semelhante aos dos velhos olivais e, consequente-
mente, aos campos agrícolas abertos da estepe. Entre o elenco florístico, comum a todos estes habitats, 
destaca-se o Coutinho pelo seu elevado estaturo conservacionista. Esta vegetação herbácea é aproveita-
da por aves como o Picanço-barreteiro (Lanius senator) e a Cotovia-pequena (Lullula arborea). 

Nas áreas mais improdutivas ou entretanto abandonadas o estrato vegetal já adquire um porte                  
semi-arbustivo e/ou arbustivo com a presença de espécies como a Esteva (Cistus ladanifer), o Tomilho 
(Thymus sp.), a Alfazema (Lavandula sp.) e o Rosmaninho (Lavandula stoechas), que proporcionam nichos 
ecológico a aves como o Cartaxo-comum (Saxicola torquata), o Picanço-barreteiro (Lanius senator) e a 
Cotovia-pequena (Lullula arborea). 

No caso dos mamíferos destacam-se espécies como o Javali (Sus scrofa) que, a par da bolota, procura 
(fossando o solo) as apreciadas túberas (também conhecidas por trufas brancas), a Geneta (Genetta 
genetta), o Saca-rabos (Herpestes ichneumon) e o Rato-dos-pomares (Eliomys quercinus).

ÁREAS VEGETAÇÃO NATURAL (HERBÁCEA-ARBUSTIVA-ARBÓREA) 
Nas formações sub-xerofíticas que correspondem a áreas de mato e matagal a maior diversidade veri-
fica-se ao nível da flora, com um grande número de espécie pioneiras.

As áreas com afloramentos rochosos que impedem a lavoura, denominadas como incultos, ou terrenos 
agrícolas votados ao abandono, têm essencialmente formações constituídas por Esteva (Cistus lada-
nifer). Estes estevais são habitualmente acompanhados por outras cistáceas como a Roselha (Cistus 
crispus) e o Sargaço (Cistus salviifolius). Nos solos mais degradados estão presentes outras plantas 
xerofíticas características, como a Espinhosa (Genista hirsuta). Estas formações pioneiras abrem cami-
nho para outras etapas de sucessão ecológica, onde se incluem outros arbustos e espécies de árvores.

Nas manchas menos densas e de porte subarbustivo mais reduzido aparecem frequentemente plantas 
aromáticas originárias da região do Mediterrâneo, como o Rosmaninho, a Alfazema e o Tomilho. As cla-
reiras de maior exposição solar são por sua vez o local de ocorrência da rara orquídea Erva-do-salepo 
(Anacamptis boryi) e de lírios como o Jacinto-da-tarde (Dipcadi serotium), o Jacinto-das-searas (Muscari 
comosa) e a Abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus), endémica da Península Ibérica. Acresce o Caméfito 
(Armeria neglecta), uma planta que se encontra ‘Em Perigo’ de extinção e tem distribuição limitada à 
região do Campo Branco. 

No estrato herbáceo, temos ainda o Braquipódio-de-duas-espigas (Brachypodium distachyon) e o Tre-
vo-subterrâneo (Trifolium subterraneum), duas gramíneas bem adaptadas à seca e a solos pobres, e o 
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Pimposto-branco (Anacyclus clavatus), maioritariamente associado aos matos mais degradados.

As manchas de mato são bastante usadas por um grupo de passeriformes que ali nidificam e se ali-
mentam. Trata-se dos silvídeos, onde a Toutinegra-de-cabeça-preta (Sylvia melanocéfala) e a Felosa-
-do-mato (Sylvia undata) podem ser observadas durante todo o ano, e a Toutinegra-carrasqueira (Sylvia 
cantillans) e Toutinegra-tomilheira (Sylvia conspicillata) apenas na época estival (pois são migradoras 
estivais). Acrescem outras espécies características dos ambientes mediterrânicos e de grande interes-
se conservacionista, como o migrador de passagem Cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra) e o migrador 
estival Rouxinol-do-mato (Erythropygia galactotes).

Os matos são ainda utilizados por grande diversidade de mamíferos. É o caso do Coelho-bravo (Oryc-
tolagus cuniculus), do Saca-rabos (Herpestes ichneumon), do Texugo (Meles meles), da Raposa (Vulpes 
vulpes) e até do Javali (Sus scrofa). Servem ainda de abrigo a vários répteis como a Cobra-de-escada 
(Elaphe scalaris) e a Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), dois ofídeos relativamente fáceis de se 
observar.

O matagal que se restringe a algumas áreas mais encaixadas, declivosas e rochosas dos maiores cur-
sos de água (Ribeira de Cobres e a Ribeira Maria Delgada) caracteriza-se por um estrato arbustivo 
mais diversificado que o dos matos, onde é possível encontrar espécies mediterrânicas espinhosas 
como o Espargo-bravo (Asparagus aphyllus). A presença de espécies com caraterísticas arbóreas como 
a Aroeira (Pistacia lentiscus), o Lentisco-bastardo (Phillyrea angustifolia), o Zambujeiro (Olea europaea) e 
a Murta (Myrtus communis), confere uma estrutura vegetal mais complexa e de natureza cerrada de di-
fícil acesso. O caráter menos ensolarado e mais húmido que se cria no interior destas manchas permite 
o aparecimento de líquenes nos ramos das árvores e algumas plantas nas fendas das rochas, como o 
Umbigo-de-vénus (Umbilicus rupestris). 

No estrato herbáceo destaca-se o Trevo-de-quatro-folhas-peludo (Marsilea batardae), endémico da 
Península Ibérica e que em Portugal ocorre apenas no Alentejo, e a Rabaça-fedorenta (Elaeoselinum 
foetidum), que está confinada ao Sul de Portugal e ao Sudoeste de Espanha. Nos locais mais secos e 
pedregosos é possível ter a presença da Nêveda-ramosa (Nepeta multibracteata var. lusitânica), restrita 
ao Sudoeste da Península Ibérica e ao Norte de África.

Disponibilizando três estratos de vegetação, as poucas áreas de matagal proporcionam uma grande 
variedade de nichos para a fauna. Além dos mamíferos que ocorrem nos matos, temos ainda a presença 
da Geneta (Genetta genetta) ou o Rato-dos-pomares (Eliomys quercinus), que se aproveitam dos bura-
cos de árvores para criar e abrigar. Quanto às pequenas aves, muitas são comuns às que surgem nos 
montados de azinho, como é o caso do Chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus), sendo que nestas zonas 
mais rochosas, podemos encontrar espécies como a Andorinha-das-rochas (Ptyonoprogne rupestris), 
o Melro-das-rochas (Monticola saxatilis) e o Pombo-torcaz (Paloma palumbus) com alguma facilidade.

Os anfíbios são representados pelo Sapo-comum (Bufo bufo) e o Sapo-corredor (Bufo calamita). Entre os 
répteis o Sardão (Lacerda lepida) é um dos mais abundantes.

ZONAS HÚMIDAS 
Numa região seca e quente, as zonas húmidas são de extrema importância e concentram uma grande 
diversidade, tanto de fauna como de flora. Dividindo-se em zonas naturais, como as linhas de água e os 
charcos temporários, e artificiais, como açudes, barragens e pequenas charcas, estas são “oásis” de 
grande interesse biológico.

A vegetação característica dos cursos de água está adaptada às condições extremas (regime torrencial 
de chuva e períodos de seca) a que estes ecossistemas de água doce se encontram sujeitos, sendo for-
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mada por uma flora diversa e rica, típica do Sul da Europa (nomeadamente na Bacia do Mediterrâneo). É 
o caso do Loendro (Nerium oleander), a Tamargueira (Tamarix africana), o Tamujo (Flueggea tinctoria) e as 
Silvas (Rubus spp.). Após a época das chuvas, quando o caudal baixa, surgem os flutuantes Ranúnculos 
(Ranunculus peltatus), entre outras plantas aquáticas.

Nas margens e áreas adjacentes destacam-se espécies de porte herbáceo raras e protegidas, tanto 
no país como em vários outros países da Europa. É o caso do Trevo-de-quatro-folhas-peludo (Marsilea 
batardae) e do narciso Junquilho (Narcissus jonquilla), dois endemismos ibéricos, e a Trança-de-dama-
-estival (Spiranthes aestivalis), uma orquídea listada no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats, cujo 
nome está relacionado com o facto das flores, pequenas e amareladas, estarem dispostas em espiral 
no pedúnculo.

Entre a fauna ocorrem aves com o Abelharuco (Merops apiaster) e o Rouxinol-do-mato (Cercotrichas 
galactotes). É ainda de assinalar um conjunto de espécies de características mais aquáticas como é o 
caso de Garças, o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleuca), o Borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius 
dubius), o Maçarico-bique-bique (Tringa ochropus), o Pernilongo (Himanthopus himanthopus) e o Guarda-
-rios (Alcedo atthis), uma das aves mais emblemáticas da Europa.

Os açudes, barragens e pequenas charcas, muitas vezes também de carater temporário, têm uma ve-
getação marginal usualmente formada por plantas paludosas, como a Atabua (Typha latifolia), o Bunho 
(Schoenoplectus lacustris) e alguns Juncos (Juncus spp.), que servem de refúgio a várias aves aquáticas. 
O Mergulhão-pequeno (Tachybaptus ruficollis), o Pato-real (Anas platyrhynchos), o Galeirão (Fulica atra) 
e a Galinha-de-água (Gallinula chloropus) são das mais observadas. Estes pontos de água são também 
locais de invernada de patos como a Piadeira (Anas penelope), a Frisada (Anas strepera) e a Marrequinha 
(Anas crecca).

Todas estas zonas húmidas são também de extrema importância para vários anfíbios e répteis, como 
o Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii) e o Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa), e mamíferos, 
como a Lontra-europeia (Lutra lutra), ocorrendo muitas outras espécies características do Sul de Por-
tugal.

Nos maiores cursos de água, como a Ribeira de Cobres e a Ribeira Maria Delgada, é ainda de realçar a 
ocorrência de três peixes endémicos da Península Ibérica, como o Barbo de Steindachner (Luciobarbus 
steindachneri), a Boga-de-boca-arqueada (Iberochondrostoma lemmingii) e a Boga-do-Guadiana (Pseu-
dochondrostoma willkommii), com elevado estatuto de conservação.

Por fim, há a registar a presença de alguns charcos temporários (Habitat prioritário 3170* da Diretiva 
Comunitária Habitats), nomeadamente dez com uma dimensão inferior a 0,3 ha. Apesar da reduzida  
expressão e dimensão, estes são essenciais à ocorrência de dois grandes branquiópodes endémicos 
da Península Ibérica, nomeadamente o Camarão-concha (Cyzicus grubei) e o Camarão-girino (Triops 
baeticus), assim como os Camarões-fada (Streptocephalus torvicornis) e (Chirocephalus diaphanus), de 
distribuição restrita no mundo. 

Entre a comunidade florística destaca-se o Cardo-das-lagoas ou Cardo-de-bicos-azuis (Eryngium cor-
niculatum) cujas folhas são carnudas e ocas na fase inundada adquirindo um aspeto rígido e espinhoso 
quando o charco começa a secar.
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  PROCESSOS NATURAIS IMPORTANTES

Dadas as características edafo-climáticas e orográficas, com solos de pouca espessura e pobres, todo 
o território da Reserva da Biosfera é especialmente vulnerável a diversos fenómenos que causam a 
degradação e erosão do solo, ou seja a desertificação. 

As alterações dos padrões climáticos, com o aumento da ocorrência de fenómenos extremos como 
grandes enxurradas, que provocam o arrastamento de solo, e ondas de calor, que provocam a degrada-
ção da vegetação, acentuam a perda de funções do solo. Ao reduzirem a disponibilidade de água no solo, 
a cobertura vegetal e o teor em matéria orgânica, estes processos naturais vão diminuindo a capacidade 
atual e/ou futura dos solos para sustentar organismos produtores e consumidores, incluindo o Homem.

Por sua vez, a vegetação espontânea que cresce nos diferentes estratos dos vários sistemas ecológicos 
da estepe cerealífera, é de extrema importância para a fixação do solo e para a sua proteção contra a 
erosão, pois impede o seu arrastamento por desgaste hídrico e favorece a infiltração de água e o seu 
arejamento, enriquecendo-o.  

Já a diversidade de flora espontânea nos estratos herbáceos, de pousios e sub-coberto de velhos olivais 
e montados, possibilita o aumento de matéria orgânica do solo e consequentemente a acumulação de 
carbono, agindo desse modo como sumidouro de carbono. A existência de espécies como o Trevo-sub-
terrâneo e outras leguminosas permite ainda a fixação de azoto (N2) atmosférico no solo. Este processo 
resulta de uma associação de simbiose da bactéria Rhizobium com as raízes da planta hospedeira. 
Sendo o azoto o principal elemento das proteínas e naturalmente requerido pelas plantas para o seu 
crescimento, esta forma de captar azoto reveste-se de extrema importância para a recuperação da 
fertilidade dos solos, dispensando o uso de fertilizantes azotados, oferecendo, assim, vantagens econó-
micas e ecológicas.

Nas manchas de montado de azinho, o aumento de clareiras em resultado da queda de árvores velhas 
de grande porte e/ou adoecimento de outras (com perda de folhas e secura dos troncos e ramos), cria 
condições para a germinação de sementes das plantas dos substratos herbáceos que, ao completarem 
os seus ciclos de vida, voltam a depositar sementes nos solos, efetuando a manutenção natural do 
banco de sementes.

  IMPACTES HUMANOS PRINCIPAIS

Os maiores impactes antrópicos na estepe cerealífera referem-se a processos de degradação dos solos e 
a algumas práticas agrícolas inadequadas ao ciclo de vida das espécies, em especial das aves estepárias. 

A adoção de práticas desadequadas (como a mobilização em linha) e uma maior intensidade de mobili-
zação do solo ainda é uma realidade que aumenta o risco de perda de nutrientes e de erosão do solo, em 
especial por ação das águas de escorrência das chuvas.

Como a cerealicultura tradicional é pouco rentável, o abandono da rotação cereal-pousio e aumento 
de pastagens permanentes, associados a um maior encabeçamento (principalmente de gado bovino), 
provoca a destruição do coberto vegetal e a compactação dos solos, impedindo a circulação do ar e da 
água, o que prejudica a fixação de raízes e o crescimento das plantas.

Em suma, a degradação da estrutura do solo e a falta de cobertura vegetal, em períodos críticos do ano, 
contribuem para perdas irreversíveis de terra. Este processo de desertificação é particularmente grave 
nesta região semi-árida onde os solos são pouco profundos e pobres em matéria orgânica.

Ao nível dos trabalhos agrícolas, o uso de maquinaria pesada e a ceifa de cereais, em plena época de 
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nidificação, contribuem para a perda de posturas e para a mortalidade de aves que nidificam no solo. Já 
os tratamentos e mondas químicas podem provocar a diminuição da quantidade de alimento (sobretudo 
insetos) e a morte de aves adultas, crias e juvenis, ao ingerirem alimentos contaminados.

Mesmo sendo um habitat classificado como prioritário em termos de conservação (no âmbito da Di-
retiva Comunitária Habitats), os charcos temporários mediterrânicos enfrentam um risco elevado de 
desaparecerem pela sua drenagem, compactação e posterior ocupação agrícola.

O aumento da pressão humana, com a proliferação de estradas, linhas elétricas e vedações, contribui 
também para a perda e fragmentação de habitats favoráveis a muitas espécies que vivem na estepe 
cerealífera.

ROTAÇÃO TRADICIONAL DE 
SEQUEIRO CEREAL-POUSIO

O tipo de solos e o clima de Castro Verde levam 
a que os agricultores adotem um ciclo agrícola 
próprio e único a nível regional e nacional. Durante 
dois anos os campos agrícolas são cultivados com 
cereais. No primeiro ano faz-se o cultivo de um ce-
real mais exigente do ponto de vista do solo (como 
o trigo ou a aveia) e no segundo ano de um menos 
exigente (como a cevada). No terceiro ano as terras 
entram em pousio, cuja duração é variável mediante 
a fertilidade do solo mas, regra geral, assim ficam 
pelo menos três anos. Alguns agricultores cultivam 
ainda leguminosas, como o Grão-de-bico (Cicer aeritinum) e a Ervilha (Pisum sativum) que, além de servirem de 
alimentos a muitos animais (em especial a várias aves no período de estio), enriquecem os solos e desempenham 
um papel importante na mitigação das mudanças climáticas ao fixarem nitrogênio atmosférico no solo.

  PRÁTICAS DE GESTÃO RELEVANTES 

Devido à pobreza dos solos, os sistemas agrícolas tradicionais que se praticam na região baseiam-se 
num regime de rotatividade entre parcelas cultivadas com cereal de sequeiro e a existência de pousios, 
de três ou mais anos, para a recuperação do potencial produtivo dos solos. Este sistema de rotação 
associado à estepe cerealífera influencia as várias espécies, sobretudo de aves, que irão ocorrer em 
função das fases do seu ciclo de vida, em cada uma das fases do ciclo anual agrícola. 

A nível da proteção do solo, as técnicas de mobilização mínima, com recurso a alfaias agrícolas que não 
promovam o reviramento do solo e a sementeira direta, com recurso a um semeador que só mobiliza 
a faixa de terreno mínima necessária a criar as condições próprias ao desenvolvimento da semente, 
são duas boas práticas que podem ser adotadas. Ambas melhoram a estrutura do solo, aumentando 
a capacidade de retenção de água e evitam a perda de matéria orgânica e de nutrientes essenciais às 
plantas com consequências positivas na fertilidade dos solos. A mobilização segundo as curvas de ní-
vel, também ajuda à conservação do solo, pois diminui o escoamento superficial e o arrastamento da 
camada arável do solo. 

Acresce um conjunto de boas práticas a utilizar nas explorações agrícolas favoráveis à conservação de 
várias espécies, em especial das aves estepárias, e dos seus habitats. Entre estas, conta-se a ceifa dos 
cereais fora da época de reprodução, a manutenção de faixas de cereal em redor de ninhos detetados no 
solo (como os de Tartaranhão-caçador), a existência de passagens inferiores nas vedações para a circu-
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lação dos animais entre parcelas (em especial das aves que caminham no solo), a sinalização das fiadas 
superiores de arame farpado das vedações, a colocação de caixas-ninho ou a construção de estruturas 
de nidificação (em especial para aves que nidificam em cavidades como o Peneireiro-das-torres e até 
mesmo o Rolieiro), entre outras. Estas práticas estão reunidas no “Manual de Boas Práticas Agrícolas 
em Planícies Cerealiferas”, disponível em http://www.lifeesteparias.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/LIFE_Es-
teparias_MBPA_web_compacto.pdf.

A atividade cinegética, dirigida para a caça menor, é também marcada por um conjunto de boas práticas 
de gestão (p.ex. colocação de bebedouros e comedouros nos campos) que favorecem igualmente outra 
fauna selvagem, nomeadamente espécies com estatuto de ameaça desfavorável como a Abetarda. Estas 
práticas estão reunidas no “Manual de Boas Práticas Cinegéticas em Planícies Cerealiferas”, disponível 
em http://www.lifeesteparias.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/LIFE_Esteparias_MBPC_web_compacto.pdf.

A sinalização de linhas elétricas e o isolamento dos apoios dos postes de eletricidade, pelas entidades 
responsáveis pela distribuição e transporte de energia, são outras duas boas práticas que ajudam a 
reduzir o risco de morte de aves como a Abetarda e o Sisão (por colisão com os fios elétricos) e o Penei-
reiro-das-torres ou a Águia-imperial-ibérica (por eletrocussão nos apoios usados como poiso).

Ao nível da gestão dos montados de azinho com sub-coberto arbustivo, a práticas do desbaste, o pasto-
reio e/ou o cultivo de cereais de sequeiro, impedem que estas áreas sejam invadidas por matos lenho-
sos e sua evolução para uma situação original de bosque mediterrânico.
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SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS       12

Identificar os serviços prestados por cada 
ecossistema da Reserva da Biosfera e os seus 
beneficiários

      12.1

Para o levantamento preliminar dos serviços dos ecossistemas existentes na Reserva da Biosfera de Castro 
Verde, foram considerados os três sistemas de classificação internacional definidos para os serviços do ecos-
sistema: Millennium Ecosystem Assessment Framework (MA)1, The Economics of Ecosystems and Biodiversity 
(TEEB)2 e Framework and the Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)3 (Tabela 4). Estes 
sistemas estão bastante interrelacionados entre si, incluindo todos os serviços de aprovisionamento, regulação 
e cultura, tendo cada um as suas vantagens e desvantagens devido ao contexto específico para o qual foram 
desenvolvidos.

A Reserva da Biosfera de Castro Verde inclui dois tipos de ecossistemas: terrestres e zonas húmidas de água 
doce. Os ecossistemas terrestres presentes incluem as seguintes subdivisões: áreas agrícolas (tanto áreas se-
meadas, com cereais ou culturas permanentes - oliveira e vinha -, como áreas de pousio e/ou pastagem), áreas 
agroflorestais (montados de azinho), áreas florestais (povoamentos mistos ou puros de resinosa e/ou folhosas) 
e áreas de vegetação arbóreo-arbustiva natural (matos e matagal). As zonas húmidas de água doce presentes 
incluem as ribeiras, açudes, pequenas barragens, charcas e charcos temporários mediterrânicos.

As áreas agrícolas são o elemento dominante e identificador da paisagem de Castro Verde, sendo o suporte para 
a existência de um habitat único: as estepes ou pseudo-estepes cerealíferas. Este habitat alberga uma comu-
nidade de aves diversa, como aves que ocorrem apenas neste habitat e que estão ameaçadas a nível nacional e 
internacional. Estas extensas áreas de peneplanície onde predomina a atividade agropecuária, são pontuadas 
por exíguas áreas de montado, zonas húmidas, matos mais ou menos densos e pequenas áreas esparsas de 
culturas permanentes (olival e vinha), que diversificam a paisagem e servem de complemento às áreas agríco-
las. Assim, este território fornece diversos serviços do ecossistema que deverão ser adequadamente identifi-
cados e avaliados.

A estepe cerealífera surge da tradição centenária da pastorícia e mais tarde do cultivo extensivo de cereais, num 
sistema de rotação que preserva o solo da erosão e da perda de fertilidade. A produção de cereais e a pecuária 
extensiva que lhe estão associadas, são assim a base da economia agrícola local, sustentando serviços de pro-
dução de alimento, mas também locais de alimentação, abrigo e reprodução da avifauna selvagem. Para além 
destes, há ainda produção de biomassa e reposição de matéria orgânica no solo, precavendo a depauperização 
de uma camada arável esquelética e sensível à erosão. A manutenção da paisagem em boas condições, a ges-

1 O MA foi o primeiro sistema de larga escala que foi desenvolvido e que foi posteriormente adotado e aperfeiçoado pelo sistema TEEB e CICES. O MA 
organiza os serviços do ecossistema em quatro categorias: aprovisionamento, regulação, suporte e cultural.
2 O TEEB propõe uma tipologia de 22 serviços subdivididos em quatro categorias, decorrentes da classificação do MA: aprovisionamento, regulação, 
habitat e cultural/amenidade. O TEEB omitiu os serviços de suporte por os considerar como uma subdivisão dos processos ecológicos. Em alternativa 
os serviços do habitat são identificados numa categoria separada para realçar a importância dos ecossistemas para as espécies migradoras e como 
“protetores” da diversidade genética, pelo que a disponibilidade destes serviços estará diretamente dependente do estado de conservação do habitat 
que fornece estes serviços.
3 Na classificação do CICES os serviços do ecossistema são fornecidos tanto pelos seres vivos (biota) como pela combinação dos seres vivos com os 
processos abióticos. Por exemplo, os serviços da componente abiótica podem afetar os serviços do ecossistema mas não dependem dos seres vivos 
que aí residem. Um destes exemplos é a produção de minerais pela indústria extrativa e mineira ou a produção de energia eólica. Neste caso são con-
siderados como parte do capital natural global, que podem ser ou não renováveis e depauperáveis, nomeadamente os recursos geológicos (minerais, 
solo, combustíveis fosseis, sedimentos, etc), os fluxos abióticos (solar, eólico e hidrológico) e o capital do ecossistema que inclui os ecossistemas como 
um valor (para a estrutura e condição) e os fluxos dos serviços do ecossistema (que inclui o aprovisionamento, regulação/manutenção e cultura).
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tão do recurso solo e a manutenção do ciclo hidrológico são outros dos serviços do ecossistema que poderão 
ser identificados.

O calendário das atividades agrícolas para as culturas arvenses, aliadas ao cariz torrencial do regime de chuvas, 
pode favorecer a erosão do solo. No entanto, a alternância com pousio praticada nos sistemas vigentes em Cas-
tro Verde, tende a reduzir o impacte da erosão, podendo ser considerado uma prática mais protetora do solo, em 
especial quando comparada com explorações intensivas como o olival intensivo, que está associado o elevado 
risco de erosão e de desertificação. Acresce a prática da sementeira direta4 em algumas explorações. A prática 
agrícola de rotação de culturas e a alternância com pousio e exploração pecuária extensiva tem também um 
impacte positivo e significativo ao nível do ciclo de nutrientes, o que é especialmente importante numa região 
em que predominam os solos com limitações severas ou acentuadas no que diz respeito à capacidade de uso 
do solo.

Esta paisagem constitui um registo atual das vivências de gerações passadas, sendo espaço gerador de infor-
mação estética, de oportunidades de recreio, reflexão e relaxamento, fonte de inspiração artística, desenvolvi-
mento de investigação científica e educação ambiental.

Em termos dos serviços de aprovisionamento na Reserva da Biosfera de Castro Verde destaca-se a produção de:
a. Cereais;
b. Forragens;
c. Pastagens;
d. Pecuária (maioritariamente ovinos e bovinos mas também suínos e caprinos em menor escala);
e. Cogumelos, ervas aromáticas e medicinais;
f. Espécies cinegéticas (coelho, perdiz e lebre) e piscícolas (barbo, achigã);
g. Água para consumo (tanto superficial como subterrânea), quer humano, quer para abeberamento do 
gado e espécies selvagens;
h. Água para outros fins, como o apoio à atividade mineira e extrativa e à irrigação;
i. Madeira (geralmente como biomassa para aquecimento).

Em termos dos serviços de regulação, manutenção e suporte na Reserva da Biosfera de Castro Verde destaca-se:
a. A regulação pelo biota, nomeadamente nos processos de decomposição da matéria orgânica e a mi-
neralização do solo, bem como, nos processos de filtragem e acumulação de poluentes (nas estações de 
tratamento de efluentes e na atividade mineira);
b. A regulação dos ciclos hidrológicos e a regulação do clima;
c. A formação e composição do solo, através das rotações culturais que promovem a existência de “pou-
sios” para o restauro da fertilidade do solo;
d. A polinização e a dispersão de sementes;
e. A proteção de áreas de reprodução de espécies, nomeadamente de espécies ameaçadas a nível nacional 
e internacional.

Em termos dos serviços culturais na Reserva da Biosfera de Castro Verde destaca-se:
a. O uso recreativo e lúdico das paisagens e do biota, incluindo a observação de aves, a pesca, a caça, o 
pedestrianismo, a fotografia de natureza, entre outros;
b. A promoção do conhecimento científico e da educação para os valores naturais e culturais;
c. A inspiração decorrente dos valores paisagísticos, naturais e culturais;
d. A valorização dos legados e do sentimento de pertença dos valores naturais e culturais;
e. O valor simbólico de espécies como a abetarda que representam o fator diferenciador desta Reserva 
da Biosfera.

4 A sementeira direta consiste na instalação de uma determinada cultura sobre os resíduos inertes da cultura anterior sem nenhum tipo de 
mobilização primária nem de preparação da cama da semente, sendo a sementeira realizada com um semeador especial, capaz de semear 
diretamente em solo não mobilizado.
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MA TEEB CICES v.4.3. 
(aglutina as divisões e 

classes)80

Reserva da 
Biosfera de 

Castro Verde

Alimento (forragem) Alimento
     

Biomassa: nutrição

Biomassa: materiais de 
plantas, algas e animais 
para uso agrícola

Ocorre

Ocorre

Água doce Água  
Água: para fins de 
consumo

Água: para outros fins 
que não o consumo

Ocorre

Ocorre

Semi-árido
Fibras e madeira Matérias-primas   

Biomassa: fibras e out-
ros materiais de plantas, 
algas e animais para uso 
direto e processamento

Ocorre

Recursos Genéticos
Recursos 
Genéticos    

Biomassa: materiais 
genéticos de todo o 
biota

Ocorre parcialmente

Subhúmido 
Bioquímicosmido

Recursos 
Medicinais

Biomassa: fibras e outros 
materiais de plantas, 
algas e animais para uso 
direto e processamento

Ocorre

Recursos Ornamentais
ais

Recursos 
Ornamentais

 
Biomassa: fibras e outros 
materiais de plantas, 
algas e animais para uso 
direto e processamento

Biomassa: como fonte de 
energia

Energia mecânica (ba-
seada em força animal)

Ocorre

Regulação da qualidade
do ar

Regulação da 
qualidade do ar

Mediação dos fluxos 
gasosos Ocorre

Saneamento e 
tratamento da água

Tratamento de 
efluentes (sanea-
mento pela água)

Mediação pelo biota (de 
resíduos, tóxicos ou de 
outras pragas)

Mediação pelo ecossiste-
ma (de resíduos, tóxicos 
ou de outras pragas)

Ocorre

Ocorre

Regulação pela água

Regulação dos 
fluxos aquáticos

Moderação de 
eventos extremos

Mediação pelos fluxos 
aquáticos

Ocorre

Ocorre

Regulação da erosão
são

Prevenção da 
erosão

Medição pelos fluxos de 
massa Ocorre parcialmente
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Tabela 4 – Serviços do ecossistema da Reserva da Biosfera de Castro Verde de acordo com o Millennium Ecosys-
tem Assessment Framework (MA)5, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)6 Framework and the 
Common International Classification of Ecosystem Services (CICES)7.

5  A classificação do MA é globalmente reconhecida e usada em avaliações sub-globais.
6  A classificação TEEB é baseada no MA mas tem uma atualização que está a ser usada a nível nacional e na Europa.
7 A classificação CICES é um sistema hierárquico, construído com base no MA e TEEB mas que tem como objetivo a quantificação dos serviços do ecossistema.
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Regulação do clima
Regulação do 
clima

     
Composição atmosférica 
e regulação climática Ocorre

Formação do solo Manutenção da 
fertilidade do solo  

Formação e 
composição do solo Ocorre parcialmente

Semi-árido
Polinização Polinização   

Manutenção do ciclo 
de vida e proteção do 
habitat e da diversidade 
genética

Ocorre

Controlo de pragas

Controlo de doenças

Controlo 
Biológico

   
Controlo de pragas e 
doenças

Ocorre 

Produção primária e ciclo 
dos nutrientes

Manutenção dos 
ciclos de vida de 
espécies migra-
doras (incluindo 
áreas de maternidade)

Manutenção 
da diversidade 
genética (incluindo a 
proteção dos genes)

 
Manutenção do ciclo de 
vida e proteção do habitat 
e da diversidade genética

Formação e composição 
do solo

Manutenção das 
condições da água

Manutenção do ciclo 
de vida e proteção do 
habitat e da diversidade 
genética

Ocorre

Ocorre

Ocorre

Valores espirituais e 
religiosos

Experiência 
espiritual

Espiritual ou 
emblemático

Valores estéticos
Informação 
estética

Interações intelectuais e 
representacionais Ocorre

Diversidade cultural
Inspiração para 
a cultura, arte e 
design

Interações intelectuais e 
representacionais

Espiritual ou 
emblemático

Ocorre

Ocorre

Recreacional e 
ecoturismosão

Recreação e 
turismo

Interações físicas e 
experimentais Ocorre

Sistemas do conhecimento 
e valores educativos

Informação e 
desenvolvimento 
cognitivo

Interações intelectuais e 
representacionais

Outros bens culturais 
(existencial e legados)

Ocorre

Ocorre

Os beneficiários destes serviços do ecossistema são as comunidades locais, a comunidade científi-
ca, os visitantes e os utilizadores dos produtos gerados nesta Reserva da Biosfera (consumidores de 
minério, pão, mel, queijo, carne de ovinos e bovinos, cogumelos, ervas aromáticas, artesanato), bem 
como, a sociedade em geral pelos benefícios globais nos ciclos do ar, água e solo.
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Outras Aves do Anexo I da Diretiva Aves e Migradoras não incluídas

A classificação como Reserva da Biosfera poderá ser um elemento potenciador da visitação deste 
território, dado funcionar como uma mais-valia no reconhecimento dos valores aqui existentes, contri-
buindo assim para valorizar este serviço do ecossistema.

Em termos de potenciais promotores de alterações identifica-se as alterações do uso do solo e das 
políticas, nomeadamente a Política Agrícola Comum (PAC) que pode induzir mudanças nos sistemas 
culturais agrícolas.

Indicadores de serviços dos ecossistemas 
utilizados para avaliar as três funções (conservação, 
desenvolvimento e apoio logístico) da Reserva da 
Biosfera

      12.2

Não existem indicadores específicos dos serviços dos ecossistemas que possam avaliar as três fun-
ções da Reserva da Biosfera. No âmbito do Plano de Ação para a implementação da Reserva da Biosfe-
ra candidata, pretende-se vir a identificar um conjunto de indicadores de serviços do ecossistema que 
permita avaliar o cumprimento das três funções de uma Reserva da Biosfera.

Como ferramentas de avaliação contínua do êxito e apoio à gestão da Reserva da Biosfera na realiza-
ção de suas funções, estes indicadores devem ser simples e de fácil interpretação.

Iv
án

 V
R

Grou (Grus grus)
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Biodiversidade envolvida na prestação de serviços 
dos ecossistemas na Reserva da Biosfera

      12.3

Espécie Anexo I - Diretiva 
Comunitária Aves Serviço do Ecossistema

Aquila adalberti

Falco naumanni

Otis tarda

Tetrax tetrax

Aquila chrysaetos

Burhinus oedicnemus

Circus cyaneus

Coracias garrulus

Glareola pratincola

Grus grus

Hieraaetus fasciatus

Milvus milvus

Pterocles orientalis

Sim Regulação/Suporte e Cultural

Tabela 5 – Espécies de aves envolvidas na prestação dos serviços do ecossistema da Reserva da Bios-
fera de Castro Verde.

Aquila adalberti Sim

Falco naumanni Sim

Otis tarda Sim

Tetrax tetrax Sim

Aquila chrysaetos Sim

Burhinus oedicnemus Sim

Circus cyaneus Sim

Coracias garrulus Sim

Glareola pratincola Sim

Grus grus Sim

Hieraaetus fasciatus Sim

Milvus milvus Sim

Pterocles orientalis Sim

Outras Aves do Anexo I da Diretiva Aves e Migradoras não incluídas

Regulação/Suporte e Cultural

Grou (Grus grus)
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Espécie Serviço do Ecossistema

Phaseolus vulgaris

Cicer aeritinum

Lupinus alvus

Pisum sativum

Vicia sativa

Lathyrus sativus

Phaseolus lunatus

Medicago sativa

Lathyrus cicera

Lathyrus angulatus

Produção e Regulação/Suporte

Tabela 6 – Espécies de plantas das culturas agrícolas que prestam serviços do ecossistema culturas 
agrícolas.

Avaliação dos serviços dos ecossistemas feita para a 
Reserva da Biosfera 

      12.4

Não existe nenhuma avaliação dos serviços do ecossistema da Reserva da Biosfera proposta, pre-
vendo-se que este trabalho seja efetuado futuramente no âmbito da execução do Plano de Ação da 
Reserva.
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DA 
RESERVA DA BIOSFERA

13

< A Feira de Castro é a última grande feira do sul
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DA RESERVA DA 
BIOSFERA

      13

Principais objetivos da Reserva da Biosfera, 
integrando as três funções (conservação, 
desenvolvimento e apoio logístico) 

      13.1

Os objetivos principais da futura Reserva da Biosfera de Castro Verde são:

• Conservar a estepe cerealífera de Castro Verde, os habitats que a suportam e a sua biodiver-
sidade, em especial a avifauna estepária, tendo sempre presente o entendimento comum dos 
diversos atores do território, o uso e ocupação adequada do solo e a preservação do património 
natural nele contido, com vista à economia verde;

• Manter a qualidade ambiental da paisagem e dos recursos naturais, em particular da água e do 
solo, através do fomento e da adoção de boas práticas com vista à sustentabilidade das atividades 
económicas, em particular da atividade agrícola de baixa intensidade e low input;

• Aprofundar o compromisso entre os objetivos de preservação ambiental e cultural com os de 
desenvolvimento económico e social do território, como forma de criar oportunidades ao nível 
das atividades económicas, aumentar a qualidade de vida das populações e a equidade social;

• Afirmar a identidade, valores, tradições e cultura local, de cariz rural, conferindo-lhes um pa-
pel catalisador no modelo de desenvolvimento sustentável do território a longo prazo;

• Fomentar a produção e intercâmbio de conhecimento científico, tecnológico e tradicional, en-
volvendo a comunidade científica, decisores políticos e grupos de cidadãos;

• Promover a formação e a sensibilização da população local e de toda a sociedade civil, no 
sentido de desenvolver ou fortalecer atitudes positivas e pró-ativas, geradoras de benefícios, e a 
capacidade de responder a desafios, reais ou potenciais, referentes ao território, partindo de um 
claro compromisso entre a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano;

• Promover as atividades turísticas relacionadas com os valores naturais e culturais, de forma 
adequada, diversificada e sustentável;

• Dar visibilidade ao território enquanto laboratório vivo e modelo demonstrativo de um exemplar 
equilíbrio entre a conservação da natureza e as atividades humanas, por via de um trabalho em 
rede e de partilha, entre diferentes agentes, privilegiando o desenvolvimento local.

Objetivos de desenvolvimento sustentável da 
Reserva da Biosfera 

      13.2

A Reserva da Biosfera de Castro Verde tem como princípio orientador a compatibilização da preservação 
dos valores naturais e do património histórico-cultural com as atividades económicas locais, potenciando 
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a gestão sustentável do território e a valorização dos recursos existentes e, ao mesmo tempo, a melhoria 
do bem-estar das populações.

Em termos de desenvolvimento sustentável, esta Reserva da Biosfera consubstancia-se no terreno com 
objetivos previstos na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente:

• Garantir a proteção dos ecossistemas dulçaquícolas, nomeadamente as linhas de água e charcos 
temporários, bem como, a gestão integrada dos recursos hídricos, melhorando a qualidade e eficiên-
cia de utilização da água (Objetivo 6: Água potável e saneamento – garantir a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água potável e do saneamento para todos);

• Promover uma agricultura sustentável, nomeadamente através da valorização e promoção das me-
lhores práticas agrícolas que contribuem para manter o equilíbrio e a qualidade dos sistemas eco-
lógicos presentes na Reserva da Biosfera (Objetivo 15: Proteger a vida terrestre – Proteger, restaurar 
e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversi-
dade);

• Incentivar o conhecimento nas mais diversas áreas e garantir sistemas socioecológicos susten-
táveis e resilientes, que ajudem a manter e fortalecer a capacidade de adaptação às alterações cli-
máticas, a fenómenos meteorológicos extremos, como as secas, e à desertificação, e que melhorem 
progressivamente a qualidade da terra e do solo e garantam a produção sustentável de alimentos 
(Objetivo 2: Erradicar a fome – erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 
e promover a agricultura sustentável);

• Manter e assegurar a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas e raças domésticas 
autóctones, bem como, das espécies de flora e fauna selvagens, e a sua salvaguarda a longo prazo 
através da sua valorização e implementação de programas de conservação ex situ (p.ex. criação de 
Bancos de Germoplasma) (Objetivo 2: Erradicar a fome – erradicar a fome, alcançar a segurança ali-
mentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável);

• Promover o investimento nas infraestruturas rurais, a investigação, a extensão de serviços agrí-
colas e o desenvolvimento de tecnologia para alcançar uma maior sustentabilidade na agricultura 
(Objetivo 2: Erradicar a fome – erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição 
e promover a agricultura sustentável);

• Promover a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável junto de toda a comunidade local 
mas, sobretudo, do público jovem, de forma a incentivar estilos de vida mais saudáveis, que resultem 
numa melhor qualidade de vida, maior longevidade e equilíbrio com a natureza (Objetivo 4: Educação 
de qualidade – Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos);

• Incentivar o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, dissociando o crescimento económico 
da degradação ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar o desempenho, a qualidade e as condições 
de bem-estar no trabalho (Objetivo 8: Trabalho digno e crescimento económico – Promover o cresci-
mento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos);

• Estimular o turismo sustentável, em particular o turismo de natureza, que crie emprego e promova 
os valores naturais e culturais locais e que, em simultâneo, contribua para o desenvolvimento do tu-
rismo e economia local (Objetivo 11: Acrescentar - Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar 
o património natural e cultural);

• Incentivar o uso eficiente de recursos, com a adoção de tecnologias ambientalmente corretas, e 
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fortalecer a investigação e a inovação, com vista à criação de valor sustentável e de vantagens com-
petitivas a médio e longo prazo (Objetivo 9: Indústria, inovação e infraestruturas – Construir infraestru-
turas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação);

• Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação do território a riscos relacionados com o clima 
e as catástrofes naturais (Objetivo 13: Ação climática – Adotar medidas urgentes para combater as 
alterações climáticas e os seus impactos);

• Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a capacidade da população e das institui-
ções sobre medidas de mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce no que respeita 
às alterações climáticas (Objetivo 13: Ação climática – Adotar medidas urgentes para combater as 
alterações climáticas e os seus impactos);

• Contribuir para a proteção e uso sustentável dos recursos naturais através de uma gestão susten-
tável e uso eficiente dos recursos naturais (Objetivo 12: Produção e consumo sustentáveis – Garantir 
padrões de consumo e de produção sustentáveis);

• Combater a desertificação, a degradação e a erosão dos solos e promover a sua neutralidade em 
termos de degradação (Objetivo 15: Proteger a vida terrestre – Proteger, restaurar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a deser-
tificação, travar e reverter a degradação dos solos e travar a perda da biodiversidade);

• Contribuir para travar a perda da biodiversidade, evitando a extinção de espécies de flora e fauna, 
sobretudo, endémicas e ameaçadas, e fomentar a aplicação de mecanismos legais de proteção da 
natureza e da biodiversidade, nomeadamente no abate ilegal de espécies protegidas (Objetivo 15: 
Proteger a vida terrestre – Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas ter-
restres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, travar e reverter a degra-
dação dos solos e travar a perda da biodiversidade);

• Incentivar e promover parcerias com atores locais e externos para apoiar a realização dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável desta Reserva da Biosfera (Objetivo 17: Parcerias para a implementa-
ção dos objetivos – Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desen-
volvimento sustentável).

Por fim, salienta-se a disponibilidade, dedicação e empenho, bem como a contínua aposta na formação e 
sensibilização ambiental, quer da população local, quer dos decisores políticos e económicos que cons-
tituem o universo de interlocutores das entidades com responsabilidade no domínio da conservação da 
natureza e da gestão do território de Castro Verde. Esta dinâmica e envolvimento têm permitido, e conti-
nuarão a permitir, o envolvimento e a participação pró-ativa de todos nos processos de tomada de decisão 
relativos à gestão e conservação da natureza e a promoção do desenvolvimento sustentável da Reserva 
da Biosfera. 

A Reserva da Biosfera proposta será um autêntico “laboratório vivo” de desenvolvimento sustentável e 
“motor” de uma economia verde, que resulta numa melhoria do bem-estar da população, aumento da 
eficiência no uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo que reduz, significativamente, os riscos am-
bientais, a interferência desordenada humana no ambiente e a perda de biodiversidade e de variabilidade 
genética.
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Principais partes interessadas envolvidas na gestão 
da Reserva da Biosfera 

      13.3

As principais entidades envolvidas na gestão da futura Reserva da Biosfera são, sobretudo, as respon-
sáveis pela dinamização da presente candidatura, ou seja: a Câmara Municipal de Castro Verde, a As-
sociação de Agricultores do Campo Branco e a Liga para a Protecção da Natureza. Conforme acordo de 
cooperação assinado entres as partes (ver Anexo III, ponto 8.4), estas disponibilizarão os devidos recursos 
(humanos e financeiros) para o desempenho das funções de gestão, implementação e acompanhamento 
das estratégias e ações definidas no Plano de Ação para esta reserva. 

A coordenação, bem como a concretização de ações previstas no Plano de Ação, envolverá também enti-
dades que, pela sua expressão territorial, estão mais próximas das populações, como as Juntas de Fre-
guesia, ou têm tutela sobre o território, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR) ou o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Acrescem outras entidades, 
públicas ou privadas, de diferentes áreas setoriais, como a Turismo do Alentejo e do Ribatejo, ERT, na 
área do turismo, o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, na área da educação, a SOMINCOR (Grupo 
Lundin Mining), na área da extração mineira, assim como um vasto conjunto de associações de caçadores, 
culturais e recreativas, desportivas e sociais, e outras entidades de natureza socioeconómica (na área do 
artesanato, animação, gastronomia, etc.).

Processo de consulta usado para projetar a 
Reserva da Biosfera 

      13.4

No arranque do processo de elaboração da candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da 
UNESCO, foi constituída uma equipa de trabalho, que integra elementos da Câmara Municipal de Castro 
Verde, da Liga para a Protecção da Natureza e da Associação de Agricultores do Campo Branco, com a 
responsabilidade de executar todas as diligências e tarefas necessárias. Desde o seu início, em 2014, o 
trabalho em torno da candidatura teve por base um princípio de envolvimento e participação alargados 
da comunidade e das partes interessadas, com a realização de sessões de informação para esclareci-
mentos e sessões participativas para auscultação de contributos.

Neste sentido, realizaram-se duas sessões de informação entre 2014 e 2015 (ver Anexo III, ponto 8.5). A 
primeira realizou-se a 23 de outubro de 2014 e destinou-se a instituições concelhias e supraconcelhias 
(públicas e privadas), tendo contado com a presença do Comité Nacional do Programa MaB. Em 8 de 
setembro de 2015, realizou-se a segunda sessão, desta feita destinada aos agricultores residentes na 
área de Castro Verde. Com estas sessões pretendeu-se apresentar o Programa MaB e avaliar o inte-
resse de candidatura do território de Castro Verde a Reserva da Biosfera. Neste período, foram ainda 
realizadas intervenções no Conselho Cinegético Municipal de Castro Verde (ver Anexo III, ponto 8.6) e no 
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, que permitiram abranger dois universos 
distintos e de extrema importância no território: os caçadores e a comunidade escolar. 

Tendo por objetivo auscultar diferentes interlocutores, e na continuação das sessões gerais preconiza-
das anteriormente, foram concretizadas cinco sessões participativas, entre setembro e novembro de 
2015 (ver Anexo III, ponto 8.5). Destas, três sessões foram setoriais, tendo sido uma direcionada para 
os agricultores, outra para entidades de turismo e outra para os estabelecimento de ensino. Das duas 
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restantes sessões, uma foi dirigida a entidades concelhias e a outra a entidades supraconcelhias. Estas 
sessões colocaram também em prática metodologias participativas que permitiram recolher propostas 
e contributos para o Plano de Ação da Reserva da Biosfera.

Uma vez elaborado o dossiê de candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO (i.e. for-
mulário e Plano de Ação), o mesmo começou por ser aprovado pela Câmara Municipal de Castro Verde 
(órgão do Município de Castro Verde) e pelas Direções da LPN e da Associação de Agricultores do Campo 
Branco, em sede própria (ver Anexo III ponto 8.6). Seguiu-se um período de participação pública, que de-
correu entre 24 de junho e 7 de julho, no qual o formulário e o Plano de Ação estiveram disponíveis no sí-
tio da internet do Município de Castro Verde e da Liga para a Protecção da Natureza e, em formato papel, 
em quatro locais na vila de Castro Verde (Paços de Concelho, Posto de Turismo, Biblioteca Municipal e 
sede da AACB). Realizou-se ainda no dia 5 de julho uma sessão pública de esclarecimento e discussão do 
dossiê de candidatura, que contou com cerca de três dezenas de participantes (ver Anexo III, ponto 8.5). 

No decurso do processo de discussão pública, verificou-se ainda a consulta das versões disponíveis em 
papel, nos quatro locais da vila, por cerca de vinte pessoas, a consulta da versão disponível on-line por 
cerca de trinta pessoas e a receção de uma dezena de contributos que vieram enriquecer a candidatura. 
Diariamente foi também possível obter manifestações individuais positivas e de apoio à candidatura. 

O dossiê de candidatura foi posteriormente apresentado e aprovado por unanimidade na Assembleia Mu-
nicipal Extraordinária de Castro Verde, que se realizou no dia 14 de julho de 2016 (ver Anexo III, ponto 8.6).

No seu conjunto, estas iniciativas possibilitaram a participação direta de mais de duas centenas de pes-
soas, a título individual ou institucional, e permitiram informar e mobilizar a comunidade local num 
processo proativo e participativo, para a construção e bom funcionamento da futura Reserva da Biosfera, 
tendo sido reconhecido o interesse e mais-valia para o território desta candidatura.

Importa ainda realçar a realização de visitas/reuniões a algumas Reservas da Biosfera, da Rede Mundial 
de Reservas da Biosfera da UNESCO (duas nacionais: a Reserva da Biosfera da Graciosa e a Reserva da 
Biosfera do Paul do Boquilobo; e uma espanhola: a Reserva da Biosfera das Dehesas de Sierra Morena), 
que foram cruciais para a perceção das estratégias metodológicas e de comunicação adotadas em cada 
um dos respetivos processos de candidatura. 

O grupo de trabalho de elaboração da candidatura participou ainda, como observador, na reunião nacio-
nal de Reservas da Biosfera, realizada em julho de 2015, na Catedra da UNESCO em Biodiversidade e 
Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra.

FOCUS-GROUP PARA SESSÕES MAIS 
PARTICIPATIVAS

Além de promover o esclarecimento e o debate sobre o proces-
so de candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera, o uso de 
metodologias participativas baseadas em técnicas de focus-group 
permitiu recolher diversas ideias, propostas e contributos passiveis 
de serem considerados na elaboração da candidatura em si, bem 
como do Plano de Ação da reserva. Para formação dos grupos, os 
presentes recebiam aleatoriamente um papel colorido que identi-
ficava a mesa de trabalho onde deveria participar, nomeadamente 
num exercício de reflexão “interna” sobre potencialidades, proble-
mas e propostas considerando o território de Castro Verde na ótica 
de uma Reserva da Biosfera.LP
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Participação das partes interessadas na 
implementação e gestão da Reserva da Biosfera 

      13.5

A presente candidatura foi dinamizada pel Município de Castro Verde, a Liga para a Protecção da Natu-
reza e a Associação de Agricultores do Campo Branco, que trabalharam em conjunto para dar mais este 
passo, num caminho iniciado há três décadas, em prol da conservação da estepe cerealífera de Castro 
Verde e do desenvolvimento sustentável deste território. Neste processo de construção e dinamização 
da candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera muitas outras entidades, públicas e privadas, de 
âmbito local, regional e nacional, foram envolvidas e chamadas a participar. No futuro, estes atores-
-chave e outros que possam ser considerados nesse sentido, continuarão a participar ativamente na 
implementação e gestão da Reserva da Biosfera de Castro Verde, a vários níveis, e de acordo com o seu 
âmbito de atuação, quer territorial quer setorial. 

Assente em três órgãos de gestão, as entidades dinamizadoras desta candidatura integrarão o Conselho 
de Gestão da Reserva da Biosfera e estarão, por isso, mais ativamente envolvidas na sua dinamização, 
sendo as responsáveis por garantir o cumprimento dos objetivos a que a reserva se propõe. 

As várias entidades com importância em diferentes campos do saber e conhecedoras da realidade de 
Castro Verde, como as Juntas de Freguesia, a SOMINCOR (Grupo Lundin Mining), entre outras tantas, 
terão lugar assente no Conselho Consultivo. De acordo com o seu âmbito territorial e setorial, estas te-
rão a responsabilidade de apreciar as atividades a desenvolver e desenvolvidas, em especial no âmbito 
do Plano de Ação da reserva, assim como de participar, partilhar experiências e fomentar input técnico 
útil ao cumprimento das três funções da reserva. 

Já a comunidade de investigadores/cientistas, de áreas como a conservação da natureza e biodiver-
sidade, agronomia, economia agrícola e desenvolvimento rural, antropologia e sociologia rural, entre 
outras, integrarão o Conselho Científico. Composto por entidades como o Instituto Politécnico (IP) de 
Beja, este pretende reunir conhecimento e fomentar input científico útil à preservação e conciliação dos 
valores (naturais, históricos, geológicos, culturais) presentes na reserva e a atividade humana.

Principais fontes previstas de recursos (financeiros, 
materiais e humanos) destinados a implementar os 
objetivos e projetos da Reserva da Biosfera

      13.6

O apoio logístico e administrativo será assegurado pelas três entidades promotoras da presente candi-
datura, ou seja, pela Câmara Municipal de Castro Verde, a Liga para a Protecção da Natureza e a Asso-
ciação de Agricultores do Campo Branco.

Quanto aos recursos financeiros, serão assegurados através de fontes diversas, nomeadamente, pelos 
orçamentos de gestão próprios das três entidades promotoras e, sempre que possível, em consonância 
com o seu plano de atividades. Muitas outras ações serão também realizadas através de orçamento 
próprio de entidades locais, públicas e privadas, como o Agrupamento de Escolas de Castro Verde e a 
Associação Sénior Castrense (com a sua Universidade Sénior), no âmbito das suas atividades (ver Plano 
de Ação, Anexo III, ponto 8.7). 
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Por fim, a par de financiamento próprio, os recursos financeiros poderão provir de fundos estruturais da 
União Europeia, nomeadamente do quadro de programação de apoios comunitários PORTUGAL 20201, 
onde se destaca o Programa de Desenvolvimento Rural 20202 e o Programa Operacional Regional do 
Alentejo 2014-20203.

Acrescem outros fundos da União Europeia, como o Programa LIFE4, fundos internacionais, como o 
Fundo Global para a Cooperação Regional (EEA Grants - European Economic Area Grants5), e fundos 
nacionais, como o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade e o Fundo Florestal Per-
manente. Será ainda expetável financiamentos privados externos à reserva que se revelem apropriados 
à implementação do Plano de Ação.

1 O PORTUGAL 2020 é um Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a União Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus, ou seja do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo de Coesão, do Fundo Social Europeu (FSE), 
do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), através de 
Programas Operacionais (PO) e dos Programas de Desenvolvimento Rural (PDR), para o período 2014-2020. Os princípios de aplicação deste in-
strumento financeiro estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo e de acordo com a Estratégia Europa 2020.
2 O PDR 2020 é um programa temático do PORTUGAL 2020 que visa o apoio à realização de investimentos na exploração agrícola destinados a 
melhorar o desempenho e a viabilidade da atividade agrícola, para o período 2014-2020.
3 O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo é um dos programas regionais do PORTUGAL 2020 que se constitui como o 
principal instrumento financeiro ao dispor da região para implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional para o período 2014-2020, 
complementado por outros instrumentos financeiros que integram o PORTUGAL 2020.
4 O Programa LIFE é o instrumento financeiro da União Europeia que apoia projetos de conservação ambiental e da natureza.
5 Trata-se de um Meacnismo Financeiro do Espaço Económico Europeu o qual é composto pelos estados membros da União Europeia e 3 paises 
da Associação Europeia de Comércios Livre (EFTA), nomeadamente Islândia, Listenstaine e Noruega, que partilham o mesmo Mercado Interno
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Castro Verde apresenta uma paisagem pouco acidentada, dominada por vegetação herbácea, e de bai-
xo-relevo, com uma altitude média a rondar os 200 metros. Esta homogeneidade apenas é interrompida, 
aqui e ali, por vales pouco encaixados, alguns afloramentos rochosos e pequenas manchas de vegetação 
arbóreo-arbustiva. Derivados de xisto, os solos são delgados e pouco férteis, apresentando significativas 
limitações de utilização e elevados riscos de erosão.

As limitações quanto ao uso do solo, a disponibilidade de água e a adversidade do clima, condicionaram, 
ao longo dos tempos, a sucessiva intervenção do Homem no território. Outrora esta zona seria constituída 
por verdadeiros bosques mediterrânicos. Hoje, Castro Verde tem uma peculiar paisagem humanizada que 
se caracteriza pela existência de unidades ecológicas diferenciadas, que no seu todo formam um ecossis-
tema dependente a ação do Homem: o ecossistema estepário.

De perfil maioritariamente xérico, a estepe cerealífera domina em extensão o território com culturas de 
plantas herbáceas (como os cereais e leguminosas), com um sistema radicular bem desenvolvido e/ou 
com órgãos de reserva subterrâneos. Sendo os solos pobres e esqueléticos, esta prática agrícola inclui 
fases de pousio, nas quais os campos são deixados sem qualquer cultura e são maioritariamente usados 
como pastagem para o gado. Esta gestão promove a existência de uma cobertura vegetal do solo, pratica-
mente durante todo o ano, que o protege da erosão pela água da chuva e pelo vento e do excesso de inso-
lação, além do aporte de nutrientes e matéria orgânica, por meio de resíduos vegetais e presença de gado.

As formações arbustivas e arbóreas são dominadas por espécies xerófilas e esclerofilas típicas do Me-
diterrâneo. Escassas e pouco densas, estas correspondem a pequenas manchas de montado (sobretudo 
de azinho), olival tradicional, mato e matagal. A vegetação presente nestes distintos sistemas ecológicos 
encontra-se bem adaptada à escassez de água e ao calor, tendo raízes profundas que lhes permite captar 
água em profundidade e folhas revestidas de uma cutícula que as protege do excesso de transpiração. Os 
Sobreiros que marcam presença pontual, nos montados de azinho e áreas de mato, têm ainda um reves-
timento esponjoso adicional – a cortiça – que os protege dos incêndios. 

Apesar de ocuparem uma pequena parte do território de Castro Verde, as zonas húmidas, sejam naturais 
(linhas de água e charcos temporários) ou artificiais (charcas, açudes e barragens), e a comunidade vege-
tal que albergam, formada por espécies com elevada tolerância ecológica, são essenciais à regulação de 
caudais, controlo da erosão do solo e efeitos derivados das alterações climáticas.

FUNÇÃO CONSERVAÇÃO      14

Ao nível das paisagens e dos ecossistemas (incluin-
do solos, água e clima)

      14.1
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Este mosaico de sistemas ecológicos, que confere identidade à região, além de albergar uma vegetação 
riquíssima de relevante expressão ambiental, desempenha funções importantes na conservação do solo, 
na regularização do ciclo hidrológico e na qualidade da água, na produção de oxigénio e consequente se-
questro do carbono da atmosfera, e ainda na mitigação das alterações climáticas.

Descrever e localizar os ecossistemas e os tipos de 
coberto vegetal da Reserva da Biosfera

      14.1.1

Cerca de 82% da área candidata é ocupada por vastas planícies onde a vegetação herbácea, anual ou 
perene, e a escassez de árvores predominam. Designado por estepe cerealífera, este sistema agríco-
la corresponde a um mosaico espacial e sazonal de habitats que incluem searas, restolhos, campos 
de leguminosas, campos lavrados, pousios de diferentes idades e pastagens. As searas comportam 
monoculturas de cereais, como o Trigo (Triticum spp.) e a Aveia (Avena spp.), podendo existir consocia-
ções constituídas por um cereal e uma leguminosa. Os pousios e pastagens (naturais ou melhoradas) 
apresentam uma grande diversidade florística, formada por ervas rasteiras que servem muitas vezes 
de pasto, tais como: Soagem (Echium plantagineum), Flor-de-monge-vermelha (Nonea vesicaria), Pam-
pilho-das-searas (Chysanthemum segetum), Catacuzes (Rumex bucephalophorus) e muitas outras. 

Inseridos na matriz da estepe cerealífera, os olivais são escassos e de reduzida dimensão, ocupando 
menos de 1% da área da Reserva da Biosfera. Mantidos em regime de sequeiro, o sub-coberto é geral-
mente ocupado por vegetação herbácea espontânea que, não sendo pastoreada, pode atingir um porte 
elevado na primavera, secando totalmente no verão. O estrato arbóreo também pode ter algumas árvo-
res de fruto como figueiras e amendoeiras.

Representado em pequenas manchas, dispersas no território, o montado compreende cerca de 13% da 
área. Este sistema agro-florestal tipicamente mediterrânico é constituído, maioritariamente, por Azi-
nheiras (Quercus rotundifolia) e alguns Sobreiros (Quercus suber), podendo o sub-coberto ser aproveita-
do para o cultivo de cereais de sequeiro em rotação com pousios-pastagem, ou apenas como pastagem 
para ovinos e/ou bovinos. Nestas situações, a estrutura da vegetação herbácea é semelhante à das 
zonas de estepe cerealífera. Resultante do abandono das terras ou não aproveitamento do sub-coberto, 
podemos ainda encontrar vegetação semi-arbustiva e arbustiva espontânea, mais ou menos densa, 
onde a Esteva (Cistus ladanifer) é a espécie dominante.

Testemunho da vegetação original da região, as manchas de matos e matagal perfazem 4% da área da 
reserva e são constituídas por formações sub-xerofíticas. Os matos compostos por Estevas (Cistus spp.) 
são as formações arbustivas mais frequentes e estão associados à presença de incultos, abandono 
agrícola e pecuário de terras, ou aos últimos anos de pousios. No estrato subarbustivo, de porte mais 
reduzido, aparecem frequentemente plantas aromáticas originárias da região do Mediterrâneo. O mata-
gal ocorre sobretudo em áreas declivosas como as das encostas dos vales encaixados de alguns cursos 
de água como a Ribeira de Cobres e a Ribeira Maria Delgada, onde a intervenção humana pouco se faz 
sentir. Habitualmente dominados por pequenas árvores como o Lentisco-bastardo (Phillyrea angustifo-
lia), o Zambujeiro (Olea europaea) ou a Murta (Myrtus communis), têm ainda uma grande diversidade de 
plantas rasteiras, em especial de aromáticas.

Associada às margens de algumas zonas húmidas, em especial de linhas de água, onde subsiste ainda 
equilíbrio biológico, as galerias ripícolas podem apresentar uma estrutura e composição diversificada, 
composta por espécies espontâneas como o Loendro (Nerium oleander), a Tamargueira (Tamarix afri-
cana), o Tamujo (Flueggea tinctoria), Freixos (Fraxinus spp.), Choupos (Populus spp.) e Salgueiros (Salix 
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spp.). Limitadas no território, estas áreas ocupam menos de 1% da superfície.

Por fim, destaca-se a presença de alguns charcos temporários (Habitat prioritário 3170* da Diretiva 
Comunitária Habitats), de reduzida dimensão, mas de elevada importância pela diversidade de flora e 
fauna. Este meio é essencial à ocorrência de crustáceos grandes branquiópodes como os Camarões-
-fada (Streptocephalus torvicornis e Chirocephalus diaphanus), bem como o Camarão-concha (Cyzicus 
grubei) e o Camarão-girino (Triops baeticus), duas espécies endémicas da Península Ibérica. A nível da 
flora destaca-se o Cardo-das-lagoas ou Cardo-de-bicos-azuis (Eryngium corniculatum) cujas folhas têm 
duas formas distintas: na fase inundada as folhas são carnudas, ocas, mas adquirem um aspeto rígido 
e espinhoso quando o charco começa a secar.

Descrever o estado e as tendências dos 
ecossistemas e dos tipos de coberto vegetal 
descritos, bem como os controladores, naturais e 
humanos, das tendências

      14.1.2

Apesar do bom estado de conservação do ecossistema estepário de Castro Verde, existe um risco real 
(acentuado por previsíveis efeitos da Política Agrícola Comum - PAC) de abandono agrícola em terrenos 
menos produtivos, com progressão de matos e com efeitos negativos para a avifauna estepária. Já os 
terrenos mais produtivos estão sujeitos a uma agricultura mais intensiva (com desaparecimento da 
rotação tradicional e sobrepastoreio) e à instalação de culturas permanentes como a vinha e o olival. 
A florestação de terrenos agrícolas, em virtude de apoios comunitários bastante aliciantes, apesar de 
estar fortemente condicionada, também é uma realidade.

Uma grande parte dos montados do Baixo Alentejo está atualmente em perigo, devido a más práticas 
de gestão. A região do Campo Branco e Castro Verde não é exceção. O abandono do pastoreio nas áreas 
mais pobres, com o consequente aparecimento de espécies arbustivas pioneiras, como é o caso da 
Esteva (Cistus ladanifer), da intensificação desse mesmo pastoreio e da mobilização extrema dos solos, 
podem condicionar a conservação das manchas naturais de azinhal presentes em Castro Verde. 

As manchas de matos, mais baixos e abertos, são geralmente aproveitadas para pastoreio extensivo de 
gado. Este uso evita o aumento do grau de cobertura de espécies arbustivas-arbóreas, ou seja, a pro-
gressão destas áreas para matos altos, bosques ou estádios mais evoluídos do que o habitat existente. 

Contudo, e à semelhança do que tem acontecido um pouco por todo o país, nas últimas décadas pode-
mos vir a assistir ao aumento quer das áreas de matos quer da sua evolução para formações mais com-
plexas, pela deserção física das terras de menor relevância económica e produtiva. Ambas as situações 
afetam diretamente a variedade de nichos ecológicos, com eventual perda de biodiversidade.

Sendo a propriedade em toda a Reserva da Biosfera 100% privada, o estado de conservação dos ecossis-
temas e tipos de cobertura vegetal dependem, assim, das decisões individuais dos mesmos. 

Algumas práticas como o uso excessivo de herbicidas, que poluem as águas, o acesso desordenado de 
gado bovino, que leva à deposição de excrementos e compactação do solo, assim como ações profundas 
de mobilização do solo, nas margens e leito, levam à degradação ou destruição irreversível das condi-
ções naturais de muitas zonas húmidas. 

Por sua vez, as mobilizações do solo para nivelamento dos terrenos (terraplanagem) para fins agrícolas, 
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estão na origem do desaparecimento de pequenos corpos de água, em especial de charcos temporários 
mediterrânicos com interesse prioritário para a conservação.

Mecanismos de proteção existentes 
(incluindo costumes e tradições) para as zonas
núcleo e tampão

      14.1.3

As Zonas Núcleo e a Zona Tampão estão classificadas como Zona de Proteção Especial (ZPE) para as 
aves de Castro Verde, ao abrigo da Diretiva Comunitária Aves, fazendo parte da Rede Europeia de Espa-
ços Naturais (Rede Natura 2000).

Ao nível da gestão do território estas zonas partilham dos mesmos instrumentos, estando sujeitas ao 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Castro Verde e ao Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000). 

Anterior à implementação da Rede Natura 2000, o PDM do concelho de Castro Verde, publicado em 
1993, consagra legalmente a interdição na área do Biótopo Corine1 de Castro Verde (atual área geográ-
fica da ZPE de Castro Verde), mais de 2/3 da sua superfície, da instalação de florestas de crescimento 
rápido, apontando-se para a recuperação da agricultura tradicional. Esta medida permite assim com-
patibilizar o uso da terra com a preservação da natureza, muito particularmente, da sua avifauna. 

O PSRN2000 é um instrumento de gestão territorial que define as orientações estratégicas para a ges-
tão do território abrangido pelas áreas Rede Natura em território nacional, considerando os valores 
naturais de importância à escala europeia que nelas ocorrem. Na sua essência, é um instrumento para 
a gestão da biodiversidade. Neste contexto, as principais orientações de gestão, no que respeita à con-
servação da fauna, da flora e dos habitats, tendo em conta o desenvolvimento económico e social das 
Zonas Núcleo e Zona Tampão encontram-se definidas na respetiva ficha da ZPE de Castro Verde no 
PSRN2000 (sob o código PTZPE0046).

As Zonas Núcleo e Zona Tampão dispõem ainda de medidas de apoio, no âmbito da Política Agrícola Co-
mum (PAC) e desenhadas ao abrigo do Regulamento (CEE) n.º 2078/92, do Conselho, de 30 de junho, a 
métodos de produção agrícola compatíveis com a proteção do ambiente e a manutenção das caracterís-
ticas específicas e diversificadas da paisagem rural. Conhecidas por Medidas Agroambientais (MAAs), 
estas instituem um regime de ajudas aos agricultores que, numa lógica de gestão ativa, assumam 
compromissos que visam a conservação e o fomento da biodiversidade.

No atual Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), as medidas agroambientais tidas para as 
áreas Rede Natura 2000 inseridas na área de Castro Verde são (Portaria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro):

• para a área geográfica da ZPE de Castro Verde: o «Apoio Zonal de Castro Verde», que compreende 
o compromisso «Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio»;

• para a área geográfica da ZPE de Piçarras: o «Apoio Zonal Outras Áreas Estepárias», que com-
preende o compromisso «Manutenção de rotação de sequeiro cereal-pousio».

1 Os Biótopos CORINE resultam do Projeto Biótopos CORINE (CO-oRdination of INformation on the Environment) e correspondem a áreas que 
detêm espécies florísticas e faunísticas e unidades fitossociológicas, de elevado valor biológico, assim como valores geológicos, geomorfológi-
cos ou paisagísticos. Criado em 1985 pela Comunidade Europeia, este projeto teve como objetivo efetuar uma compilação das componentes 
físicas e biológicas mais importantes para a Conservação do Meio Ambiental no espaço europeu. Embora os biótopos CORINE não tenham 
valor legal são indicativos da sensibilidade de determinadas áreas, sendo proibidas atividades suscetíveis de danificar quaisquer valores do 
património natural em presença nos locais identificados como «sítios de interesse para a conservação da Natureza» (i.e. Biótopo CORINE).
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A acrescer, Castro Verde foi a primeira região do país a ter um Programa Agroambiental específico. Em 
vigor desde 1995 e localmente ainda conhecido por Plano Zonal de Castro Verde, esta medida tem sido 
a principal responsável pela manutenção do sistema agrícola tradicional, com resultados evidentes na 
conservação das aves estepárias.

Mesmo não sendo um instrumento regulador, pois são de adesão voluntária e só interferem nas deci-
sões do agricultor quanto à gestão das explorações agrícolas, as MAAs são um motor para o desenvol-
vimento de uma nova perspetiva na gestão do espaço rural. A sua continuidade fará destas um instru-
mento que garante a gestão integrada de áreas com elevado valor ambiental.

Dos 2.538,22 ha que compreendem as Zonas Núcleo, 1.314 ha estão classificadas como Zonas de Inter-
dição à Caça (ZIC). Distribuindo-se por cinco explorações agrícolas, estas áreas pretendem proporcio-
nar, em especial às aves estepárias como a Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres, as condições ne-
cessárias para o completo desenrolar dos ciclos biológicos. Não sendo permitida a atividade cinegética, 
estas funcionam também como zonas de refúgio às espécies cinegéticas (de caça menor). 

Por sua vez, 6 dos 11 prédios rústicos inseridos nas diferentes Zonas Núcleo dispõem de um plano de 
gestão que considera diversos tipos de ações de gestão agrícola, de gestão do património construído e 
de gestão das linhas de água, com vista à salvaguarda dos valores naturais que encerram. Estes foram 
adquiridos pela LPN, no âmbito do Programa LIFE da União Europeia, com o propósito da salvaguarda 
das aves e ecossistema estepário. A gestão agrícola é assim assegurada por acordos anuais com agri-
cultores da região, no sentido de dar cumprimento a um conjunto de compromissos e de seguir um 
conjunto de boas práticas que visam respeitar o ciclo biológico e a ecologia das aves e incorporar as 
preocupações com a conservação do solo e da água.

Por fim, as manchas de montado (sobretudo de azinho) que ocorrem na Zona Tampão constituem um 
habitat protegido pela Diretiva Comunitária Habitats (Habitat 6310) e pelo Regime de Proteção ao So-
breiro e Azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 23 de outubro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho).

Indicadores ou dados utilizados para avaliar a 
eficiência das ações ou da estratégia usada

      14.1.4

Como ferramentas de avaliação das ações preconizadas no domínio da conservação da natureza e da bio-
diversidade, prevê-se adotar indicadores de monitorização, práticos e de fácil execução, tal como previsto 
no Plano de Ação.

São exemplos de indicadores a utilizar:
• número de projetos realizados, em domínios como a conservação da natureza e biodiversidade, agri-
cultura sustentável, alterações climáticas e combate à desertificação;
• número de hectares em regime de rotação de sequeiro cereal-pousio;
• número de cabeças de gado e respetiva espécie pecuária;
• número de agricultores aderentes a medidas agro-ambientais, área envolvida e montantes recebidos;
• aumento de indivíduos de espécies indicadoras do estado de conservação do ecossistema estepário;
• número de locais de nidificação e condições ecológicas do habitat;
• número de ações de minimização de ameaças diretas à sobrevivência das aves estepárias (sinaliza-
ção de vedações e linhas elétricas, colocação de passagens inferiores para a fauna, etc.).
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Acresce a análise de resultados relativos ao Programa de Desenvolvimento Rural do Continente Portu-
guês (PDR) 2020, bem como programas específicos de conservação de espécies, como forma de iden-
tificar, qualificar, quantificar e avaliar tendências das interações mais significativas entre a agricultura 
e o ambiente. Esta monitorização permite aferir sobre o sucesso da aplicação de práticas agrícolas 
concretas, adesão dos agricultores, assim como ameaças e pressões sentidas ao nível do setor agrário.

Ao nível da diversidade das espécies e dos 
ecossistemas

      14.2

Em resultado da ocupação milenar da terra, intrinsecamente associada a práticas agrícolas e pecuárias 
extensivas, o território proposto a Reserva da Biosfera apresenta uma grande diversidade e abundância 
de espécies selvagens, de fauna e flora, com reconhecido estatuto de conservação, e habitats seminatu-
rais com elevado valor de conservação, como é o caso dos sistemas de agricultura cerealífera extensiva 
e montados.

Entre os vertebrados, o grupo melhor representado é o da avifauna. De acordo com o estatuto feno-
lógico considerado pelo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (publicado em 2005), o elenco 
avifaunístico desta região é dominado por espécies residentes, seguindo-se as nidificantes estivais e as 
invernantes. Muitas destas são protegidas pelo Anexo I da Diretiva Comunitária Aves, que inclui as aves 
de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de Zonas de Proteção Especial (ZPE). 

Entre as aves residentes destaca-se o conjunto de espécies conhecidas por estepárias, onde se eviden-
cia a Abetarda (Otis tarda), espécie ‘em perigo’ de extinção no nosso país e considerada como ‘vulnerável’ 
na lista vermelha da IUCN. Destaca-se ainda o Sisão (Tetrax tetrax), que apesar de não estar ameaçado 
a nível mundial, tem o estatuto de ‘vulnerável’ em Portugal. Igualmente relevantes, o Cortiçol-de-bar-
riga-preta (Pterocles orientalis), o Alcaravão (Burhinus oedicnemus), a Calhandra-real (Melanocorypha 
calandra), o Trigueirão (Emberiza calandra) e a Cotovia-de-poupa (Galerida cristata), que encontram aqui 
todas as condições necessárias à sua sobrevivência. À exceção do Cortiçol-de-barriga-preta, que ape-
nas se encontra incluído no Anexo II da convenção de Berna e no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves, 
todas as outras espécies encontram-se adicionalmente referidas no Anexo II da Convenção de Bona.

 

N
ic

ol
a 

D
i N

un
zi

o

Maio-pequeno

B
ru

no
 M

ar
ti

ns

Morcego-pigmeu



164  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

No grupo de aves migradoras estivais destaca-se o Rolieiro (Coracias garrulus), raro em Portugal e 
incluído na Diretiva Comunitária Aves (no seu Anexo I) e Convenções de Berna e de Bona. Esta espécie 
nidifica em Castro Verde em cavidades de árvores ou montes abandonados, ocupando também caixas-
-ninho e cavidades de torres e paredes de nidificação (construídas de raiz pelo Homem). Destacam-se 
ainda duas rapinas que vêm nidificar à estepe cerealífera. O Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), 
com o estatuto de ‘vulnerável’ no país, encontra-se no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves, como 
prioritária, e nos Anexos II das Convenções de Berna e de Bona. Este pequeno falcão nidifica em Castro 
Verde em edificações construídas pelo Homem (montes abandonados, torres e paredes de nidificação 
e até caixas-ninho). O Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), também classificado como ‘vulnerável’, 
depende dos habitats de agricultura cerealífera de sequeiro tradicional nidificando no chão das searas, 
estando protegido pela Diretiva Comunitária Aves (e inseridas no seu Anexo I) e pelas Convenções de 
Berna (no seu Anexo II) e de Bona (no seu Anexo II). 

Nas aves invernantes destaca-se a ocorrência em números elevados de Tarambola-dourada (Pluvialis 
apricaria), de Abibe (Vanellus vanellus), de Petinha-dos-prados (Anthus pratensise) e de Laverca (Alauda 
arvensis). Em Portugal, Castro Verde é ainda uma das zonas mais importantes de invernada do Grou 
(Grus grus), que se encontra incluído no Anexo II da Convenção de Berna e de Bona e no Anexo I da 
Diretiva Aves da União Europeia. Por sua vez esta é uma das espécies consideradas pela BirdLife Inter-
national 2004 com estatuto de conservação desfavorável, na Europa.

A estepe cerealífera de Castro Verde é também utilizada como área de assentamento para juvenis de 
grandes águias, como a Águia de Bonelli (Aquila fasciata) e a Águia-real (Aquila chrysaetos), ambas raras 
e prioritárias, mencionadas no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves e nos Anexos II das Convenções de 
Berna e de Bona. Acresce a presença de Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) um endemismo ibéri-
co e uma das mais ameaçadas da Europa e das mais raras entre todas as espécies mundiais, estando 
classificada como ‘vulnerável’ a nível mundial (IUCN) e ‘criticamente em perigo’ em Portugal.

Em relação a rapinas com hábitos necrófagos, destaca-se a maior ave de rapina da Europa: o Abutre-
-preto (Aegypius monachus), espécie em perigo e classificada no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves 
como prioritária e nos Anexos II das Convenções de Berna e de Bona. Também o Grifo (Gyps fulvus), 
espécie ‘vulnerável’, é mencionado nos mesmos anexos da Diretiva Comunitária Aves e das Convenções 
anteriores, sendo possível ser avistado muitas vezes com Abutres-pretos em áreas de pousio onde se 
alimentam de carcaças de gado. 
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No grupo das aves com interesse cinegético encontramos a Piadeira (Anas penelope), a Frisada (Anas 
strepera) e a Marrequinha (Anas crecca), que frequentam zonas húmidas com acumulação de água (como 
açudes e barragens). O Pato-real (Anas platyrhynchos), apesar de residente, vê as suas populações 
serem substancialmente reforçadas no inverno com a chegada de migradores. A Codorniz (Coturnix 
coturnix) tem também esta região como ponto de partida, de chegada e local de passagem. A Perdiz-
vermelha (Alectoris rufa), muito abundante nos terrenos agrícolas alternados com pousios e manchas 
de matos, é das aves sedentárias a que apresenta maior interesse cinegético

Por fim, destaca-se ainda a presença de espécies, sem estatuto de ameaça em Portugal mas que se 
encontram mencionadas no Anexo I da Diretiva Comunitária Aves, como é o caso do Guarda-rios (Alcedo 
athis), da Cotovia-pequena (Lullula arborea) e da Felosa-do-mato (Sylvia undata). 

Contando com a presença de cerca de duas centenas de espécies de aves, entre residentes, invernantes 
e estivais, este território é um dos hotspots de observação de aves, no nosso País, e um dos mais 
importantes ao nível na Europa, para a observação de aves sendo que a variabilidade de espécies se 
conjuga com a diversidade da morfologia do terreno, a manutenção da agricultura cerealífera tradicional, 
o montado, os matos, as massas hídricas presentes e a maior ou menor intervenção humana.

Ao nível dos mamíferos ocorrem alguns morcegos, muitos deles no mesmo tipo de habitat, estando na 
sua maioria considerados ‘em perigo’ no nosso país e classificados no Anexos II da Diretiva Habitats. É o 
caso do Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), do Morcego-de-orelhas-de-rato (Myotis myotis), 
do Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e do Morcego-de-ferradura-pequeno 
(Rhinolophus hipposideros). Já o raro Morcego-rabudo (Tadarida teniotis) e vulnerável Morcego-de-pelu-
che (Miniopterus schreibersii) encontram-se no Anexo IV da mesma Diretiva.

As albufeiras e o meio urbano são os que registam uma maior frequência de morcegos e os biótopos 
florestais (i.e. nas manchas de montado) a maior diversidade de espécies.

Entre os mamíferos terrestres, destaca-se a Lontra (Lutra lutra) que está mencionada nos Anexos II da 
Diretiva Comunitária Habitat e da Convenção de Berna. Ocorre em ribeiras com galeria ripícola, aberta 
e fechada, e em albufeiras. Apesar de raro e distribuição limitada, o Rato de Cabrera (Microtus cabrerae) 
é o único roedor endémico da Península Ibérica estando ‘em perigo’ e mencionado nos Anexos II da 
Diretiva Comunitária Habitat e da Convenção de Berna. 
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Existem outros mamíferos menos ameaçados mas que apresentam distribuição restrita ou interesse 
conservacionista a nível nacional ou europeu. É o caso do Sacarrabos (Herpestes ichneumon) uma es-
pécie mais comum e que ocupa uma grande diversidade de locais. Apesar disso, é apenas detetada no 
Centro e Sul do país. A Geneta (Genetta genetta) tem uma distribuição restrita na Europa mas, no entanto, 
é uma espécie comum em Portugal e ocorre em diversos habitats. Um dos mamíferos com interesse 
cinegético e muito importante na cadeia alimentar dos ecossistemas mediterrânicos é o Coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus), que parece beneficiar de uma exploração silvopastoril moderada que proporcio-
ne a existência de pastos abundantes. A Lebre (Lepus granatensis) prefere as planícies agrícolas embora 
também apresente boas densidades em montados de sobro e azinho. O Javali (Sus scrofa) comporta-se 
como um omnívoro oportunista e frequenta vários habitats, desde que disponha de vegetação em abun-
dância e refúgio. A Raposa (Vulpes vulpes) é uma espécie que inclui na sua dieta uma grande variedade 
de alimentos e frequenta habitats também diversos. 

Ainda que ocasional, destaca-se por fim o Lince-ibérico (Lynx pardinus). Esta ocorrência demonstra que a 
Reserva da Biosfera tem capacidade para albergar este predador de topo, em especial nos seus movimen-
tos migratórios.
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Na herpetofauna destacam-se alguns endemismos restrito à Península Ibérica e/ou Mediterrâneo. 
Presente em matagais onde se refugia entre as raízes dos arbustos, a Cobra-de-pernas-pentadáctila 
(Chalcides bedriagai) é um endemismo ibérico e está mencionada no Anexo IV da Diretiva Comunitária 
Habitat e no Anexo III da Convenção de Berna. O Sapo-parteiro-ibérico (Alytes cisternasii), também endémico 
da Península Ibérica, está bem adaptado ao clima mediterrânico e encontra-se a baixas altitudes, onde 
as temperaturas são mais elevadas, estando referido no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats e no 
Anexo II da Convenção de Berna. Com estatuto de ‘quase ameaçada’ no Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal, devido ao facto de ocorrer em núcleos populacionais fragmentados, a Rã-de-focinho-pontiagudo 
(Discoglossus galganoi) é endémica do Oeste da Península Ibérica e encontra-se referida no Anexo III da 
Convenção de Berna e no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats.

Como répteis abrangidas por categorias de ameaça (CR, EN, VU)2  temos o discreto Cágado-de-carapaça-
-estriada (Emys orbicularis). Sendo o mais raro das duas espécies de cágados da fauna portuguesa, esta 
tartaruga de água doce está ‘em perigo’ em Portugal e consta no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats 
e no Anexo II da Convenção de Berna. Com estatuto de ‘vulnerável’, a Osga-turca (Hemidactylus turcicus) 
apenas ocorre em Portugal na região Sul, em especial no interior alentejano. Tipicamente mediterrânico, 
este pequeno réptil vive em zonas pedregosas, muros velhos, ruínas de habitações, sob cascas de árvores 
ou troncos apodrecidos, estando incluído no Anexo III da Convenção de Berna. 

Nos matagais, montados e zonas rochosas, ocorre um dos ofídios mais raros e menos conhecidos em 
Portugal: a Cobra-de-capuz (Macroprotodon brevis). Com hábitos discretos e de difícil deteção, este foi 
a última espécie a integrar a listagem herpetológica de Portugal continental. Restrita à margem Sul do 
Mediterrâneo e ainda presente na metade meridional da Península Ibérica, esta espécie tem o estatuto de 
‘quase ameaçada’ a nível mundial (IUCN).

No grupo dos anfíbios, mesmo não estando ameaçadas em Portugal, destaca-se a presença de espécies 
como a Salamandra-de-costelas-salientes ou Salamandra-dos-poços (Pleurodeles walt) e o Tritão-                                             
-marmoreado ou Tritão-verde (Triturus marmoratus), ambos referidos no Anexo III da Convenção de Berna 
e no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats. Relativamente frequente, o Sapo-de-unha-negra (Pelobates 
cultripes) consta do Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats e no Anexo II da Convenção de Berna. 

2 Estatutos de conservação do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005): Vulnerável (VU); Em perigo (EN); Criticamente 
em perigo (CR).
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Quanto ao Sapinho-de-verrugas-verdes, ainda que não completamente clarificado, suspeita-se que para 
além do Pelodytes punctatus existirá um outro Pelodytes, o Pelodytes ibericus, o qual corresponderá a uma 
nova espécie referenciada para o Sudoeste da Península Ibérica. Embora geneticamente diferentes estas 
espécies são difíceis de distinguir na Natureza estando a forma típica (P. punctatus) mencionada no Anexo 
III da Convenção de Berna. 

Mais raro nesta zona árida, o Sapo-comum (Bufo bufo) também consta do Anexo III da Convenção de 
Berna sendo de fácil observação após ter chovido ou em dias em que o ar se encontre muito húmido. De 
constituição robusta e presente numa larga faixa desde a Península Ibérica até à Estónia, o Sapo-corredor 
(Bufo calamita) está referido no Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats e no Anexo II da Convenção de 
Berna. 

Ocorrendo sobretudo na metade Sul do território continental português, a Rela-meridional (Hyla 
meridionalis) é bastante audível pelos numerosos coros que formam na primavera e encontra-se no Anexo 
IV da Diretiva Comunitária Habitats e do Anexo III da Convenção de Berna. Presente em praticamente todos 
os habitats aquáticos, a Rã-verde (Rana perezi) está classificada no Anexo V da Diretiva Comunitária Habitats 
e no Anexo III da Convenção de Berna. 

Mesmo sem estatuto de ameaçada em Portugal, nos répteis destaca-se a Cobra-de-ferradura (Coluber 
hippocrepis) que ocupa uma grande variedade de ambientes, sendo frequente nas zonas urbanas, e consta 
do Anexo IV da Diretiva Comunitária Habitats e do Anexo II da Convenção de Berna. Ocupando uma grande 
variedade de habitats, desde charcos até ribeiros temporários com fundo lodoso ou arenoso, tanques, e, em 
alguns casos, águas represadas, surge o Cágado-mediterrânico (Mauremys leprosa) referido nos Anexos II 
e IV da Diretiva Comunitária Habitats e no Anexo II da Convenção de Berna.

Na ictiofauna, são de realçar três endemismos ibéricos: o Barbo de Steindachner (Luciobarbus steindachneri), 
espécie ‘quase ameaçada’, a Boga-de-boca-arqueada (Iberochondrostoma lemmingii), espécie ‘em perigo’ 
e a Boga-do-Guadiana (Pseudochondrostoma willkommii) que, tal como o nome sugere, distribui-se apenas 
pela Bacia do Guadiana e tem o estatuto de ‘vulnerável’.

Ao nível da comunidade florística, contam-se algumas espécies raras ou de distribuição localizada de 
especial interesse conservacionista. Nos extratos herbáceos, destaca-se o Coutinho (Linaria ricardoi) 
uma espécie prioritária para a conservação, listada como prioritária no Anexo II da Diretiva Comunitária 
Habitats. Esta constitui um endemismo do Sudeste do nosso país cuja sua distribuição geográfica é restrita 
em particular à região do Alentejo interior, habitando searas. Nas formações sub-xerofilas, como os matos, 
surge o Rosmaninho (Lavandula stoechas), um endemismo da Península Ibérica, e o Caméfito (Armeria 
neglecta), uma espécie endémica lusitana restrita à região de Beja que se encontra em perigo de extinção 
e que consta do Anexo II da Diretiva Comunitária Habitats. Ao nível do estrato herbáceo subarbustivo 
destacam-se ainda gramíneas como a Braquipódio-de-duas-espigas (Brachypodium distachyon), uma 
espécie observada somente na região Mediterrânica, Este da Europa, e Oeste da Ásia e Macaronésia.

Nas formações que se aproximam do matagal mediterrânico encontram-se plantas endémicas, 
características do Mediterrâneo, como o Zambujeiro (Olea europaea sylvestris), o Lentisco-bastardo 
(Phillyrea angustifolia) e a Aroeira (Pistacia lentiscus). No estrato herbáceo, evidencia-se o Trevo-de-quatro-
-folhas-peludo (Marsilea batardae), espécie endémica da Península Ibérica, que em Portugal ocorre apenas 
no Alentejo, estando inserida no Anexo II e IV da Diretiva Comunitária Habitats e Anexo I da Convenção 
de Berna. Associada a terrenos incultos, montados e matagal degradados, existe a Rabaça-fedorenta 
(Elaeoselinum foetidum), de distribuição geográfica confinada ao Sul de Portugal e Sudoeste de Espanha. 
Em azinhais, matagais, estevais e pousios, em locais secos, pedregosos ou algo degradados, é possível 
ter a presença da Nêveda-ramosa (Nepeta multibracteata var. lusitânica), restrita ao Sudoeste da Península 
Ibérica e Norte de África.
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Identificar os principais grupos de espécies ou 
espécies de especial interesse para os objetivos 
de conservação, especialmente aquelas que são 
endémicas para a Reserva da Biosfera proposta, e 
fornecer uma breve descrição das comunidades 
em que elas ocorrem

      14.2.1

As aves estepárias e as aves de rapinas diurnas são os principais valores, correspondendo às espé-
cies-alvo que justificaram a inclusão da quase totalidade do território da Reserva da Biosfera de Castro 
Verde na Rede Natura 2000 (Rede Europeia de Espaços Naturais).

Em relação às estepárias, para além da Abetarda e do Sisão, existem outras espécies-alvo de conser-
vação com estatuto populacional desfavorável, como o Grou, o Alcaravão, o Cortiçol-de-barriga-preta e 
a Calhandra-real. 

Quanto às aves de rapina, este território é importante pela existência de efetivos de aves de rapina não 
reprodutoras, sendo uma área de assentamento para a Águia-real, Águia-imperial-ibérica e Águia de 
Bonelli. Para além destas rapinas, há ainda a registar como espécies-alvo o Peneireiro-das-torres, o 
Tartaranhão-caçador, o Milhafre-preto e o Peneireiro-cinzento, com efetivos reprodutores na região, 
bem como o Tartaranhão-azulado e o Milhafre-real, que aqui passam o inverno.

Entre espécies endémicas contam-se, pelo menos, 2 endemismos lusitânicos e 11 ibéricos ao nível 
da flora, registando-se 8 endemismos ibéricos na fauna (nomeadamente 1 ave, 1 micromamífero, 1 
colubrídeo, 2 anfíbios e 3 peixes de água doce). Esta concentração de endemismos, a par de espécies 
com elevado estatuto de ameaça, nomeadamente de aves estepárias e aves de presa, faz da Reserva 
da Biosfera um hot spot de biodiversidade que se destaca dentro do hotspot da Bacia do Mediterrânico 
(Figura 8). 

Dada a riqueza e singularidade de espécies que ocorrem, a Reserva da Biosfera proposta tem um papel 
importante a desempenhar na conservação deste valioso património natural.
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Figura 8 – Mapa mundial com hotspots de biodiversidade.
(Fonte: http://fs-1.5mpublishing.com/images/bio_build/Conservation%20International.jpg )

Pressões sobre as espécies-alvo       14.2.2

A perda de habitat favorável nas áreas de ocorrência das aves estepárias tem levado a declínios acen-
tuados de várias espécies, em especial na Europa, encontrando-se algumas ameaçadas de extinção à 
escala global.

Uma das principais ameaças às aves estepárias é o desaparecimento de áreas de nidificação e de ali-
mentação, através da conversão de usos agrícolas. Como o cultivo tradicional de cereais de sequeiro 
é pouco rentável, as áreas estepárias têm vindo a diminuir um pouco por toda a Europa. Entre as prin-
cipais causas desta perda está a substituição do cultivo tradicional de cereais por culturas de regadio 
(como o milho e o girassol) ou permanentes (como a vinha e o olival) e a florestação de terras agrícolas. 
O abandono das terras (com consequente aparecimento de matos) e a intensificação da rotação cereal-
-pousio (com consequente diminuição da área em pousio e aumento do número de cabeças de gado), 
são igualmente duas realidades que, ao provocarem alterações na estrutura da vegetação, potenciam o 
declínio das populações das aves estepárias.

A construção de grandes-infraestruturas (como estradas e barragens) e a instalação de vedações, nos 
Guarda-rios
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campos agrícolas, leva à fragmentação e até mesmo ao desaparecimento de habitat favorável às aves 
estepárias. As vedações funcionam ainda como barreira à circulação das aves, sobretudo às crias não 
voadoras, pois impedem a sua livre circulação e acesso a áreas de alimentação e de abeberamento.

Outros fatores, como a realização de trabalhos com máquinas agrícolas, em especial na altura das 
ceifas, a colisão com as fiadas de arame farpado das vedações e a colisão e eletrocussão com linhas 
elétricas, têm sido as principais causas de morte não natural em espécies como a Abetarda e o Sisão, 
entre muitas outras. O uso de pesticidas, além de provocar a diminuição da quantidade de alimento 
disponível (sobretudo insetos), é também uma causa de morte de aves adultas, crias e juvenis, ao inge-
rirem alimentos contaminados (pela bioacumulação de substâncias tóxicas).

Para aves que nidificam em cavidades existentes em construções humanas, como o Peneireiro-das-
-torres e o Rolieiro, a recuperação ou derrocada daquelas estruturas tem levado à perda de locais de 
nidificação.

As alterações climáticas representam uma nova ameaça. O aumento da frequência de fenómenos cli-
máticos extremos e fora de época (como secas e vagas de calor) provoca uma maior degradação da qua-
lidade do habitat (por exemplo ao nível da estrutura e coberto da vegetação), maior mortalidade de crias 
e até a alteração de padrões de migração (com a chegada ou partida prematura de aves migradoras).

Medidas e indicadores atualmente utilizados ou 
previstos serem usados para avaliar as espécies e 
as pressões sobre elas 

      14.2.3

No quadro de aplicação das medidas agro-ambientais em vigor e futuras, os Programas de Desenvol-
vimento Rural (PDR) para o continente dispõem de um conjunto de indicadores agroambientais (IAA) 
que permitem identificar, qualificar, quantificar e avaliar tendências das interações mais significativas 
entre a agricultura e o ambiente. Esta monitorização possibilita obter informações sobre impactos da 
atividade agrícola sobre as paisagens tradicionais e recursos naturais, adesão dos agricultores e suces-
so da aplicação de práticas agrícolas concretas, assim como ameaças e pressões sentidas ao nível da 
poluição e alteração do uso do solo. Como exemplos de indicadores de realização e resultados temos: 
n.º total de beneficiários; n.º de hectares abrangidos; nível médio das ajudas, por hectare; nível médio 
das ajudas, por exploração; aumento do número de agricultores aderentes (%); cobertura da superfície 
agrícola útil (SAL) (%); alargar o âmbito das medidas agro-ambientais a um maior n.º de espaços e 
paisagens tradicionais.

Ao nível da comunidade avifaunística, a monitorização de espécies-alvo, mediante a realização de amos-
tragens sistemáticas ou censos, tem permitido obter dados quanto à distribuição espacial e áreas de 
ocorrência, estimativa dos efetivos populacionais e sua tendência, utilização dos biótopos existentes e 
impacto de medidas agro-ambientais nos habitats e espécies. 

Já o Protocolo AVIFAUNA, celebrado entre a EDP Distribuição-Energia SA, o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), a Quercus 
– Associação Nacional para a Conservação da Natureza e a LPN, tem permitido avaliar os impactes das 
linhas elétricas de alta a e média tensão sobre a Abetarda e o Sisão (espécies protegidas particularmen-
te suscetíveis à mortalidade induzida por estas infraestruturas). Tem também permitido aprofundar o 
conhecimento sobre a dispersão de aves prioritárias, como a Águia-imperial-ibérica e a Águia de Bonel-
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li, bem como a problemática da electrocução em apoios elétricos de média tensão.

A utilização turística e de recreio do território de Castro Verde é por sua vez atestada pelo número cres-
cente de visitantes que se dirigem ao posto de turismo da região, assim como ao Centro de Educação 
Ambiental do Vale Gonçalinho. 

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera contemplará a continuidade de algumas ações de monitori-
zação regularmente em curso bem como a produção de indicadores específicos de acompanhamento.

Ações empreendidas atualmente para reduzir as 
pressões 

      14.2.4

A proteção estabelecida no PDM do concelho de Castro Verde às áreas agrícolas, a classificação de parte 
do território de Castro Verde como ZPE, a implementação e a adesão dos agricultores às medidas agro-
-ambientais, bem como o desenvolvimento de ações de conservação da natureza e biodiversidade, bem 
como de sensibilização ambiental, têm sido os instrumentos chave para a manutenção e melhoramento 
do estado de conservação favorável das espécies e do ecossistema estepário, desde início da década de 
90 do séc. XX.

Ao consagrar legalmente a interdição de mais de 2/3 do território de Castro Verde à instalação de flo-
restas de crescimento rápido, o PDM de Castro Verde tem sido um veículo para compatibilizar o uso 
da terra com a preservação da natureza, muito particularmente, da sua avifauna, na área candidata a 
Reserva da Biosfera. 

O território classificado como ZPE encontra-se, por sua vez, vinculado ao Plano Setorial da Rede Natura 
2000. Como instrumento de gestão, este define orientações estratégicas que visam a manutenção das 
espécies e habitats num estado de conservação favorável, bem como medidas de redução de outras 
pressões antropogénicas cujas entidades públicas deverão adotar.

Por sua vez, ao consagrarem apoios importantes aos agricultores para a manutenção da agricultura 
tradicional, as medidas agro-ambientais viabilizam em grande parte a estratégia preconizada no PDM 
e PSRN2000. Em vigor desde 1995, ao incentivar a adoção de técnicas agrícolas e pecuárias favoráveis 
à conservação do solo, água e biodiversidade, os resultados são hoje particularmente visíveis, não ape-
nas na proteção das espécies, mas igualmente na salvaguarda dos terrenos delgados da região. Nesta 
temática, a sensibilização dos agricultores para a adesão às medidas agro-ambientais e dos decisores 
políticos para a importância da sua manutenção continua a ser uma importante linha de trabalho para 
a salvaguarda dos valores culturais e naturais existentes na reserva de Castro Verde.

A contínua realização de estudos e projetos de pesquisa, contribuirá para identificar necessidades e 
perspetivas de conservação futuras, bem como testar e monitorizar medidas para minimizar os impac-
tos negativos, em especial, sobre a biodiversidade estepária. 

As ações de demonstração, esclarecimento e disseminação de informação junto de agricultores, pro-
prietários e caçadores, assegurarão a adoção a longo prazo de medidas concretas para a gestão do 
habitat e conservação das aves estepárias.

Não obstante, e para além da comunidade escolar, o trabalho em conjunto com entidades locais, regio-
nais e até nacionais, públicas e privadas, será sempre catalisador de colaborações que visam a susten-
tabilidade do território.
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A monitorização através de indicadores agroambientais, definidos no PDR para o período 2014-2020, 
pode contribuir para um melhor entendimento da forma como determinados factores estruturais e evo-
lutivos da agricultura praticada na região concorrem para o estado do ambiente e dos recursos naturais. 
Indicadores como cobertura da superfície agrícola útil (SAL) (%), n.º total de beneficiários de medidas 
agroambientais e n.º de hectares abrangidos (nomeadamente, quanto ao atual Apoio Zonal de Castro 
Verde), assim como contagens de aves indicadoras do estado geral da biodiversidade estepária, ajuda-
rão a percecionar os efeitos da aplicação de determinadas medidas sobre o equilíbrio dos ecossistemas.

Ações destinadas a reduzir essas pressões       14.2.5

Para além das ações descritas no ponto anterior, existem medidas concretas que reduzem, em espe-
cial, a vulnerabilidade das aves estepárias.

Através de acordos com agricultores e proprietários, tem sido possível retirar vedações em áreas de 
parada nupcial de Abetarda, sinalizar as fiadas de arame farpado em vedações permanentes e ins-
talar passagens para a fauna. Estas medidas permitem reduzir os impactes da elevada densidade de 
vedações nos campos, que tem como consequência a colisão de aves com o arame farpado e o efeito 
barreira.

Como medidas de adaptação às alterações climáticas, a instalação de bebedouros, pontos de alimen-
tação e locais de abrigo (marouços), são ações que os gestores agrícolas e cinegéticos têm preconizado 
para maximizar a sobrevivência das aves estepárias, das aves cinegéticas e do gado.

O envolvimento de entidades de distribuição de energia tem permitido a correção de linhas elétricas 
identificadas como perigosas para as aves, mediante a colocação de dispositivos anti-colisão nos fios 
aéreos e isolamento dos apoios de postes de média tensão.

A consolidação de edifícios onde nidificam Peneireiros-das-torres, a construção de estruturas de ni-
dificação (torres ou paredes) e a colocação de caixas-ninho em muitas das explorações onde existem 
colónias desta espécie, tem levado à melhoria das condições de nidificação deste falcão assim como de 
outras aves como o Rolieiro.

No futuro estas ações serão continuadas, assim como o trabalho e outras iniciativas mais importantes, 
para garantir a diminuição das pressões sobre a biodiversidade.

LP
N
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Ao nível da diversidade genética       14.3

Mesmo considerando as limitações dos solos e as ações antrópicas centenárias de favorecimento do 
cultivo de cereais de sequeiro, Castro Verde possui uma elevada riqueza de recursos biológicos e ge-
néticos, sobretudo, importantes para a agricultura, a pecuária, a floresta e a conservação da natureza.

A nomeação do território de Castro Verde como Reserva da Biosfera vai ao encontro da salvaguarda 
deste importante património, que pelas suas características intrínsecas de variabilidade e coevolução 
permitirá fazer face a eventuais alterações ambientais que possam surgir no futuro nos ecossistemas 
característicos mediterrânicos.

Espécies ou variedades com importância, 
designadamente para a conservação, medicina, 
produção de alimentos, agrobiodiversidade, 
práticas culturais, etc.

      14.3.1

No caso da agricultura existe um elevado número de variedades vegetais tradicionais englobadas em 
diferentes grupos: cereais, leguminosas, espécies forrageiras e hortícolas. Apesar de não haver infor-
mação suficiente, o uso de sementes oriundas de processos artesanais de reprodução sequencial terá 
levado à existência de algumas variedades que reúnem um conjunto de características que lhes propor-
cionam grande rusticidade e capacidade de adaptação às difíceis condições edafoclimáticas de Castro 
Verde. Nos cereais, temos o exemplo do Trigo barbelo, ainda usado nas áreas mais áridas. Entre as hor-
tícolas destaca-se o Pau-roxo (Daucus carota) uma cenoura roxa tradicional cultivada nas hortas locais e 
vendida na Feira de S. Sebastião, ou do Pau-Roxo, que ocorre anualmente na vila de Castro Verde no dia 
20 de janeiro. Destaca-se ainda o Grão-de-bico-preto (Cicer arietinum), uma leguminosa muitas vezes 
usada para alimentação do gado e até mesmo da fauna selvagem.

Na pecuária verifica-se a existência de um número significativo de efetivos de bovinos e ovinos, maiori-
tariamente de raças autóctones que se encontram em risco de extinção (Portaria n.º 55/2015 de 27 de 
fevereiro).

Nos bovinos existem duas raças que têm origem no Alentejo: a Mertolenga, cuja carne tem denomina-
ção de origem (DOP)3 e a Garvonesa (ou Chamusca). Com cerca de 500 exemplares adultos a nível na-
cional, a raça Garvonesa está particularmente ameaçada sendo a AACB a entidade responsável a nível 
nacional pelo Registo Zootécnico da Raça. 

Originária de França, a raça Limousine é que conta com mais efetivos na região. Presente em Portugal 
desde os meados do séc. XX e com elevada rusticidade, é atualmente a raça com melhores resultados, 
em linha pura e no cruzamento com algumas raças autóctones nacionais, oferecendo uma larga gama 
de produtos finais, desde excecionais bezerros ao desmame até resultados em engorda únicos. 

3 A Carne Mertolenga DOP é reconhecida, desde 1996, pela União Europeia como um produto integrante do património cultural do distrito de 
Beja (onde se encontra a Reserva da Biosfera), assim como distritos de Évora e Portalegre (a Norte de Beja) e distritos de Santarém e Setúbal (a 
Noroeste de Beja). Obtida a partir de bovinos da raça autóctone Mertolenga criados em regime extensivo, com acesso a pasto natural e forra-
gens, é uma carne tenra de sabor e suculência intensos que fazem as delícias de quem a prova.
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Entre os ovinos, as duas raças existentes são autóctones do Alentejo. A raça Merina (em especial a va-
riedade Branca) é a que conta com mais efetivos na área da Reserva da Biosfera. Considerada em vias 
de extinção na década de 90 do séc. XX a atribuição de ajudas mediante as Medidas Agro-Ambientais tem 
permitido o seu crescimento até à atualidade. Com origem no Campo Branco, a ovelha Campaniça tem em 
Castro Verde pouca expressão. De entre as características morfológicas mais marcantes desta raça, des-
taca-se a lã de alta qualidade. A sua rusticidade e extraordinária resistência destes animais às condições 
agrestes do meio, permite que seja considerada como uma raça resultante duma seleção quase natural. 

Ao nível de espécies florestais e arbóreas, destaca-se a Azinheira, o Sobreiro, a Oliveira e a Figueira. Ocor-
rendo de forma isolada ou em manchas pouco densas, estas espécies tipicamente mediterrânicas estão 
bem adaptadas ao território, sendo mais resistentes a pragas, doenças e a períodos longos de estio e 
chuvas intensas. A acrescer representam uma fonte de produção e suporte de alimento à fauna selvagem, 
como as aves estepárias. 

Ao nível da flora natural, destacam-se várias espécies ribeirinhas autóctones, como o Loendro (Nerium 
oleander), o Freixo (Fraxinus angustifolia) e a Murta (Myrtus communis), de extrema importância na preser-
vação e melhoria das galerias ripícolas.

A presença de espécies bravias e tipicamente mediterrânicas de plantas aromáticas, medicinais e con-
dimentares, como o Poejo (Mentha pulegium) e a Acelga-brava (Beta vulgaris), ainda usadas na tradição 
popular, incrementa biodiversidade à paisagem vegetal constituindo um valioso recurso para o futuro. 
Acresce a Trufa-branca, ou simplesmente, a Túbera (Choiromyces gangliformis), um macrofungo subter-
râneo presente nos matos de estevas e que ocorre sobretudo na primavera no sudoeste da Península 
Ibérica e Marrocos. O segredo da sua apanha é passado de pais a filhos, e raramente partilhado fora do 
círculo familiar. De sabor suave e delicado, vendem-se principalmente em fresco no mercado local para a 
confeção de diversas preparações, sendo muito popular na gastronomia regional e nalgumas províncias 
do Sul da Espanha. Por vezes são congeladas para se comerem mais tarde, já fora da época. Os espargos 
selvagens (Asparagus officinalis) são igualmente bastantes usados na gastronomia local, nas tão aprecia-
das migas de espargos. 

Popularmente usado para obter coalho (a partir da flor desidratada) no processo de produção de Queijo de 
Serpa DOP, o Cardo-leiteiro (Cynara cardunculus) tem igualmente grande potencial ornamental, medicinal 
e gastronómico, sendo hoje alvo de uma crescente atenção e valorização. Em rigor o interesse do Homem 
por esta planta silvestre, que cresce espontaneamente nas áreas em pousio ou incultas, é muito anterior 
remontando, pelo menos, ao período romano.

A ocorrência de mais de duas centenas de espécies de aves, na sua maioria com elevado estatuto de con-
servação nacional e internacional, cria particulares responsabilidades na implementação de programas 
de conservação e utilização sustentável visando a sua salvaguarda.

Pressões ou mudanças ambientais, económicas ou 
sociais que ameaçam espécies ou variedades

      14.3.2

Os recursos biológicos e genéticos presentes na área de Castro Verde estão intimamente associados ao 
cultivo de cereais e à pecuária extensiva, ou seja, à manutenção da estepe cerealífera. Nesse sentido, 
todas as ações tendentes à ocupação destes terrenos agrícolas com atividades de maior impacte (cul-
turas de regadio ou permanentes), o abandono das terras, a florestação e até mesmo a intensificação 
do esquema de rotação cereal-pousio podem ser consideradas nocivas para a diversidade genética e 



 | 177 

biológica que suporta este ecossistema. 

Pese embora o papel que o sistema tradicional de produção desempenha quer como gerador de um 
património natural único, de produtos de qualidade (carne, leite e lã), quer como âncora de fixação das 
populações, de combate à desertificação, entre outros, há muita incerteza em relação ao seu futuro. A 
sua continuidade só será possível (e rentável) se o papel agro-ambiental que desempenham for devida-
mente reconhecido e remunerado. 

A apanha e exploração desadequada de cogumelos, plantas alimentares, aromáticas e medicinais, vis-
tos como uma fonte de rendimento suplementar para as populações locais, pode ameaçar a sobre-
vivência destes recursos silvestres e o equilíbrio ecológico dos habitats, assim como comprometer a 
segurança alimentar dos consumidores.

As novas oportunidades ligadas ao turismo de natureza, com incremento da presença humana no terri-
tório e circulação de veículos motorizados, podem causar impactos negativos que superam os impactos 
positivos desta atividade. Uma excessiva pressão sobre as espécies e habitats, pode acarretar a degra-
dação de áreas mais frágeis, compactação dos solos resultante do pisoteamento,  perda da cobertura 
vegetal e do solo, aceleramento de processos erosivos, fuga da fauna nativa, entre outros. 

Pressões ou mudanças ambientais, económicas ou 
sociais que ameaçam espécies ou variedades

      14.3.3

Através dos pagamentos diretos aos agricultores no âmbito da Política Agrícola Comum, e por via do 
preenchimento dos respetivos formulários, será possível acompanhar a tendência da atividade agrícola 
e pecuária na região (pela verificação de quais são as principais culturas, qual o efetivo pecuário, quais 
as raças, entre outros parâmetros).

A institucionalização do Registo Zootécnico, pela Direção Geral dos Serviços Pecuários, para as diferen-
tes raças de bovinos e ovinos, permite verificar a evolução do efetivo pecuário, explorado em linha pura, 
constituído por fêmeas reprodutoras e/ou por machos reprodutores. Esta informação é particularmente 
importante para aferir o estado das raças autóctones classificadas como em risco, e com isso assegurar 
uma adequada gestão.

Ao nível da fauna, em especial das aves estepárias, são promovidos censos para algumas das espécies 
mais emblemáticas da região e indicadoras do equilibro da estepe cerealífera. Em concreto, realiza-se 
desde há cerca de 20 anos um censo anual de Abetardas (na primavera) e de Grous (no inverno) e desde 
há cerca de 10 anos um censo quinquenal de machos Sisões (na primavera) e de Peneireiro-das-torres 
(na primavera/verão). Para além disso, existe um claro conhecimento das áreas de maior ocorrência 
daquelas aves, bem como dos locais mais sensíveis, permitindo implementar medidas de gestão consen-
tâneas com os ciclos de vida das populações que ali ocorrem. 

Em complemento, as listas de controlo de fauna e flora endémicas e indígenas (i.e. listas vermelhas) e 
de monitorização de espécies exóticas e invasoras, regularmente atualizadas pela autoridade nacional 
para a conservação da natureza (o ICNF), permitem verificar qual a evolução e tendências do estado de 
conservação das diferentes espécies, em particular ao nível nacional.

A classificação como Reserva da Biosfera vem reforçar e incentivar a necessidade de ampliar e diver-
sificar os processos de monitorização, em especial quanto às espécies endémicas e características do 
ecossistema estepário.
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Medidas que serão usadas para preservar a 
diversidade genética e práticas associadas a essa 
preservação

      14.3.4

A nível nacional, a utilização dos recursos biológicos e dos recursos genéticos rege-se pelos princípios 
estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (CDB)4, do Protocolo de 
Nagoya5 e do Regulamento ABS (Access and Benefit-Sharing)6 . Estes instrumentos visam a utilização 
sustentável dos componentes da diversidade biológica, a partilha justa e equitativa dos benefícios daí 
provenientes e a minimização dos impactes adversos da atividade económica sobre a biodiversidade.

Em Castro Verde, a capacitação e formação de diferentes atores (como agricultores e caçadores), para o 
uso sustentável dos recursos naturais, assim como a sensibilização e mobilização do público em geral 
para a conservação ativa da biodiversidade local, continuarão a ser peças fundamentais para o bom uso 
e gestão de habitats e espécies com elevado estatuto de conservação.

Para disseminar e consolidar a informação sobre a gestão do acesso e uso do património genético, em 
especial, pelos principais setores de atividade que interagem com o património natural, a elaboração de 
diferentes materiais de comunicação, como manuais de boas práticas (agrícola, cinegética e visitação) 
tem ajudado a preservar, manter e até aumentar a qualidade ambiental e a diversidade biológica.

4 A CDB é o instrumento legal internacional para a conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, e Portugal aprovou-a para 
ratificação através do Decreto-Lei nº21/93 de 29 de Junho, tendo entrado em vigor no nosso País a 21 de março de 1994.
5 O Protocolo de Nagoia é um tratado internacional, com efeitos juridicamente vinculativos, que alarga o quadro geral da CDB, tendo entrado 
em vigor em outubro de 2010..
6 O Regulamento ABS (Regulamento (UE) N.º 511/2014 sobre acesso aos recursos genéticos e partilha justa e equitativa dos benefícios decor-
rentes da sua utilização na União Europeia) tem em vista a aplicação dos elementos obrigatórios do Protocolo de Nagoia na União Europeia.
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< Recolha de fardos de palha, para aproveitamento como alimento ao gado (em especial em 
anos secos)
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FUNÇÃO DESENVOLVIMENTO      15

Potencial para promover o desenvolvimento 
económico e humano de forma sociocultural e 
ambientalmente sustentável

      15.1

Castro Verde carateriza-se do ponto de vista paisagístico como uma planície ligeiramente ondulada 
e com poucas árvores. Até há pouco mais de um século atrás, esta era uma zona com uma paisagem 
ocupada por típicos bosques mediterrânicos. Foi no final do séc. XIX que o incremento da atividade agrí-
cola levou ao desbravamento das terras e ao desenvolvimento de uma economia rural assente numa 
agricultura de feição cerealífera e numa pecuária extensiva (sobretudo de ovinos e bovinos).

Em resultado, constituiu-se uma paisagem aberta e humanizada de rara beleza e de alto valor de con-
servação (High Conservation Value) onde a prática de uma atividade agropecuária ambientalmente equi-
librada proporcionou condições favoráveis à ocorrência de uma importante biodiversidade, em especial 
de um conjunto de aves, onde se contam as aves estepárias como a Abetarda (Otis tarda), o Sisão (Tetrax 
tetrax), o Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), o Rolieiro (Coracias garrulus), entre outras.

Contudo, no final dos anos 80 do séc. XX, os terrenos de Castro Verde mais importantes para muitas da-
quelas aves foram adquiridos por empresas de pasta de papel, que pretendiam florestá-los com espé-
cies florestais de crescimento rápido. Estas alterações na ocupação do solo iriam levar a um abandono 
da atividade agrícola tradicional e, portanto, ao desaparecimento da avifauna estepária estritamente 
dependente da manutenção de cereais de sequeiro em regime extensivo. Na altura, a LPN, o Serviço 
Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza e a Direção Geral das Florestas (anteces-
sores do atual Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), bem como o Município de Castro 
Verde e a Associação de Agricultores do Campo Branco decidiram atuar de forma conjunta para a sal-
vaguarda da estepe cerealífera de Castro Verde. 

Fruto de conversações das várias entidades com a União Europeia, a LPN candidatou-se a financia-
mentos comunitários (nomeadamente ao LIFE Natureza) para a aquisição dos principais terrenos que 
estavam na posse das grandes “celuloses”. Entre os resultados desta aposta contou-se a aquisição, 
entre 1993 e 1999, de cinco herdades na região de Castro Verde para um total de 1.700 ha, com vista 
a assegurar a preservação das áreas nucleares para as aves estepárias. Com 1.812 ha, atingidos em 
2012,  a Reserva da Biosfera de Castro Verde tem a maior área privada dedicada à conservação da bio-
diversidade em Portugal, estando integrada no espaço da Rede Natura 2000 (Rede Europeia de Espaços 

Demonstrar o potencial da Reserva da 
Biosfera proposta como local de excelência e 
modelo, à escala regional, para a promoção do 
desenvolvimento sustentável 
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Naturais, sob o estatuto supranacional de Zona de Proteção Especial para as aves selvagens de Castro 
Verde). 

A Associação de Agricultores do Campo Branco e a LPN realizaram um estudo preliminar sobre a situa-
ção ambiental de referência no território que serviu de base à criação de uma Medida Agroambiental, 
no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia, específica para a região do Campo 
Branco. Com início em 1995, o Plano Zonal de Castro Verde, hoje designado por Apoio Zonal (Portaria n.º 
56/2015 de 27 de fevereiro), tem um importante valor demonstrativo sendo, atualmente, o principal ins-
trumento de conservação da natureza na região, largamente reconhecido à escala nacional e europeia 
como exemplo de excelência para o desenvolvimento de uma nova perspetiva na gestão do espaço rural. 

Por sua vez, o Município de Castro Verde interditou no seu PDM (aprovado em Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 59/93 de 13 de outubro) cerca de 85% da área administrativa do concelho de Castro Verde 
à florestação. Esta medida constituiu-se como uma ação inovadora, a nível regional, nacional e até eu-
ropeu, de promover e preservar o estado de conservação dos valores naturais do território.

Como herança deste caminho iniciado há três décadas, Castro Verde tornou-se um cenário único de 
afirmação e de promoção do desenvolvimento local do meio rural com base na valorização dos recursos 
naturais, à escala regional, nacional e até mundial. 

AGRICULTURA EM SINERGIA 
COM A CONSERVAÇÃO

O atual Apoio Zonal de Castro Verde (Por-
taria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro) tem um 
importante valor demonstrativo pois é a úni-
ca Medida Agroambiental a nível nacional, e 
até mesmo europeu, para a qual existe uma 
situação de referência ambiental e dados de 
monitorização adequados à avaliação dos im-
pactes da medida sobre a avifauna estepária 
que se pretende preservar. Desde o seu início, 
em 1995, esta medida tem permitido o apoio 
à manutenção de um conjunto alargado de 
explorações agrícolas com impactes significa-
tivos na conservação da biodiversidade, da 
paisagem e do solo, bem como da sustentabi-
lidade económica da atividade agrícola.

Hoje, o território da Reserva da Biosfera é, cada vez mais, um importante destino nacional e interna-
cional de turismo cultural e de natureza, em particular, de observação de aves (birdwatching). Turismo 
de natureza porque a fruição deste espaço com identidade própria é apelativo para um público cada vez 
mais vasto, quer seja pelas suas características cénicas e contexto ambiental, quer seja pelos elemen-
tos naturais associados, como a fauna e a flora espontânea com utilização tradicional. Mas são as aves 
estepárias que despertam razão pela qual a região de Castro Verde é tão procurada por birdwatchers 
(i.e. observadores de aves), oriundos sobretudo do Norte da Europa e que há muito conhecem este ter-
ritório. Quando percorremos as estradas e caminhos rurais de Castro Verde, é frequente encontrarmos 
estes visitantes com o seu equipamento praticando birdwatching.

Da conciliação dos valores naturais com a atividade agrícola e pecuária resultam também produtos de 
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grande qualidade de que se destacam os cereais, as leguminosas e os animais para carne, sobretudo 
de raças autóctones portuguesas, como a raça bovina Mertolenga e a raça ovina Merina. Acresce o vinho 
regional alentejano, a manteiga de ovelha, o queijo de ovelha feito com coalho vegetal (muito dele com 
Denominação de Origem Protegida – DOP – da região demarcada do Queijo de Serpa1), os enchidos tra-
dicionais de porco, as plantas aromáticas e medicinais, o mel puro de abelha, o pão típico alentejano e a 
doçaria tradicional (onde se destacam as queijadas de requeijão e bolos secos que fazem uso da banha 
como gordura natural, como são as “costas” e as “popias alentejanas”2).

A riqueza e a tipicidade dos produtos do mundo rural potenciam, assim, as denominações de produtos 
locais, tradicionais, artesanais ou regionais, colocando-os ao serviço do desenvolvimento social e eco-
nómico das populações e da melhoria da sua qualidade de vida. 

Como parte do património cultural, histórico, social, territorial e ambiental que, durante séculos, tem 
sido transmitido de geração em geração, estes produtos são “âncora” para a promoção e valorização da 
gastronomia regional alentejana, assim como da Dieta Mediterrânica classificada pela UNESCO como 
Património Imaterial da Humanidade em 2013.

Para além da agricultura, a atividade económica de Castro Verde assenta no comércio e nos serviços e, 
também, na indústria mineira, a qual assegura um alto nível de empregabilidade local e patenteia uma 
grande preocupação com os impactes da sua atividade. A demonstrar essa preocupação, a empresa 
mineira SOMINCOR (Grupo Lundin Mining) dispõe de um Departamento de Ambiente que segue uma 
política de monitorização ambiental que visa contribuir para o desenvolvimento sustentável a longo 
prazo mantendo a funcionalidade da natureza. Como testemunho desta preocupação, esta editou re-
centemente um guia da biodiversidade de Neves-Corvo (Figura 9), com a colaboração de investigadores 
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que apoiam os trabalhos na área da monitoriza-
ção ambiental da SOMINCOR desde 1992. Acresce o documentário “O Cante da Terra” (disponível em: 
https://vimeo.com/channels/danielpinheirowildlife/page:2) e o site “Uma Mina de Biodiversidade” (https://
biodiversidade-somincor.pt), que dão igualmente a conhecer ao público os valores naturais da região 
onde a mina desenvolve a sua atividade. 

1 O Queijo de Serpa DOP resulta do seu reconhecimento pela União Europeia como sendo um produto integrante do património cultural de 
parte do distrito de Beja (onde se encontra a Reserva da Biosfera) e distrito de Setúbal (a Noroeste de Beja).
2 Estes bolos secos surgiram como forma de aproveitar os restos da massa do pão a que se adiciona ovos, leite, especiarias e banha. 

Figura 9 – Capa e contracapa do 
guia “Uma Mina de Biodiversidade”, 
editado em 2013 pela empresa 
mineira SOMINCOR (Grupo Lundin 
Mining).
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A comunidade de Castro Verde tem uma forte identidade que se manifesta através da preservação da 
sua cultura popular presente em tradições, como a da viola campaniça, o cante ao despique e baldão 
ou o cante alentejano a vozes (classificado pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, 
desde 2014), existindo dez grupos corais de cante em Castro Verde. Mas também noutros acontecimen-
tos como a última grande feira tradicional do Sul de Portugal, a conhecida Feira de Castro, ou festas 
de tradição religiosa popular, como a romaria de São Miguel, no segundo fim-de-semana de maio, a 
Aleluia em São Marcos da Atabueira, em que um grupo de homens percorre a aldeia pela Páscoa com 
chocalhos (cuja arte chocalheira se encontra classificada desde 2015 como Património Cultural Imate-
rial da Humanidade), ou a romaria de Nossa Senhora de Aracelis, no último fim-de-semana de agosto.

Mas Castro Verde é também uma terra com uma forte dinâmica cultural aberta às correntes artísticas 
contemporâneas e eruditas, que contam com um forte envolvimento de associações e projetos locais. 
Neste domínio, destacam-se eventos como o Entrudanças, que se realiza no Entrudo em Entradas e que 
concilia as danças do mundo com a convivialidade popular tradicional, e o Programa Cultural Primavera 
no Campo Branco, que se estende ao longo de um mês entre meados de abril e meados de maio e que 
inclui muitos e variados espetáculos de dança, teatro, diferentes géneros musicais (tradicional, erudita, 
jazz, popular, etc.). Ou outros eventos como, por exemplo, as Festas da Vila e Comemorações do Fe-
riado Municipal, que se realiza no final de junho, e a Planície Mediterrânica, que se realiza no segundo 
fim-de-semana de setembro e que conta com um leque variado de iniciativas que celebram a cultura do 
mediterrânico (música, teatro, gastronomia, exposições de artes plásticas, oficinas de dança e bailes de 
tradição, animação de rua, percurso pelas tabernas, um mercado de produtos da terra, um espaço de 
mostra e venda de artesanato, passeios pelo campo, etc.).

Ao longo do ano, decorrem ainda outros tantos eventos promovidos pelo Município de Castro Verde ou 
por entidades locais, também resultantes de colaborações com entidades externas, das quais se des-
taca o Festival Terras Sem Sombra (Figura 10), que decorre em várias localidades do distrito de Beja, 
incluindo Castro Verde, e que tem como objetivo dinamizar os edifícios religiosos organizando, nesses 
espaços, espetáculos de música erudita de excecional qualidade. Este Festival tem associado a cada 
espetáculo uma atividade relacionada com a biodiversidade (ver exemplo de uma atividade em Cas-
tro Verde: http://festivalterrassemsombra.org/portfolio/castro-verde) onde os músicos e a população são 
convidados a conhecer o riquíssimo património natural e paisagístico desta região do Baixo Alentejo.
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Torna-Viagem
O Brasil, a África e a Europa 
(Da Idade Média ao Século XXI)

27 de Fevereiro a 2 de Julho de 2016

terras sem sombra
FESTIVAL DE MÚSICA SACRA DO BAIXO ALENTEJO

Tel. +351 962 414 521 | +351 284 320 918   dpdb@sapo.pt    
www.festivalterrassemsombra.pt
https://www.facebook.com/festivalterrassemsombra

COLABORAÇÃO:
Acción Cultural Española, Administração dos Portos de Sines e Algarve, Caixa de Crédito
Agrícola da Costa Azul, Direcção Regional de Cultura do Alentejo, Embaixada de Espanha,
Embaixada do Brasil, Fundação Centro Cultural de Belém, Fundação Millennium Bcp, Instituto
de Conservação da Natureza e das Florestas, Istituto Italiano di Cultura, Montepio Geral,
Municípios de Almodôvar, Beja, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Odemira, Santiago do
Cacém, Serpa e Sines, Teatro Nacional de São Carlos

Fundado em 2003, o Festival Terras sem Sombra é uma iniciativa da sociedade civil que visa tornar
acessíveis, a um público alargado, os monumentos religio sos da Diocese de Beja, como locais
privilegiados – pela história, pela arte, pela acústica – para a fruição da música sacra. 
De carácter itinerante, coloca a tónica na descentralização cultural, na formação de novos
públicos, na inclusão, na susten tabilidade e na irradiação do Alentejo. 
Tem uma programação de qualidade internacional de que fazem parte, além dos concertos,
conferências temáticas, visitas guiadas e acções de pedagogia artística. 
O diálogo entre as grandes páginas do passado e a criação contemporânea, a abertura a jovens
compositores e intérpretes, a encomenda regular de novas obras, a transver salidade das artes,
o resgate do património musicológico, a visão ecuménica do Sagrado são elementos estru-
turantes de um projecto que rasga fronteiras. 
O FTSS dá a conhecer um território que sobressai pelos valores ambientais, culturais e paisa-
gísticos e apresenta um dos melhores índices de preservação da Europa. 
A valorização dos recursos naturais constitui outra das suas prioridades: a cada espectáculo,
associa-se uma acção-piloto de voluntariado para a salva guarda da biodiversidade com a
participação, ombro a ombro, dos artistas, do público e das comunidades que o Festival percorre. 
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Figura 10 – Programa do Festival 
Terras Sem Sombra 2016.
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Destaque ainda para as festas populares de verão que animam muitas localidades de Castro Verde e 
que são verdadeiros pontos de encontro da população e dos que outrora saíram da sua terra em busca 
de outras condições de vida.

Toda esta dinâmica social e cultural é um aspeto importante da qualidade de vida da população local, 
concorrendo ainda para a dinamização do espaço público, interior e exterior, potenciando a participa-
ção cívica e o exercício da cidadania. É ainda um fator importante de visibilidade do território, atraindo 
visitantes e investimentos, e gerador de benefícios sociais, económicos e ambientais (travão ao despo-
voamento, recuperação de atividades tradicionais, criação de emprego, sensibilização e valorização do 
ambiente, entre muitos outros). 

Neste contexto, o envolvimento e a partilha de experiências com outras Reservas da Biosfera, nacionais 
e internacionais, a Reserva da Biosfera de Castro Verde contribuirá para o reforço do papel de exce-
lência que estes locais desempenham à escala regional, enquanto espaços de referência no que diz 
respeito à promoção do desenvolvimento sustentável, induzindo a adoção de práticas semelhantes em 
outros locais.

Avaliação das alterações e progressos       15.1.2

A avaliação das alterações e progressos ligados ao desenvolvimento sustentável da Reserva da Biosfera 
será feita através de um conjunto de indicadores, de âmbito económico e turístico, demográfico e am-
biental, a definir no quadro da gestão da reserva, bem como do acompanhamento da implementação do 
Plano de Ação e do impacte das ações aí previstas.

A importância do turismo      15.2

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA, Resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 53/2010 de 2 de agosto), região onde se situa Castro Verde, refere que “o turismo tem registado 
uma crescente importância como atividade económica regional” e “A qualidade e a diversidade dos atrativos 
patrimoniais permitem que no Alentejo se possa desenvolver um turismo orientado para as mais variadas 
vertentes, com especial vocação para as formas menos convencionais e massificadas, nomeadamente, turis-
mo de natureza (…)”. Mais adiante, refere “Castro Verde (único Plano Zonal do país onde as aves estepárias 
marcam presença) (…). (…) potencia a realização de atividades turísticas diretamente relacionadas com a 
natureza e o ambiente (…)”.

Pelo património natural que encerra, o turismo de natureza que este território potência ganhará proje-
ção e visibilidade com a classificação da Reserva da Biosfera de Castro Verde.

De um modo geral, a atividade turística em Castro Verde encontra-se ainda numa fase inicial de desen-
volvimento. No entanto, o número de visitantes registados no Centro de Promoção do Património e do 
Turismo (CPPT) - Posto de Turismo tem vindo paulatinamente a aumentar, quer no que se refere aos 

Tipos de turismo e equipamentos turísticos 
disponíveis 

      15.2.1
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visitantes nacionais quer aos estrangeiros.

Entre os diferentes segmentos de turismo, são três os principais tipos de procura turística em Castro 
Verde:

• o touring cultural e paisagístico, que congrega um turismo misto de interesse paisagístico e cul-
tural associado ao património e à gastronomia. É um tipo de visitação de descoberta do território 
nos seus mais variados aspetos e que tem um peso significativo no turismo local;

• o turismo cultural, centrado nos recursos património e cultura tradicional, mas também na forte 
dinâmica cultural de Castro Verde;

• o turismo de natureza, centrado na fruição do património natural, nos percursos de natureza e 
na observação de aves (birdwatching) e que se constitui como o maior recurso turístico de Castro 
Verde.

No âmbito do turismo cultural, as principais atrações são os monumentos edificados de que destaca-
mos a Basílica Real na vila de Castro Verde, onde é possível visitar o Tesouro da Basílica Real com a sua 
preciosa coleção de alfaias e estatuária religiosa, e os museus, como o Museu da Lucerna, com a maior 
coleção conhecida de lucernas de todo o império romano, e o Museu da Ruralidade, com vários núcleos 
distribuídos pelo território, dos quais se destaca o espaço-sede em Entradas dedicado a várias aspetos 
do mundo rural e ao património imaterial, como o Cante Alentejano, elemento fulcral da cultura popular 
tradicional regional.

Outro grupo de turistas culturais são os que aqui se deslocam atraídos por eventos culturais específi-
cos, como o Entrudanças e a Planície Mediterrânica, e que, por esses se prolongarem por vários dias, 
ficam alojados no espaço da Reserva da Biosfera durante o período em que decorrem.

No que respeita ao turismo de natureza, este refere-se ao interesse pelos elementos naturais da região, 
concretamente, pelos seus aspetos biológicos e geológicos, bem como valores paisagísticos. Castro 
Verde dispõe de vários percursos pedestres e de um conjunto de caminhos rurais que permitem a des-
coberta do mundo rural e fruição da natureza. Como suporte aos mesmos foi editado em 2007 o guia 
“Percursos Pedestre no Campo Branco” e um mapa roteiro com indicação de pontos de interesse a não 
perder em Castro Verde e áreas envolventes (Figura 11; ver documentos no Anexo IV).
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Figura 11 – Mapa roteiro “Turismo ambiental e cultural no Campo Branco”, editado em 2006 pela LPN em parceria com o Município de 
Castro Verde.

De entre os interessados no património natural, alguns visitantes procuram aspetos mais específicos, desde 
as plantas com utilização tradicional (aromáticas, condimentares, medicinais e alimentares, etc. | etnobotâ-
nica) até aos interessados nas várias espécies de outras plantas, nomeadamente de flores, como algumas 
espécies de orquídeas e lírios endémicos da região.

Mas, o elemento natural que suscita maior procura é a avifauna, nomeadamente as aves estepárias, como 
a Abetarda (Otis tarda), o Sisão (Tetrax tetrax), o Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), o Rolieiro 
(Coracias garrulus) ou o Grou (Grus grus), e também aves de presa, como o Peneireiro-das-torres (Falco 
naumanni), a Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) , o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) ou o Milha-
fre-real (Milvus milvus).

Castro Verde vai sendo conhecido internacionalmente no meio birdwatcher como um dos locais do mundo 
onde é possível observar as aves estepárias com facilidade. Situado na Europa e, por isso, próximo dos gran-
des mercados turísticos emissores, região amigável, com bons preços, boa gastronomia e bons vinhos, que 
são um bom complemento de um dia no campo, este território é cada vez mais procurado por este produto 
turístico, sendo considerado no meio do birdwatching internacional um sítio a descobrir, ainda desconhecido, 
um best kept secret. 

Existem duas estruturas de acolhimento e encaminhamento de visitantes em Castro Verde: o CPPT - Posto 
de Turismo, que se situa no centro da vila de Castro Verde e está direcionado para o turista mais comum e de 
interesses mais generalistas, e o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG), que se localiza 
a 7 km da vila, na Herdade de Vale Gonçalinho da LPN e está mais direcionado para o turista de natureza em 
particular o observador de aves.

Castro Verde dispõe ainda de onze unidades de alojamento, dispersas pelo território. Entre dois hotéis, uma 
unidade de apartamentos turísticos, um Parque de Campismo, na vila de Castro Verde, e sete unidades de 
Turismo em Espaço Rural, estes equipamentos oferecem um total de 192 camas (Tabela 7).
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A dinâmica turística do território tem originado investimentos que estão concretizados em serviços disponí-
veis, nomeadamente de alojamento. Importa referenciar que outros projetos nesta área, nomeadamente, o 
Projeto Cavandela, com Plano Pormenor aprovado, e o Projeto Rolão, com projeto de loteamento aprovado, 
não tiveram continuidade, desconhecendo-se, atualmente, as intenções por parte dos promotores em con-
cretizar os projetos em causa.

Unidade de 
Alojamento

Tipo
N.º de 

Quartos
N.º de
Camas

Hotel A Esteva Hotel 32 64

Hotel Vila Verde Hotel 21 34

ArtSanta Apartamentos 
turísticos

6 6

Casa dos Castelejos Turismo em Espaço 
Rural

9 9

Casa da Fonte da Perdiz Turismo em Espaço 
Rural

7 14

Monte da Apariça Turismo em Espaço 
Rural

2 4

Monte da Quinta Turismo em Espaço 
Rural

5 10

Monte da Ameixa Turismo em Espaço 
Rural

7 7

Fontes Bárbaras – Turismo Ru-
ral e Enoturismo

Turismo em Espaço 
Rural

6 7

Abetarda Turismo em Espaço 
Rural

9 13

Parque de Campismo de Castro 
Verde

Bungalows 14 24

Total: 118 192

Tabela 7 – Alojamentos existentes na área da Reserva da Biosfera.
(Fontes: sites do Município de Castro Verde e dos alojamentos respetivos)
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Além dos bungalows-apartamentos, o Parque de Campismo e Caravanismo de Castro Verde também 
dispõe de alvéolos para tendas, caravanas e autocaravanas. Grande parte dos campistas dos alvéolos 
são caravanistas e autocaravanistas do Norte da Europa que, devido à amenidade do clima e ao baixo 
custo de vida, aqui ficam durante o inverno por períodos muito longos (por vezes durante meses), perío-
do durante o qual vão visitando a região atraídos também pela sua riqueza paisagística e natural.

Castro Verde tem ainda de 24 estabelecimentos de restauração, dos quais, 19 encontram-se na vila 
de Castro Verde, onde se pode apreciar pratos tradicionais alentejanos, como as migas de espargos, o 
ensopado de borrego ou a açorda alentejana. 

Existe ainda um conjunto de 9 tabernas, espalhadas um pouco por todo o território, em especial nas 
pequenas localidades, que oferecem petiscos típicos da região, como o cozido de grão ou a cabeça de 
borrego assada. Estes estabelecimentos estão, por sua vez, inseridos da Rota das Tabernas Alenteja-
nas, um projeto à escala regional que pretende salvaguardar, valorizar e revitalizar as tabernas do Baixo 
Alentejo.

NAS TABERNAS DE ENCONTROS E 
TRADIÇÕES 

Ao final da tarde em algumas tabernas ainda é possível 
ouvir o cante alentejano nas ocasiões em que o petisco e 
o convívio o proporcionam. Em setembro, em pleno Fes-
tival Planície Mediterrânica ,que se realiza anualmente, 
acontece um passeio pelas tabernas da vila de Castro 
Verde, que convida à descoberta destes lugares enquan-
to espaços onde se “mata” o tempo entre um copo de 
vinho e um petisco. Esta rota é mais um contributo na 
salvaguarda, valorização e revitalização das tabernas 
típicas alentejanas por serem o “testemunho da vida 
económica, social e cultural do último século e marcas 
de referência de épocas passadas do mundo rural”.

Com se referiu no ponto anterior, Castro Verde é um destino turístico ainda numa fase inicial do seu 
desenvolvimento, tendo vindo a registar gradualmente um número crescente de visitantes.

O registo de visitantes no CPPT - Posto de Turismo e CEAVG, entre 2013 e 2015, reflete isso mesmo 
(Tabela 8). No entanto, devemos ter presente que, dos visitantes que acorrem à região de Castro Ver-
de, nem todos se dirigem àquelas estruturas de acolhimento não sendo, por isso, feito o seu registo. 
Isto porque, em muitos casos, trazem já consigo a informação do que pretendem visitar ou fruir, pela 
consulta via internet. Assim, o número real de visitantes será substancialmente superior ao registado.

Por exemplo, são muitos os birdwatchers que fazem as suas observações pelo campo autonomamen-
te ou enquadrados por empresas de birdwatching e, por isso, não vão nem ao Posto de Turismo, nem 
ao Centro de Educação Ambiental. Antes de fazerem milhares de quilómetros para contemplarem a 

Número anual de visitantes na Reserva da Biosfera 
proposta 

      15.2.2
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estepe, estes procuram previamente informação sobre os melhores locais para observar as aves em 
guias da especialidade, como o “Where to Watch Birds in Spain and Portugal” e o “Finding Birds in South 
Portugal”, ou em sítios da internet ou blogs sobre birdwatching, como o conhecido “FatBirder” (Figura12; 
acessível em http://fatbirder.com/links_geo/europe/portugal_alentejo.html).

N.º de Visitantes / Ano 2013 2014 2015

CTTP – Posto de Turismo 3.354 4.379 4.952

CEAVG 1.030 1.032 1.038

Total: 4.354 5.411 5.990

Tabela 8 – Visitantes registados entre 2013 e 2015, nas duas estruturas de acolhimento e encaminha-
mento (CPPT – Posto de Turismo e CEAVG).

Do total de visitantes para o período considerado, cerca de dois terços são nacionais e um terço estran-
geiros, onde se destacam pelo seu número, os cidadãos do Reino Unido, França, Espanha e Alemanha.

Um dos picos de visitas de estrangeiros verifica-se no período de final do inverno e início da primavera, 
o que indicia uma procura relacionada com a observação de aves, tendo em conta que essa é a altura 
do ano mais interessante para esta atividade, pois decorre no período em que as aves invernantes ainda 
estão presentes e as nidificantes estão a chegar ao território.

Figura 12 – Publicação da BirdLife 
International “Where to Watch Birds in 
Spain and Portugal” 
(ed. Hamlyn Limited in association with 
BirdLife International, London, 1995, 
p. 181).
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Figura 13 – Publicação 
“Finding Birds in South 
Portugal” 
(ed. Easybirder, Shefield UK, 
2013, p. 32).

Para concretizar os dados relativamente ao alojamento local e tomando como exemplo a utilização dos 
bungalows/apartamentos do Parque de Campismo de Castro Verde (unidade municipal indicadora de 
picos de afluência/visitação na região) temos um total de 3.714 dormidas em 2015, o que corresponde 
a uma taxa de ocupação de 42,4% (Tabela 9). Os restantes alojamentos, na área da Reserva da Biosfe-
ra, terão uma taxa de ocupação ligeiramente mais baixa e com alguns picos de afluência, em especial 
aquando eventos culturais ou épocas festivas. 

A esta situação não deve ser alheio o facto dos birdwatchers que viajam em autonomia, e que são sobre-
tudo cidadãos estrangeiros, estarem na sua maioria alojados em unidades situadas na região vizinha 
do Algarve, fazendo deslocações diárias ao território de Castro Verde, regressando ao seu alojamento 
ao final do dia. Os que se deslocam com programas organizados fazem-no enquadrados por empresas 
especializadas neste produto turístico, maioritariamente sediadas na região de Lisboa ou no Algarve, 
ficando, por vezes, alojados em unidades hoteleiras na vila de Castro Verde.

Ano 2013 2014 2015

Ocupação 3.116 3.899 3.714

Tabela 9 – Ocupação bungalows/apartamentos do Parque de Campismo de Castro Verde.

Como território que potencia experiências únicas e inesquecíveis, o desafio é fazer da Reserva da Bios-
fera de Castro Verde um destino com projeção internacional, criteriosamente gerido, de grande quali-
dade, e fazer do turismo uma atividade económica geradora de mais-valias para o território.
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Gestão das atividades turísticas       15.2.3

O documento “Estratégia Turismo 2027”, que enuncia a estratégia portuguesa para o setor do turismo 
para a década 2017-2027 e que se encontra atualmente em discussão pública refere, no capítulo “10 
ativos para uma estratégia a 10 anos”, a “Natureza e Biodiversidade” como um ativo diferenciador. 
Também a publicação “Observação de Aves Portugal” do Turismo de Portugal, I.P. destaca Castro Verde 
como “A Grande Planície das Abetardas” nas suas páginas 50 e 51.

Indo ao encontro da estratégia nacional para o segmento turístico e, no que se refere especificamente 
ao produto “observação de aves”, Castro Verde integra a parceria VisitPortugalBirdwatching. Formada 
por entidades públicas e empresas da área do turismo, esta tem como objetivo “estruturar o produto 
birdwatching”, de forma a posicionar o Sul de Portugal como um destino de referência para o turismo 
ornitológico. No âmbito desta iniciativa os vários interlocutores já se fizeram representar em feiras de 
birdwatching nos EUA, já acorreram ao território vários jornalistas da imprensa especializada, já se rea-
lizaram press trip e fez-se a edição do um filme promocional “Birds of Southern Portugal” (disponível em 
inglês em https://vimeo.com/170604133 e legendado em português em https://vimeo.com/169983996). Ao 
abranger áreas territoriais como os estuários do Tejo e Sado, a região do Alentejo e, na região do Algar-
ve, a Reserva Natural de Castro Marim, a Ria Formosa e Sagres, esta parceria assume uma relevância 
estratégica para minimizar os efeitos da sazonalidade e dos impactes do turismo convencional, estando 
direcionado ao perfil do turista ornitológico.

Para responder de forma direta e prática à procura turística in loco, os visitantes que chegam a Castro 
Verde podem dirigir-se aos pontos de receção e acolhimento existentes: o CPPT- Posto de Turismo, 
na vila de Castro Verde, e o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, a 7 km da vila. Além 
de técnicos especializados, que dão esclarecimentos e encaminham os visitantes para os locais mais 
adequados a visitar ou para as atividades e iniciativas que possam estar a acontecer, estas infraestru-
turas dispõem de material informativo e recursos multimédia, nomeadamente quiosques interativos, 
que permitem a consulta de roteiros mais adequados a cada altura do ano e de dicas para otimização 
da visita do turista na região.

Os monumentos visitáveis, como a Basílica Real, e os museus, como o da Lucerna ou o da Ruralidade, 
têm pontos de receção e dispõem de técnicos habilitados a prestar informação e a fazer visitas acom-
panhadas, se o visitante assim o desejar.

Para além disto, e no que se refere aos espaços públicos e às zonas rurais, a visita é livre, exceto nos 
grupos enquadrados pelo CPPT - Posto de Turismo ou por empresas de animação turística, que operam 
no território com sede local ou de âmbito nacional, e atividades promovidas pelo CEAVG.

Impactes positivos e negativos do turismo, atuais e 
previsíveis, e como serão avaliados

      15.2.4

Os impactes positivos esperados da atividade turística e do seu desenvolvimento serão diretos no que 
se refere aos serviços necessários ao próprio setor, como os de alojamento, de restauração e de ani-
mação, mas também a outros setores de comércio e serviços, como o de transportes. Por outro lado, 
os artesãos e produtores locais beneficiarão também do crescimento da atividade turística, fazendo os 
turistas as suas compras localmente.
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Os impactes negativos poderão ser a sobrecarga do destino, sobretudo no que diz respeito à capacidade 
de suporte dos ecossistemas, assim como à perturbação do equilíbrio relacional do turista e a popula-
ção local. A disseminação de boas práticas através de manuais como o recentemente editado “Manual 
de Boas Práticas em áreas Estepárias – Código de conduta para o visitante” (disponível em http://www.
lpn.pt/Backoffice/UserFiles/menu_lpn/Projectos/Turismo/Codigo%20Conduta%20Visitante%20Areas%20
Esteparias%20(LPN%20edi%C3%A7%C3%A3o%202013).pdf) são um contributo que ajudará a minimizar 
a pressão da visitação à Reserva da Biosfera.

A monitorização do desenvolvimento da atividade turística e dos seus impactes será feito pelo acompa-
nhamento do número de visitantes e da sua distribuição, temporal e espacial, na Reserva da Biosfera, 
mas também pelos censos de aves que já se fazem (considerados no ponto 14.3.3.) e por outros que 
serão definidos em sede do Plano de Ação da reserva.

Gestão dos impactes do turismo       15.2.5

A minimização dos impactes da atividade turística (sobretudo de natureza e cultural) poderá conse-
guir-se pelo incremento das visitas acompanhadas ou enquadradas por técnicos locais e pela divulga-
ção de locais e rotas, por via de guias e/ou mapas roteiro, que encaminhem os turistas para áreas que 
reduzam a perturbação provocada pela presença de visitantes de forma autónoma. 

Se bem que, praticada por um público mais especialista e conhecedor de boas práticas do turismo de 
natureza, a observação de aves é talvez a prática turística que acarreta impactes mais gravosos, em 
especial no comportamento das aves, devido à conduta ou à frequência da presença de visitantes. Daí 
existirem restrições à visitação de alguns locais ecologicamente mais sensíveis à presença humana 
na Reserva da Biosfera. Exemplo disso são as propriedades que a LPN têm na região, cuja visitação 
deverá ser sempre efetuada na companhia de técnicos da associação. Por outro lado, os visitantes que 
acorrem ao CEAVG são devidamente informados sobre os locais mais aconselháveis a visitar, assim 
como as melhores alturas do ano e do dia para a prática do birdwatching.

O cumprimento de normas e princípios de um turismo mais sustentável será também reforçado atra-
vés de programas de formação e informação dos profissionais que fazem atendimento ao público mas, 
sobretudo, aos guias e outros técnicos que façam o acompanhamento de visitantes, e elaboração de 
um regulamento de boas práticas em turismo responsável a ser facultado a quem nos visitar.

Por fim, a promoção da articulação e mobilização entre os vários agentes locais envolvidos no processo 
de desenvolvimento do turismo dá garantia quanto à capacidade de se alcançar uma correta gestão 
da visitação turística na Reserva da Biosfera, que aproxima o Homem à natureza e que proporciona 
enriquecimento cultural.
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A agricultura (incluindo a pecuária) e outras 
atividades (incluindo tradições e costumes)

      15.3

Descreva o tipo de agricultura (incluindo a 
pecuária) e as outras atividades, com referência à 
área em questão e pessoas envolvidas 

      15.3.1

Até aos finais da década de setenta do séc. XX, as atividades ligadas ao setor primário eram as predo-
minantes na área da Reserva da Biosfera. Hoje, apesar de dominar a superfície da área da reserva, a 
atividade agrícola apenas representa 7% da população ativa. A agricultura é extensiva e destina-se tanto 
à subsistência como à venda, quer de produtos primários (maioritariamente carne), quer de transfor-
mados, (como é o caso do vinho, queijos e enchidos tradicionais).

Quanto à posse da terra, toda a propriedade rústica da área proposta a Reserva da Biosfera é privada 
pertencendo, regra geral, a pessoas singulares residentes ou coletivas com sede efetiva no território. 
Os agricultores são maioritariamente homens detentores de uma já longa experiência no setor que, em 
muitos casos, advém de uma tradição familiar.

Baseada na rotação de culturas de cereal de sequeiro e pousios, que são usados para uma pecuária ex-
tensiva (de gado ovino e bovino), a atividade agricultura de sequeiro é a marca diferenciadora de Castro 
Verde e o ex-libris de uma paisagem rural de elevado valor natural (High Nature Value Farming): a estepe 
cerealífera.

O sistema agrícola é caracterizado por uma rotação tradicional entre culturas de cereais, geralmente 
por 2 anos, e a existência de pousios (pastagens naturais), por 2 ou mais anos. Economicamente pouco 
rentável, a manutenção desta agropecuária tradicional tem sido compensada pela atribuição de apoios 
à perda de rendimento, no âmbito das Medidas Agroambientais consignadas na política agrícola da 
União Europeia - PAC, que reconhecem o agricultor como zelador de uma relação quotidiana e estreita 
entre a agricultura e a natureza. 

De adesão voluntária, no último ano agrícola (i.e. 2015-2017) cerca de 109 explorações agrícolas (para 
uma área total de 13.776 ha) eram aderentes à atual medida agroambiental Apoio Zonal de Castro Ver-
de3. Num universo atual de 283 explorações, este número mostra o sucesso deste instrumento único 
que permite desenvolver a atividade a nível económico preservando, ao mesmo tempo, os recursos 
naturais utilizados. Os compromissos, a que os agricultores ficam obrigados quando aderem a esta 
medida, tem custos adicionais associados e alguma perda de rendimento. Entre os compromissos des-
taca-se a interdição de trabalhos agrícolas (lavouras e ceifas) durante a época de nidificação das aves, 
que fazem ninho no chão, e a sementeira de culturas de leguminosas para a fauna.

Segundo o último Recenseamento Geral Agrícola (RGA), em 2009, existiam em Castro Verde 275 ex-
plorações agrícolas, ocupando uma área aproximada de 51 mil hectares e com uma dimensão média 
de 156 ha. Dessas, 233 eram de terra arável limpa, estando 181 dedicadas a culturas temporárias (i.e. 

3 Atual designação para a primeira medida agroambiental que surgiu um Portugal, na altura denominada Plano Zonal de Castro Verde. Com 
início em 1995 esta medida é um instrumento financeiro da União Europeia cuja filosofia assenta no pagamento de um serviço de conservação 
da paisagem e da avifauna ameaçada aos agricultores que pratiquem uma agricultura compatível com a conservação do património natural. 
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cereais de sequeiro) e 169 tinham também terrenos em pousios, ocupando, cada uma delas, respeti-
vamente, cerca de 30 mil hectares e 18 mil hectares. A estes dados importa juntar os 60 ha de culturas 
arvenses de sob-coberto, em matas e floresta, equivalendo a 6 propriedades. As pastagens permanen-
tes em terra limpa rondavam os 7 mil hectares enquanto as que se estendiam no sob-coberto de matas 
e montado rondavam os 2 mil hectares.

De acordo com os dados do inquérito realizado pela Associação de Agricultores do Campo Branco em 
2008-2009, incluídos no relatório “A Agricultura no Campo Branco: Passado, Presente e Futuro – 20 anos 
da AACB” (ver documento no Anexo IV), as culturas temporárias mais semeadas (em percentagem de 
área utilizada) na área de Castro Verde foram a aveia (41%), seguida do trigo (34%), do triticale (12%) e da 
cevada branca (12%). A cevada dística representa apenas 1%.

No que respeita à caracterização dos efetivos pecuários, a maioria dos produtores possui efetivos mistos 
de bovinos, da raça Limusine e raça Mertolenga, e ovinos, sobretudo da raça Merina mas também da 
raça Campaniça. Atualmente, existem no território de Castro Verde cerca de 6.406 bovinos, 32.114 ovi-
nos, sendo o número médio de cabeças de gado por exploração de 78 e 177 respetivamente. Com fraca 
expressão existem ainda 956 caprinos. Desta produção animal resultam produtos de grande qualidade 
como, por exemplo, a carne de borrego, que importa valorizar, e também queijo campaniço (sobretudo 
de ovelha e algum dele como Queijo de Serpa DOP), para além de outros produtos como o requeijão e a 
manteiga de ovelha. Também de origem animal e característicos desta região são os enchidos.

Outrora, o território de Castro Verde foi a mais importante zona de transumância de grandes rebanhos 
oriundos da Serra da Estrela, de Espanha e do Algarve. Esta tradição perdeu a sua importância sobretudo 
no séc. XIX, tendo originado uma pastorícia itinerante mais regional em que os rebanhos se deslocavam 
entre as diferentes propriedades onde havia pastos disponíveis. Hoje este costume ainda é praticado 
com movimentações de curta distância de gado dentro da área da Reserva da Biosfera, de acordo com a 
disponibilidade dos pastos.

Ocupando cerca de 549 ha o olival tem pouca expressão na Reserva da Biosfera, predominando os olivais 
tradicionais de sequeiro que são maioritariamente destinados ao autoconsumo (p.ex. produção azeite, 
obtenção de lenha) e pastoreio (nomeadamente de ovinos). 
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Com 223 ha, a vinha é igualmente pouco significativa e corresponde a plantações antigas e algumas mais 
recentes, cujos vinhos se encontram no mercado.

Não obstante do papel económico e social que outrora adquiriram, as hortas familiares ocupavam em 
2009 (segundo o RGA) somente 6 ha, que se distribuíam por 71 hortas nos vários aglomerados rurais dis-
persos pelo território. Em 2011, com o projeto “Hortas Comunitárias”, o Município de Castro Verde colocou 
à disposição da comunidade local cerca de 118 lotes de terra com 120 m2 cada, onde podem ser praticadas 
culturas hortícolas e frutícolas, assim como de flores de corte e plantas aromáticas e medicinais. Loca-
lizadas junto à vila de Castro Verde, estas hortas têm permitido uma melhoria na qualidade de vida dos 
cidadãos e, em particular, dos que residem neste núcleo urbano que é o maior da Reserva da Biosfera. 

Possíveis impactes, positivos e negativos, dessas 
atividades nos objetivos da Reserva da Biosfera 

      15.3.2

As atividades que se prendem com o setor primário, nomeadamente a cerealicultura e a pecuária ex-
tensiva, assentes em produções diferenciadas, de qualidade e respeitadoras do ambiente, têm inevita-
velmente impactes positivos no cumprimento dos objetivos da Reserva da Biosfera. 

Ao associarem modos de produção tradicionais à valorização e proteção da paisagem, à promoção e 
consolidação da identidade cultural e, ainda, à conservação e gestão sustentável dos recursos naturais 
(habitats, espécies, solo, água), estas são um forte contributo ao estado de conservação favorável e es-
tável da estepe cerealífera de Castro Verde, bem como à sustentabilidade económica das explorações.

Estas atividades apresentam-se ainda como uma oportunidade de capacitação e crescimento das ex-
plorações agrícolas e de vital importância no processo de valorização de bens e serviços que daí possam 
advir, contribuindo decisivamente para um desenvolvimento local assente na valorização do meio rural 
com consequente melhoria da qualidade de vida e fixação das populações rurais.

Paralelamente, ao contribuir ao nível da economia familiar e de proximidade, as Hortas Comunitárias 
de Castro Verde assumem-se como espaços de lazer e com um enorme potencial sociocultural, permi-
tindo um incremento das relações de vizinhança que vêm aprofundar e consolidar a participação cívica, 
em especial, dos utilizadores. Ao fomentar a prática hortícola, pelo consumo de produtos de qualidade, 
através do conceito de “faça você mesmo”, e o respeito pela defesa do ambiente, estas contribuem 
igualmente para a promoção de uma economia verde capaz de reduzir a poluição (em especial, do solo 
e da água) e escassez dos recursos naturais.

 Indicadores utilizados ou a utilizar na avaliação da 
situação e suas tendências  

      15.3.3

Para acompanhar quer o desenvolvimento da atividade agrícola, quer do grau de execução de programas 
de incentivos (como são as medidas agroambientais), serão utilizados vários indicadores económicos 
e sociais, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)4, I.P. e serviços vários do Estado 
Português. Entres estes indicadores conta-se a empregabilidade, a produtividade e os rendimentos de-

4 O INE é o organismo oficial de Portugal responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade, promovendo a coor-
denação, o desenvolvimento e a divulgação da atividade estatística nacional. 
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rivadas das atividades em causa.

Para a avaliação dos impactes daquelas atividades ao nível do equilíbrio ecológico dos ecossistemas, 
serão ainda usados outros indicadores, definidos no quadro do Plano de Ação da Reserva da Biosfera, 
como o censo de aves indicadoras do estado geral da biodiversidade estepária. 

Ações em curso e medidas a aplicar para reforço 
dos impactes positivos e redução dos impactes 
negativos nos objetivos da Reserva da Biosfera 

      15.3.4

O Apoio Zonal de Castro Verde (Portaria n.º 56/2015 de 27 de fevereiro), para o período 2014-2020, é dina-
mizado e acompanhado por uma estrutura de natureza técnica, designada por Estrutura Local de Apoio 
(ELA)5. A LPN e a Associação de Agricultores do Campo Branco são dois dos sete parceiros envolvidos 
na ELA que abrange o Apoio Zonal de Castro Verde. Esta representação assegurará não só a defesa dos 
interesses do público-alvo, mas também a prossecução das boas práticas agroambientais através de um 
apoio técnico de proximidade. Como resultado espera-se incentivar o espírito do agricultor como criador 
e zelador da paisagem e responsável pela conservação da diversidade biológica das áreas agrícolas que 
trabalha, atividade essa com um custo associado que a sociedade tem vindo a entender como benéfico e 
essencial para acautelar o abandono de vastas áreas agrícolas de baixo rendimento ou a intensificação 
agrícola e consequente perda de biodiversidade. 

A aposta nos processos de certificação dos modos de produção das explorações agrícolas, no domínio da 
Produção Biológica ou Produção Integrada, surge também como determinante para a valorização e noto-
riedade dos principais produtos agrícolas (carne e cereais) e dos serviços ambientais que os agricultores 
prestam.

Por sua vez, os agricultores serão incentivados a colaborar e participar ativamente em atividades de con-
servação (p.ex. projetos técnico-científicos, censos de aves) e tomadas de decisões relevantes como forma 
de incorporar o seu conhecimento do meio bem como de reconhecer e incrementar o seu empenho na 
conservação da estepe cerealífera de Castro Verde.

O envolvimento de agricultores, defensores do meio ambiente e de entidades públicas e privadas, em cau-
sas de interesse coletivo, como o de discutir conjuntamente a avaliação dos impactes e das medidas a to-
mar, permitirá maximizar a longo prazo uma gestão harmoniosa da convivência estreita entre as atividades 
agrícolas e o património natural da Reserva da Biosfera.

Como ferramenta prática, útil e passível de ser usada por todos, os manuais de boas práticas, onde se 
compila e resume informações específicas sobre ações que visam incrementar uma utilização racional e 
otimizada da biodiversidade e dos ecossistemas (como o “Manual de Boas Práticas Agrícolas em Planícies 
Cerealíferas”, disponível em: http://www.lifeesteparias.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/LIFE_Esteparias_MBPA_
web_compacto.pdf), contribuirão para um papel mais pró-ativo dos agricultores, aumento da eficiência das 
explorações e minimização de impactes ambientais negativos, sobretudo na avifauna estepária. 

Esta atitude pró-ativa permanente e dinamizadora, implementada através de medidas estratégicas credí-
veis e eficazes, permitirá obter benefícios sociais abrangentes e intergeracionais que estimulem a prática 
de hábitos de vida saudáveis.

5 Uma ELA é constituída por entidades descentralizadas da administração pública e organizações locais representativas na área agrícola e na 
área da conservação, que são convidadas a integrar a estrutura.
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No entanto, é essencial reforçar o trabalho constante com a comunidade no reconhecimento destas mais-
-valias e desenvolver processos mais abrangentes do território que garantam a sua sustentabilidade no 
longo prazo, processos para os quais a classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera facultará 
importantes contributos.

Outros tipos de atividades que contribuam, positiva 
ou negativamente, para o desenvolvimento 
sustentável local, incluindo o impacto / influência 
da Reserva da Biosfera proposta fora de seus limites 

      15.4

O contexto económico de Castro Verde sofreu, em particular nas últimas três décadas, uma profunda alte-
ração devido, fundamentalmente, à abertura em 1988 do complexo mineiro de Neves-Corvo, um dos cen-
tros mineiros mais importantes da Europa e uma das mais importantes indústrias extrativas de Portugal. 

Pela atividade económica que induziu, a abertura da Mina de Neves-Corvo, propriedade da empresa minei-
ra SOMINCOR (Grupo Lundin Mining), proporcionou o surgimento de novas profissões e a alteração de con-
teúdos de outras. Em resultado, ocorreu uma profunda mudança no tecido empresarial da região de Castro 
Verde que, da quase monopolização assumida pelas atividades ligadas ao setor primário, se torna variado 
e amplo, apresentando um potencial de crescimento assente na diversidade da atividade económica.

Já o impacte social pelo volume de emprego que criou, sobretudo especializado, levou a um aumento sig-
nificativo de pessoas que vieram trabalhar e residir quer para Castro Verde, quer para áreas adjacentes 
à mina (como Almodôvar e Ourique). Hoje, a atividade mineira representa 98% do volume de negócios do 
setor secundário e 30% da população ativa na área da Reserva da Biosfera. Quanto ao setor terciário, as 
atividades ligadas ao comércio e serviços empregam cerca de 63% da população. 

A maior parte do tecido empresarial está claramente assente numa estrutura de micro e pequenas empre-
sas do ramo dos serviços e da microindústria, do comércio e do retalho. Composto por cerca de 650 empre-
sas, 30% delas inserem-se no setor do comércio por grosso e a retalho e 25% estão ligadas à agricultura, 
produção animal, caça e silvicultura. Segundo o INE, Castro Verde alberga 124 sociedades, 46 das quais 
ligadas ao comércio e 13 sociedades de indústria transformadora.

Se excetuarmos a exploração mineira, pelo volume de negócios que representa, e as atividades agrícolas, 
pela expressão territorial que assumem, a atividade terciária é a mais importante na Reserva da Biosfera 
ao empregar o maior número de pessoas ao serviço da comunidade local e próximas à reserva.

O crescimento geral do consumo, em termos absolutos, e a modernização do mesmo, têm definido em 
larga medida a resposta dos empresários, que optam, na grande maioria, pelos serviços de proximidade 
(de uma forma geral pelo pequeno comércio muito pautado pela não especialização da venda) e pela pe-
quena indústria, de apoio a outras atividades, nomeadamente, da construção civil (como as carpintarias e 
as serralharias).

De entre as microempresas transformadoras merecem destaque as agroindústrias, nomeadamente as da 
área da salsicharia, da queijaria, da panificação e da doçaria. Acrescem as que se dedicam à apicultura que 

Tipos de atividades       15.4.1
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DOCARIA COM SABOR TRADICIONAL ALENTEJANO

A doçaria e bolaria alentejana é rica em sabores, desfrutando de uma tipicidade única pelo uso de alguns 
produtos da região, como o leite, a banha de porco, a aguardente, o mel e o azeite, e pela utilização de al-
guns aromas peculiares e pequenos “truques”. Na Reser-
va da Biosfera, os folhados de gila são um dos doces mais 
ricos e típicos. Somam-se as deliciosas queijadas de re-
queijão, já distinguidas em vários concursos de doçaria 
tradicional popular portuguesa, as “costas” de leite, rec-
headas com gila ou marmelada, e as popias alentejanas, 
simples, com especiarias ou “caiadas”. A criatividade e a 
imaginação na utilização de ingredientes muito simples 
fazem destes bolos alentejanos uma surpresa de sabores 
e uma prova da simplicidade de um modo de estar das 
suas gentes.

Consciente das implicações ambientais da sua atividade, a empresa mineira de Neves-Corvo definiu, 
desde logo, na sua organização e no plano de trabalhos, a gestão ambiental como uma das suas priorida-
des com o objetivo de promover a melhoria contínua do seu desempenho ambiental, segundo o princípio 
da minimização da emissão de poluentes na origem. Coordenado pelo seu próprio Departamento de 
Ambiente, este trabalho tém permitido a implementação de medidas de minimização, em especial, do 
impacte na qualidade do ar (pela redução da emissão de poeiras e outras partículas) e na qualidade da 
água (pelo tratamento das escorrências e eventuais derrames ou overflows). 

Ao mesmo tempo, a empresa tem assumido o compromisso de integração da gestão da biodiversidade 
na sua política ambiental, pela promoção de várias práticas de biomonitorização, iniciadas em 1982, e 
em cooperação com diversas instituições académicas. Estes esforços têm possibilitado a minimização 
dos impactes ambientais na biodiversidade na região envolvente ao complexo mineiro, de que o Projeto 
“Uma Mina de Biodiversidade” é testemunho. Todas estas ações são uma mais-valia para a Reserva da 
Biosfera pois, a par de promoverem o conhecimento científico, têm a capacidade de despertar o interesse 

Possíveis impactes, positivos e negativos, dessas 
atividades nos objetivos da Reserva da Biosfera 

      15.4.2

produzem um outro produto alimentar de grande qualidade e valor que é o mel puro de abelha e a água-
-mel, um produto complementar que vai sendo cada vez mais utilizado pelos grandes chefes de cozinha na 
confeção de diversos pratos.

Pela crescente importância do valor económico, há ainda a destacar a atividade cinegética direcionada à 
Perdiz-vermelha (Alectoris rufa), à Lebre-ibérica (Lepus granatensis) ou ao Coelho-bravo (Oryctolagus cuni-
culus), Estando quase na sua totalidade cinegeticamente ordenada, segundo a Lei de Bases Gerais da Caça 
(Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, na redação do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro), a Reser-
va da Biosfera está assim vocacionada para a caça menor. Entre as Zonas de Caça existentes destaca-se 1 
Zona de Caça Municipal (ZCM), com 786 ha, 35 Zonas de Caça Associativa (ZCA), que ocupam 32.290 ha, e 22 
Zonas de Caça Turísticas (ZCT), que ocupam 18.832 ha. Acresce a existência de 4 Zonas de Interdição à Caça 
(ZIC - Portaria n.º 1056/2006, de 25 de setembro) que, além de assegurarem as condições para o completo 
desenrolar dos ciclos biológicos das espécies cinegéticas, proporcionam um local tranquilo de refúgio para 
outras tantas espécies, de mamíferos, répteis, anfíbios e aves, em especial as estepárias.
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da sociedade quer para a riqueza natural à superfície, quer para a que se “esconde” no subsolo.

A atividade mineira tem, por sua vez, um impacte social e económico muito positivo no dia-a-dia da Re-
serva da Biosfera pelo emprego criado, pelo desenvolvimento induzido que levou ao surgimento de um 
conjunto de empresas e ao desenvolvimento de outras, assim como à melhoria da qualidade de vida e 
bem-estar da comunidade onde se insere. 

Ao nível do comércio e serviços estes terão necessariamente um impacte positivo nos objetivos da Re-
serva da Biosfera por serem o interface com o consumidor, seja a população local sejam os visitantes, e 
também um veículo de comunicação e de afirmação do valor intrínseco da reserva.

Destacam-se os produtos locais como a carne, o queijo (sobretudo de ovelha, mas também de cabra), os 
enchidos, o mel ou o vinho que, ao associarem modos de produção tradicionais à qualidade e, no limi-
te, à conservação e gestão sustentável dos recursos naturais, verão aumentar as suas vendas e trarão 
maior visibilidade ao território, o que se refletirá positivamente no desenvolvimento socioeconómico da 
Reserva da Biosfera.

Por sua vez, a gestão ativa que é efetuada pelas Zonas de Caça para as espécies cinegéticas tem igualmen-
te um importante contributo na conservação dos habitats e biodiversidade local, mostrando o papel que 
a atividade cinegética desempenha na preservação da paisagem e dos recursos naturais da Reserva da 
Biosfera. A existência de Zonas de Interdição à Caça assegura ainda condições acrescidas para o completo 
desenrolar dos seus ciclos biológicos quer das espécies cinegéticas que de outras espécies ameaçadas, 
como é o caso das aves estepárias.

Através do seu Departamento de Ambiente, a empresa mineira SOMINCOR (Grupo Lundin Mining) faz a 
monitorização dos impactes ambientais incidindo sobre parâmetros da qualidade do ar (partículas em 
suspensão e óxidos de azoto), do solo (teores de metais nos solos) e da água (dados físico-químicos de 
linhas de água, controlo de infiltrações na barragem de rejeitados), para além dos parâmetros físico-quí-
micos dos efluentes. É ainda feita a biomonitorização recorrendo a líquenes, animais e plantas, como 
forma de quantificar impactes quer ambientais quer nos humanos.

O impacte ambiental da atividade mineira é igualmente acompanhado pelo Estado Português, através da 
Agência Portuguesa do Ambiente e de acordo com o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental6.

De um modo geral, a avaliação de alterações e progressos de atividades baseadas em bens e serviços, 
diferenciadores e de qualidade, será feita através de um conjunto de indicadores, de âmbito social e eco-
nómico, como número de empregos, produtividade e rendimento económicos das referidas atividades.

Indicadores utilizados ou a utilizar na avaliação da 
situação e suas tendências

      15.4.3

6 A atividade extrativa da SOMINCOR-Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A., encontra-se ao abrigo do artigo 12.º do regime jurídico de Avaliação 
de Impacte Ambiental (RJAIA), designadamente o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto.
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De acordo com a “Declaração de Compromisso de Conservação da Natureza”, no âmbito do “Business 
and Biodiversity”7 a SOMINCOR (Grupo Lundin Mining) compromete-se a monitorizar e minimizar o im-
pacte da atividade mineira no ambiente e na biodiversidade, pela adoção de práticas ambientais e das 
melhores técnicas disponíveis tomadas pela minimização da emissão de poluentes na origem. 

A acrescer, a empresa mineira dispõe de um conjunto de ações preventivas para minimização dos impac-
tes negativos em caso de acidente na área de extração mineral, como medidores de caudal nas condutas 
que permitem detetar qualquer fuga ou rotura, e outros sistemas redutores de atenuam os efeitos de 
eventuais acidentes. A empresa garante ainda a reposição das condições prévias em caso de acidente.

Ao nível do comércio e serviços a aposta em processos de certificação ajudará ao reconhecimento e 
transmissão de informação aos consumidores, empresas e decisores políticos, sobre a qualidade e es-
pecificidade dos mesmos, com consequente impacto positivo no desenvolvimento socioeconómico da 
Reserva da Biosfera.

A promoção da chancela UNESCO e o uso de uma futura marca exclusiva da reserva (para distinguir 
produtos e serviços deste território) potenciarão igualmente impactes positivos sobre a economia local e 
tradicional por via do aumento das suas vendas, mas também porque o aumento esperado de visitantes 
se refletirá positivamente nas suas vendas locais.

Todas as atividades referidas anteriormente proporcionam rendimentos económicos à população resi-
dente na Reserva da Biosfera, pela criação de emprego, implementação de novos pequenos e médios 
negócios e dinamização do empreendedorismo e da inovação.

Por sua vez, as atividade económicas desenvolvidas permitem guiar e reforçar projetos que visem a 
melhoria da qualidade de vida das populações e assegurar a sustentabilidade ambiental. 

São igualmente geradoras de impulsos importantes, como o marketing de produtos da região, o tu-
rismo em conformidade com o meio ambiente e uma agricultura equilibrada que protege o ambiente.

Benefícios das atividades económicas para a 
população local

      15.5

Rendimentos ou benefícios que as comunidades 
locais retiram diretamente da Reserva da Biosfera 
proposta 

      15.5.1

Ações em curso e medidas a aplicar para reforço 
dos impactes positivos e redução dos impactes 
negativos nos objetivos da Reserva da Biosfera

      15.4.4

7 O “Business and Biodiversity” é uma iniciativa da Comissão Europeia que tem por objetivo incrementar a integração da biodiversidade nos sistemas 
de gestão e estratégia corporativa das empresas sendo promovida em Portugal pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 
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Valores espirituais, culturais e costumes      15.6

Valores culturais e espirituais e costumes, incluindo 
línguas, rituais e modos de vida tradicionais 

      15.6.1

Com uma religiosidade ancestral, profundamente representada em ermidas, capelas, igrejas e pe-
quenos templos, que se distribuem por toda a área da Reserva da Biosfera, Castro Verde mantém a 
tradição cultural associada a festividades originalmente religiosas com cariz popular. Como exemplo 
temos a Aleluia em São Marcos da Atabueira, na qual, além de rituais religiosos associados à Páscoa, 
realiza-se um mercado enquanto um grupo de homens, mulheres e crianças percorre a aldeia com 
chocalhos (classificados em 2015 como Património Cultural Imaterial da Humanidade, com Necessi-
dade de Salvaguarda Urgente) anunciando a ressurreição de Cristo.

As romarias como a de São Miguel ,no segundo fim-de-semana de maio, ou a de Nossa Sra. de Ara-
celis, no último fim-de-semana de agosto, mas também os mastros, que decorrem durante os Santos 
Populares na segunda quinzena de junho e que culminam nas Festas da Vila de Castro Verde pelo São 
Pedro em 29 de junho, são atividades que associam a religiosidade, o convívio social e outras manifes-
tações culturais.

Existem ainda as feiras tradicionais como a Feira de Maio que ocorre na primavera (5 de maio) e a 
célebre e muito antiga Feira de Castro que decorre no terceiro fim-de-semana de outubro. Também 
conhecida como a última grande feira do Sul, foi criada por D. Filipe II no início do séc. XVII. É uma Feira 
de Outono, que decorre após as colheitas, em que os da planície e os da Serra Algarvia se encontram 
para vender os seus excedentes e também para se abastecerem para o inverno que se aproximava. 
Mas é também o grande ponto de encontro desta grande comunidade rural do Sul, onde se refazem 
amizades e se toma conhecimento dos grandes acontecimentos sociais do ano.

Há ainda uma feira de inverno, a Feira de São Sebastião ou do Pau-Roxo, que ocorre no dia 20 de janei-
ro e onde, para além do mais, se compra o tradicional Pau-roxo, uma cenoura roxa típica e cultivada 
nas hortas locais.

Na tradição oral tem ainda uma grande importância o cante alentejano, canto a vozes e à capela, en-
toado em grupo e que ainda hoje ocorre espontaneamente sempre que se juntam alguns alentejanos 
em eventos sociais, durante os trabalhos agrícolas ou, simplesmente, nos convívios informais. Atual-
mente, a forma mais conhecida desta tradição são os grupos corais organizados. O cante alentejano 
está classificado pela UNESCO como Património Imaterial da Humanidade, desde 2014.

Indicadores utilizados para medir os rendimentos e 
outros benefícios 

      15.5.2

Uma vez que a Reserva da Biosfera proposta coincide com os limites administrativos do concelho de 
Castro Verde, serão utilizados indicadores económicos e sociais gerais, como o produto interno bruto 
(PIB), a taxa de emprego, número de postos de trabalho, que se encontram definidos e são recolhidos 
por vários serviços oficiais do Estado Português.
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A viola campaniça é o instrumento de eleição da tradição musical na área da Reserva da Biosfera de 
Castro Verde. Acompanhando o cantar ao desafio, as modas campaniças ou os passos simples de uma 
breve dança, o seu trinar é hoje uma sonoridade familiar aos nossos dias. E, se tal acontece, é graças 
ao trabalho de instituições e de pessoas que se deixaram seduzir pelo seu toque.

Outra manifestação da cultura imaterial é a cozinha que cumpre as regras simples da gastronomia 
regional alentejana, baseada no pão e ervas aromáticas, e que se integra na Dieta Mediterrânica, clas-
sificada como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, desde 2013. 

Nos vários restaurantes de Castro Verde podem encontrar-se pratos tradicionais que obedecem à mão 
centenária do saber fazer das gentes campaniças. Entre sopas de pão, açorda, migas com espargos, 
gaspacho e ensopado de borrego, esta é uma gastronomia dos sabores da terra onde a cozinha mistura 
o requinte do saber fazer com os produtos produzidos na região (pão, carne de porco, enchidos tradi-
cionais e o queijo de ovelha ou de cabra).

Nenhuma das tradições referidas está em perigo, fazendo parte de uma caminhada entre a tradição 
e a modernidade, que remete a Reserva da Biosfera para o desenvolvimento social e económico e de 
realização humana e cultural, bastante satisfatório.

Atividades destinadas a identificar, proteger, 
promover ou revitalizar tais valores e práticas 

      15.6.2

Muitas das atividades tradicionais acima referidas têm sido promovidas como eventos tradicionais com 
conteúdos sociais e culturais, por forma a valorizá-los e dar-lhes continuidade e dinâmica. 

São exemplos disso, a Feira de São Sebastião ou do Pau-Roxo onde se tem apostado na revitalização 
daquele legume tradicional, a Feira de Castro onde se tem dinamizado a sua vertente económica mas 
também reforçado a sua componente cultural que já tinha tradicionalmente, merecendo destaque o 
desfile de corais “Planície a Cantar” ou o “Encontro de Tocadores de Viola Campaniça e Cantadores de 
Despique e Baldão”.

Por sua vez, através de projetos como “O Cante Alentejano na Escola” e “A Viola Campaniça na Escola” 
tem sido possível dar continuidade a um trabalho de afirmação destas expressões da cultura local, em 
especial, junto dos mais novos. Acresce um conjunto de ações e novas dinâmicas comunitárias, de que 
são exemplo os grupos corais (existindo atualmente 10 grupos na área de Castro Verde) e grupos de 
jovens tocadores de viola campaniça, que têm possibilitado a divulgação e valorização deste patrimó-
nio musical único a nível nacional e além-fronteiras.

Ao nível da gastronomia destaca-se a participação de vários restaurantes locais em eventos como “A 
Semana Gastronómica do Borrego” e a “Semana Gastronómica do Gaspacho e da Tomatada”, duas 
iniciativas da Turismo do Alentejo e do Ribatejo, ERT que têm por objetivo divulgar a qualidade gastro-
nómica e a excelência dos produtos endógenos, assim como impulsionar o setor da restauração.

Por fim, a chancela UNESCO e o uso de uma futura marca exclusiva da reserva (em especial quanto a 
produtos e serviços do território) trarão igualmente impactes positivos sobre a dinâmica destas ativi-
dades de cariz cultural por via do aumento da sua visibilidade e notoriedade, potenciando os benefícios 
económicos e socias associados.



 | 205 

OS JOVENS E OS PROJETOS DE SALVAGUARDA DA TRADIÇÃO

Quando se fala na salvaguarda de património cultural imaterial, uma das questões que se levanta é a sua 
continuidade. Como transmiti-lo às novas gerações? Com o objetivo de contribuir para a resposta a esta 
missão, a Câmara Municipal de Castro Verde reuniu parceiros e criou dois projetos únicos de ensino de duas 
das componentes culturais mais identitárias da região. 

Enquadrado num protocolo de cooperação com o Agrupamento de Escolas de Castro Verde, está a ser de-
senvolvido desde 2009 junto da população escolar que frequenta o Ensino Pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino 
Básico o Projeto “O Cante Alentejano na Escola”. O entusiasmo das crianças têm marcado esta iniciativa, que 
acontece em contexto de sala de aula, e privilegia a interação com cantadores que dinamizam esta expressão 
da cultura local, com vista ao reforço da valorização deste património único a nível mundial assim como para 
o enriquecimento curricular através de uma abordagem lúdica do cante.

Iniciado em 2005, em parceria com a Escola Secundária de Castro Verde, a Cortiçol – Cooperativa de Infor-
mação e Cultura de Castro Verde e a Junta da União de Freguesias de Castro Verde e Casével, o Protejo “A Viola 
Campaniça na Escola” permitiu incluir a aprendizagem do toque e construção da viola campaniça na Escola 
Secundária de Castro Verde. Passada uma década, este é hoje um importante contributo para a salvaguarda 
e dinamização de uma tradição musical, única a nível local e nacional, bem como a existência de uma escola 
aberta ao meio, onde a par dos conteúdos curriculares, os projetos contribuem de forma evidente e clara para 
o cumprir de objetivos coletivos.
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Os valores culturais locais fazem parte do processo de desenvolvimento do território de Castro Verde, 
sendo elementos integrantes da sociedade e da identidade das populações e, por isso, inseparáveis 
da dinâmica de toda a comunidade. Com a evolução do tempo esta diversidade cultural tem vindo a 
encontrar na estrutura associativa uma forma de perpetuar a sua existência, de que são exemplo, as 
associações de cante alentejano e as várias associações recreativas (e que se encontram bem espe-
lhadas no ponto 10.6).

Ao mesmo tempo, a interação e integração dos valores culturais de uma geração para outra é, por si 
só, um processo de desenvolvimento e capacitação de diversos tipos, como inter-relacional, pessoal, 
de inserção social e até de harmonia social.

Como forma de afirmação de um modo próprio de interação entre o Homem e a natureza, o uso da 
Abetarda como mascote ou símbolo de grupos e associações existentes no território e, até, como 
imagem de rótulos de produtos locais (como o queijo e o vinho), mostra o sentimento de pertença e de 
identidade cultural associado a mundo rural próprio e diferenciado.

Integração dos valores culturais no processo 
de desenvolvimento: elementos de identidade, 
conhecimentos tradicionais, organizações sociais

      15.6.3

A avaliação das atividades de âmbito cultural, espiritual e costumes será feita pelo número de ini-
ciativas de promoção da tradição e cultura locais, número de participantes nas mesmas e entidade 
organizadoras, envolvimento da população ou de algum setor dela na organização, assim como opinião 
dos participantes.

Indicadores utilizados para avaliar essas atividades       15.6.4



 | 207 

Mocho-galego (Athene noctua)
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FUNÇÃO APOIO LOGÍSTICO

16

< Exploração de atividades de campo no ensino de ciências e na educação ambiental
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FUNÇÃO APOIO LOGÍSTICO      16

Investigação e monitorização      16.1.

Castro Verde suscita há muito o interesse da comunidade científica, nacional e internacional, para rea-
lização de trabalhos de índole técnica e científica motivados não só pelos valores naturais da região, 
como pelo modelo agrícola preconizado ou a gestão territorial sustentável que devolve resultados men-
suráveis à comunidade e constitui uma referência e um exemplo para outros projetos na área da gestão 
sustentável de paisagens rurais. 

Presente em Castro Verde há mais de 30 anos e com um trabalho consistente na área da conservação 
da natureza e da biodiversidade, a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) tem o Programa Castro 
Verde Sustentável (PCVS) como ferramenta dinamizadora de iniciativas e projetos, multidisciplinares e 
integrados, que visam o conhecimento sobre a estepe cerealífera de Castro Verde e o estudo de siste-
mas de gestão agroambientais coerentes. Numa lógica de abordagem bottom up, com enfoque sobre 
atores e parcerias locais, este programa tem sido crucial à investigação, identificação, monitorização e 
intercâmbio de informações nas vertentes da gestão agrícola e conservação dos recursos naturais, da 
investigação científica e desenvolvimento de novas técnicas, da educação ambiental e do ecoturismo. 
Tendo como ponto de partida as seis herdades que a LPN possui na região, para um total de 1.812 ha, 
o PCVS compreende a maior área privada dedicada à conservação da biodiversidade em Portugal. Ge-
rador de impactes locais, nacionais e internacionais1, a dinâmica própria deste programa assegurará a 
continuidade de Castro Verde numa rota de monitorização e gestão multidimensional do território e de 
progresso na aquisição e transferência de conhecimentos.

Paralelamente, destaca-se uma iniciativa dinamizada por um grupo de agricultores locais, enquadra-
dos na Associação de Agricultores do Campo Branco, e o Centro Experimental Agrícola da Escola Supe-
rior Agrária do Instituto Politécnico de Beja (ESA-IPBeja). Com início em 2013 e com uma periodicidade 
anual, este projeto pretende estudar e dar a conhecer os resultados obtidos a partir de ensaios em 
cereais, forragens e pastagens, no sentido de dar resposta às necessidades sentidas no setor agrícola 
e ambiental na região de Castro Verde. Cada demonstração anual consiste num conjunto de talhões 

Programas e projetos de investigação, em curso ou 
previstos, bem como atividades de monitorização 
das áreas onde serão implementados, relacionados 
com a gestão da Reserva da Biosfera e com a 
implementação do plano de ação

      16.1.1

1 O “Business and Biodiversity” é uma iniciativa da Comissão Europeia que tem por objetivo incrementar a integração da biodiversidade nos sistemas 
de gestão e estratégia corporativa das empresas sendo promovida em Portugal pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 
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agrícolas onde, com a colaboração de empresas de sementes e de agroquímicos, são utilizadas vários 
tipos de sementes e ensaiadas diferentes práticas e técnicas agrícolas (nomeadamente aplicação de 
fertilizantes e mobilização do solo) com o objetivo de testar a forma de obter os melhores resultados, 
quer a nível produtivo, quer a nível da conservação dos recursos naturais (em especial, a avifauna este-
pária). Durante cada campanha são feitas visitas de campo que permitem ver a evolução dos ensaios e, 
na visita final, o resultado de cada um dos talhões-teste. Estas visitas são dinamizadas pelos técnicos 
da ESA-IPBeja e por representantes das empresas parceiras, destinando-se a agricultores de Castro 
Verde e áreas vizinhas que assim podem verificar os resultados, esclarecer dúvidas e fazer contactos 
comerciais. Estas atividades de carater experimental e prático são de extrema importância para que a 
abordagem de temas relacionados com a conservação dos solos e ameaças à biodiversidade sejam re-
forçadas, de forma a sensibilizar e a preparar os gestores da terra para processos de tomada de decisão 
que se reflitam quer no aumento da produtividade agrícola quer no uso racional dos recursos naturais. 

A Associação de Agricultores do Campo Branco tem, por sua vez, parcerias com unidades como a Uni-
versidade de Trás-os-Montes (ver Anexo IV), que visam o reforço da cooperação técnica, científica e 
humanas entre as instituições, assim como a aproximação do meio universitário e o meio empresarial.

Ao nível do património cultural, destaca-se um trabalho de investigação em curso, desenvolvido por 
Joana Rodrigues no âmbito de Dissertação de Mestrado em Ciências Musicais, área de especialização 
Etnomusicologia, na Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. “A Viola 
Campaniça na Actualidade” é um estudo etnomusicológico acerca do processo de revitalização da vio-
la campaniça, instrumento musical tradicional português, em Portugal. Este instrumento, dado como 
quase extinto na década de 60, constitui atualmente parte integrante da cultura e das práticas musicais 
em vários locais da região do Alentejo, com destaque para a região de Castro Verde, no qual é observável 
uma dinâmica não encontrada noutras áreas da mesma região. 

Importa referir que nos termos dos protocolos de colaboração assinados entre o Município de Castro 
Verde e a Faculdade de Ciência Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (ver Anexo IV), a Uni-
versidade de Évora e o Instituto Politécnico de Beja está evidenciada a importância da cooperação nos 
domínios da investigação e do conhecimento, abrindo portas ao desenvolvimento de projetos em áreas 
tão diversas como o património cultural e a sociologia rural, na área da futura Reserva da Biosfera.

Recentemente, a Associação de Agricultores do Campo Branco e a Câmara de Castro Verde aderiram ao 
Centro de Competências da Lã, visando um conjunto de ações, nomeadamente a promoção da melhoria 
genética da raça ovina Merina. Em última análise pretende-se tornar sustentável a produção destes 
ovinos, valorizando uma raça regional cuja lã, pela sua qualidade e particularidade, é mais valorizada 
no mercado internacional e que se encontra bem adaptada aos sistemas agrícolas conservacionistas 
de Castro Verde. Esta iniciativa conta com a Universidade de Évora, que detém os meios técnicos que 
permitem proceder à rastreabilidade da raça, e poderá culminar no reforço da imagem da Reserva da 
Biosfera como centro de inovação na área da multifuncionalidade de sistemas agro-silvo-pastoris e 
práticas produtivas mais adequadas às condições ecológicas da região.

Desde o início da sua atividade, em 1988, a SOMINCOR (Grupo Lundin Mining) procura sistematicamen-
te monitorizar e minimizar os impactes negativos sobre o ambiente resultantes da extração mineira. A 
este nível, a cooperação com diversas instituições académicas tém permitido um trabalho de monitori-
zação ambiental continuado no tempo, com benefícios reconhecidos quer nos processos produtivos da 
mina quer na comunidade onde se insere. Esta preocupação e desempenho assumem particular rele-
vância, num contexto de desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável (ISID, na sigla em inglês), 
para aproveitar todo o potencial da contribuição da indústria para obter um desenvolvimento sustentá-
vel e prosperidade duradoura para todos. 
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Atividades de investigação e de monitorização 
anteriores relacionadas com  a gestão da Reserva 
da Biosfera proposta

      16.1.2

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS

l Na área da conservação da biodiversidade e habitats estepários destacam-se várias iniciativas de-
senvolvidas pela LPN, em parceria com várias entidades, nacionais e internacionais, e atores locais 
em especial ligados ao setor agrícola e pecuário, nomeadamente:

- Com início em 1993, o Projeto LIFE Natureza “Conservação da Avifauna Estepária de Castro Verde” 
marca o começo formal do Programa Castro Verde Sustentável. Tendo decorrido em duas fases, no-
meadamente entre 1993 a 1995 e 1996 a 1999, este permitiu a aquisição das primeiras propriedades 
que a LPN têm em Castro Verde e onde promove a conservação da biodiversidade, em especial da 
avifauna, e dos seus habitats, a longo prazo. Este projeto inicial da LPN na região recebeu o Prémio 
Ford de Conservação 1994/1995;

- Em 2002 a LPN iniciou o Projeto LIFE Peneireiro “Recuperação do Peneireiro-das-torres em Por-
tugal”. Com duração de 4 anos, este visou a recuperação e monitorização da população desta espé-
cie em Portugal, centrando-se as suas ações na ZPE de Castro Verde. Fruto dos resultados obtidos, 
este projeto foi considerado pela Comissão Europeia em 2009 como o “Europeu Best LIFE-Nature 
Projects of 2008” (ver documentação dos projetos no Anexo IV);

- Entre 2009 e 2012 o Projeto LIFE+ Estepárias “Conservação da Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-
-torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo” permitiu demonstrar formas de minimizar e mo-
nitorizar algumas das ameaças (naturais e antrópicas) à conservação das três espécies estepárias 
mais emblemáticas e ameaçadas em 4 ZPE’s do Baixo Alentejo, em especial na ZPE de Castro Verde 
(ver documentação dos projetos no Anexo IV);

- Em curso desde 2014, o projeto LIFE Imperial “Conservação da Águia-imperial-ibérica em Por-
tugal” pretende promover o aumento e a monitorização da população nacional desta grande águia, 
aplicando algumas das recomendações do Plano de Ação Europeu para esta espécie endémica da 
Península Ibérica e que tem estatuto de conservação em Portugal de ‘Criticamente em Perigo’ (ver 
documentação dos projetos no Anexo IV).

l Ao nível da gestão sustentável dos recursos naturais na agricultura destacam-se igualmente vá-
rias iniciativas desenvolvidas pela LPN, em parceria com outras entidades ligadas à agricultura e 
desenvolvimento rural, designadamente:

- Realizados entre 2012 e 2013, o projeto “Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na 
aplicação de compromissos agroambientais” e o projeto “Capacitação de explorações agrícolas para 
a certificação de sustentabilidade” tiverem por objetivo contribuir para a produção e disseminação 
de conhecimentos, junto dos agricultores, em especial da região de Castro Verde, sobre boas prá-
ticas agroambientais que fomentam a biodiversidade (ver documentação dos projetos no Anexo IV);

Todo o quadro descrito enquadra-se no âmbito de gestão da Reserva da Biosfera enquanto “laboratório 
vivo” que assegura o equilíbrio entre fatores bióticos e abióticos, necessário à prossecução dos objetivos 
de conservação dos valores naturais existentes, assim como do desenvolvimento económico e social.
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- O “Rural Value” foi um projeto ambicioso e abrangente que se realizou entre 2008 e 2011 e que 
assentou na promoção do desenvolvimento sustentável de sistemas agrícolas extensivos ameaça-
dos no Baixo Alentejo, nomeadamente sobre as culturas cerealíferas de sequeiro nas planícies de 
Castro Verde. Assente em 6 eixos relacionados com a sustentabilidade da agricultura, biodiversida-
de e sociedade, este contou com o financiamento do EEA Grants (Mecanismo Financeiro do Espaço 
Económico Europeu) (ver documentação do projeto no Anexo IV).

l No âmbito do combate à desertificação, destacam-se alguns projetos que têm permitido testar e 
demonstrar técnicas de combate à Seca e Desertificação, trabalhando em conjunto e capacitando 
em simultâneo agricultores e atores locais. São eles:

- Integrado no Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, o “Projeto Piloto de Com-
bate à Desertificação” visou desenvolver ensaios e demonstrar medidas concretas de proteção 
da “terra” (solo, vegetação, água e biota) adaptáveis às condições bio-edafo-climáticas do Campo 
Branco. Realizado pela LPN em 2000, com o apoio da Associação de Agricultores de Campo Branco 
e da Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, este projeto recebeu o Prémio Ford 
para a Conservação e Ambiente em 2001;

- Em parceria com a Estação Agronómica Nacional (INIAP) e em complemento ao anterior, o “Proje-
to Agro 140 - Avaliação da sustentabilidade de alguns sistemas de culturas do Baixo Alentejo”, visou 
demonstrar técnicas culturais inovadoras, como a sementeira direta e a incorporação de lamas de 
Estações de Tratamento de Águas Residuais no solo, de forma a aumentar gradualmente a sua es-
pessura e o teor em matéria orgânica. Para tal, foi instalado um campo experimental com 26 ha, na 
Herdade do Vale Gonçalinho da LPN.

l Na área do turismo, sustentável e responsável, destacam-se vários projetos direcionados para a 
sensibilização dos agentes do setor (i.e. agricultores, operadores turísticos, técnicos, responsáveis 
governamentais, etc.), quanto ao potencial que o espaço rural encerra, e o fornecimento de ferra-
mentas úteis para o seu aproveitamento turístico sustentável. Evidencia-se assim:

- Várias iniciativas desenvolvidas pela LPN, como o projeto “Turismo em Áreas Rurais: Identificação, 
promoção e disseminação de boas práticas” (realizado entre 2012 e 2013), o projeto “Desenvolvi-
mento de Ecoturismo em Castro Verde - Construção de instalações” (realizado em 1999) e o projeto 
“Promoção e Gestão de Ecoturismo em Castro Verde” (em 2004);

- A integração de Castro Verde na parceria VisitPortugalBirdwatching. Formada por entidades públi-
cas e empresas da área do turismo, esta tem como objetivo “estruturar o produto birdwatching”, por 
forma a posicionar o Sul de Portugal como um destino de referência para o turismo ornitológico. 

É ainda realizado periodicamente um conjunto de censos de diferentes espécies de aves que, além dos 
aspetos relacionados com o estudo da biologia e ecologia das espécies em causa, são também importan-
tes elementos de avaliação das ações conservacionistas desenvolvidas na área da Reserva da Biosfera 
bem como do impacte da atividade humana sobre o território, em particular da atividade agrícola.

PATRIMÓNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

l Aberto em 2004, o Museu da Lucerna tem vindo a estudar, por intermédio da sua equipa ou por 
arqueólogos externos, a coleção de lucernas e outros materiais arqueológicos do período romano, 
recolhidos no local de Santa Bárbara de Padrões. Deste trabalho, o Museu organiza desde 2013 
uma mesa redonda anual onde são discutidos os resultados desses estudos e que são editados nos 
“Cadernos do Museu da Lucerna” (ver Anexo IV);
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Infraestruturas de investigação disponíveis 
na Reserva da Biosfera e o papel que esta irá 
desempenhar no apoio a essas infraestruturas

      16.1.3

A Reserva da Biosfera de Castro Verde dispõe de um conjunto de recursos infraestruturais capazes de 
responder às exigências de atividades de pesquisa em áreas tão diversas como o ambiente, a agricul-
tura, a cultura ou a educação.

l Desde a sua inauguração em 2011, o Museu da Ruralidade recolhe, inventaria e estuda a história 
recente, a sociedade e a cultura locais. Esta memória coletiva integra o espólio do museu, sendo 
o instrumento base para as diversas iniciativas desta infraestrutura com a população local. Como 
forma de divulgar a diversidade e riqueza do seu acervo e dinâmica com a comunidade, o Museu da 
Ruralidade iniciou em 2015 o projeto editorial “Cadernos do Museu”, que pretende editar dois nú-
meros anuais, para divulgar as questões do património rural (material e imaterial) e da museologia 
(ver Anexo IV);

l Ao nível de estudos específicos, em 2001, deu-se um trabalho de investigação desenvolvido por 
Maria José Barriga, na área da etnomusicologia, sobre o cante ao baldão, uma prática de cantar 
ao desafio que em meados do séc. XX se estendeu ao território de Castro Verde, e que foi utilizado 
como elemento de reconstrução e reforço de identidade cultural local. Como resultado, foi editado 
em 2003 o livro “Cante ao Baldão, uma prática de desafio no Alentejo” (ver Anexo IV);

l Também fruto do trabalho de investigação desenvolvido por Inês Fonseca, em 1997, na área da an-
tropologia sobre a posse da terra e memória na aldeia comunitária dos Aivados, foi editado em 2006 
o livro “Aivados, posse da terra, resistência e memória no Alentejo” (ver Anexo IV);

l Em 1997 foi editado o livro “Lucernas de Santa Bárbara” que reflete o trabalho de investigação de-
senvolvido por Maria Maia e Manuel Maia, nos anos de 1994 a 1997, na área da arqueologia, sobre o 
depósito votivo de lucernas de Santa Bárbara de Padrões, espólio que constitui atualmente a coleção 
do Museu da Lucerna (ver Anexo IV);

l Na área da linguística, destaca-se a edição do livro “Dialecto Alentejano, um contributo para o seu 
estudo”, em 2001, fruto de um trabalho de investigação desenvolvido por Manuela Florêncio, em 
2000, sobre materiais linguísticos recolhidos no território, criando um quadro de referência para 
uma interpretação comparativa de factos da atualidade e do passado, que permite gizar a história 
do dialeto alentejano no último século (ver Anexo IV);

l Editado em 2013, o livro “Memória de uma mina – Rossio de S. Sebastião” espelha o trabalho de 
investigação desenvolvido por Miguel Rego, em 2012, na área da história, sobre a memória de uma 
das minas situada às portas da vila de Castro Verde, constituindo mais um contributo para a cons-
trução da história da mineração neste território (ver Anexo IV). 

Todos estes projetos ajudaram e continuam a contribuir para o melhor conhecimento da Reserva da 
Biosfera de Castro Verde, para estreitarem laços de colaboração e partilha de informação com a co-
munidade, com unidades de ensino e investigação (E&I, I&I, sigla em português) e, mais importante, 
permitem “fazer perguntas”, ou seja criar canais de comunicação entre as entidades para procura de 
respostas a questões concretas.
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Na interface entre a agricultura e o ambiente, a investigação está maioritariamente centrada em traba-
lho de campo. Além do apoio da LPN, da AACB, do Município de Castro Verde e demais entidades locais, 
bem como a colaboração de agricultores e/ou proprietários agrícolas, os trabalhos nesta área contam 
ainda com condições de suporte (materiais e imateriais) adequadas ao seu bom desenvolvimento.

Inaugurado em 2000, o Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG) é o rosto da LPN 
na região de Castro Verde. Além de ser a plataforma logística ao PCVS e a outros projetos da LPN no 
Alentejo, este centro oferece apoio a várias iniciativas técnico-científicas, em particular de unidades de 
investigação nacionais (e.g. a Faculdade de Ciências e o Centro de Ecologia Aplicada “Professor Baeta 
Neves” do Instituto Superior de Agricultura, ambos da Universidade de Lisboa) e internacionais (e.g. a 
Escola de Ciências Ambientais da Universidade East Anglia Norwich - School of Environmental Sciences of 
East Anglia Norwich University, em Inglaterra). O CEAVG acolhe ainda vários estagiários e investigadores 
autónomos que escolhem Castro Verde para desenvolverem os seus trabalhos, em áreas como a biolo-
gia aplicada, a ecologia da paisagem, as ciências agrárias e o turismo sustentável.

Ao disporem de um plano de gestão, que considera ações de carácter agrícola, pecuário, cinegético, 
assim como de preservação do património construído e natural (em especial da avifauna estepária) e 
gestão dos recursos naturais (i.e. solo, água), as seis herdades da LPN na região funcionam como ver-
dadeiras “reservas de biodiversidade” e locais de excelência para o desenvolvimento in situ de ações de 
investigação aplicada. Sendo a gestão agrícola destas áreas realizada através de acordos anuais com 
agricultores da região, estes são igualmente parte indispensável para a construção de conhecimento.

Em 2007 a Associação de Agricultores do Campo Branco construiu uma infraestrutura para apoiar e 
melhor servir os seus associados. Com cerca de 1000m2, o Pólo II da AACB é constituído por um arma-
zém, para onde são recolhidas alfaias agrícolas (como cisternas móveis para abeberamento pecuário), 
um arquivo e uma sala de reuniões/formação que comporta aproximadamente 100 pessoas. Nesse es-
paço também existe uma báscula e um centro de desinsectização de carros para transporte de animais. 
Assim sendo, este oferece condições capazes de reforçar ações de demonstração e de transferência de 
conhecimento e tecnologia, junto dos agricultores, setor empresarial e entidades do Sistema de Inves-
tigação & Inovação (I&I, sigla em português).

Ao nível do património cultural, material e imaterial, destacam-se infraestruturas como os museus 
da Ruralidade e da Lucerna que, além da sua atividade na divulgação patrimonial, são plataformas de 
pesquisa, não só na área da investigação e da prática museológica mas também na componente socio-
lógica rural local durante o século XX e na área da arqueológica do período romano. A colaboração de 
investigadores e o estabelecimento de protocolos com instituições de ensino superior, como a Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (ver Anexo IV), têm contribuído 
para um melhor conhecimento da realidade local e aproximação destas unidades à comunidade onde 
se inserem.

Apesar de se localizar fora da Reserva da Biosfera (nomeadamente a 45 km a Norte da vila de Castro 
Verde), o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) tem uma oferta diversificada de infraestruturas de apoio 
ao desenvolvimento de projetos de Investigação & Desenvolvimento Tecnológico (I&DT, sigla em portu-
guês). A acrescer, este dispõe de um conjunto de instalações laboratoriais e serviços qualificados que 
servem a região, numa vertente de colaboração com as entidades e populações locais.

 As infraestruturas existentes, associadas ao capital de saber existente no território e às infraestruturas 
de apoio presentes, traduzem a capacidade que a Reserva da Biosfera tem para a realização de projetos 
de investigação e de demostração, de monitorização e gestão de recursos naturais, bem como para a 
capacitação de técnicos e investigadores das áreas da biologia, ecologia, agronomia, antropologia, eco-
nomia, entre outras. 



216  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

Educação e sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável

      16.2

Atividades em curso ou previstas       16.2.1

Com a classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera traz consigo um enorme potencial de 
projeção, em especial, internacional, dos recursos existentes para a investigação tes de interessa e 
resultados de investigação e monitorização desenvolvidos no seio desta área rural de elevado valor 
natural e cultural, resultante de uma relação milenar Homem-Natureza.

Desde há muito que se desenvolve na área da Reserva da Biosfera um trabalho no terreno, de educação 
e formação, para a conservação do património natural e cultural único da região.

As Jornadas Ambientais promovidas pela Câmara Municipal de Castro Verde, a Liga para a Protecção da 
Natureza e a Associação de Agricultores do Campo Branco são disso exemplo a que acrescem ativida-
des diversas para diferentes públicos realizadas por entidades existentes em Castro Verde. 

No Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho destacam-se as visitas temáticas, desenvolvidas 
para todos os graus de ensino do pré-escolar ao Ensino Superior e que abordam as problemáticas chave 
da conservação no território no que se refere às aves estepárias ameaçadas, ao uso racional da água e 
à desertificação. A estas associam-se algumas ações de longa duração, nomeadamente com estabe-
lecimentos de ensino locais, que se desenvolvem com continuidade ao longo do ano letivo e alimentam 
um elo de ligação permanente entre a comunidade escolar e o ambiente que a rodeia. A realização de 
outras ações para o público em geral, como caminhadas e contagens de aves ameaçadas têm também 
grande relevância na sensibilização de toda a sociedade para a fragilidade da estepe cerealífera de 
Castro Verde.

Criada e gerida pelo Município de Castro Verde, a Unidade Municipal de Compostagem na vila de Castro 
Verde permite a recolha e tratamento dos resíduos orgânicos (verdes e secos), resultantes dos jardins 
públicos e/ou privados do município. Além da sensibilização da população para a valorização daqueles 
resíduos e de propor uma solução quanto ao destino dos mesmos, esta é uma iniciativa com um im-
portante contributo no combate à desertificação, na medida em que, o produto final obtido - composto 
orgânico - pode ser aplicado nos solos, aumentando a sua fertilidade e capacidade produtiva.

Ainda no domínio da gestão de resíduos, os planos de ação da Resialentejo – Tratamento e Valorização 
de Resíduos, EIM e das Águas Públicas do Alentejo, entidades supramunicipais onde o Município de 
Castro Verde está representado, e cuja área de atividade engloba a área candidata a Reserva da Bios-
fera, preveem, em articulação como Gabinete de Ambiente da Câmara Municipal de Castro Verde, o 
desenvolvimento de um conjunto de ações de sensibilização e educação ambiental junto das populações 
em áreas relacionadas com os seus campos de atuação, nomeadamente, o tratamento e a valorização 
de resíduos e a salvaguarda dos recursos hídricos.

A presença de infraestruturas como o IN Castro - Espaço de Ideias e Negócios, do Município de Castro 
Verde, e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento, da ESDIME, tem possibilitado o aparecimento de novas 
competências no quadro das exigências de competitividade, produtividade e de inovação do tecido em-
presarial e da economia local.
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Centros científicos, de educação ambiental e centros tecnológicos existentes:

O Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG) encontra-se a cerca de 7km da vila de 
Castro Verde, na Herdade do Vale Gonçalinho. O Centro dispõe de um auditório, duas salas de trabalho 
ocupadas pelo corpo técnico, uma biblioteca e sala de atividades de educação ambiental, dois quartos e 
uma camarata e uma cozinha.

Para além da herdade de Vale Gonçalinho a Liga para a Protecção da Natureza tem em Castro Verde mais 
cinco herdades localizadas em áreas de grande relevância para as espécies de aves ameaçadas. Estas 
herdades funcionam como Reservas da Biodiversidade e como unidades de sensibilização e de demons-
tração. Para cada uma das áreas foi feito um plano de gestão que considera diversos tipos de ações de 
gestão agrícola, de gestão do património construído e de gestão das linhas de água.

A Câmara Municipal de Castro Verde e a Associação de Agricultores do Campo Branco aderiram ao Cen-
tro de Competências da Lã, visando a promoção da melhoria genética da raça merina, em parceria com 
um vasto conjunto de entidades que detêm os meios técnicos que permitem proceder à rastreabilidade 
da raça. Em última análise pretende-se tornar sustentável a produção de ovinos, valorizando uma raça 
regional cuja lã, pela sua qualidade e particularidade, é mais valorizada no mercado internacional.

A ESDIME, Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, é também uma entidade forma-
dora certificada e encontra-se representada em Castro Verde através do Centro de Apoio ao Desenvolvi-
mento. A ESDIME promove aqui ações de formação de perfil diverso abrangendo diferentes tipologias de 
público-alvo, centradas na formação pessoal e iniciativas empresariais e sociais.

As atividades desenvolvidas são suportadas por recursos próprios dos organizadores ou pelo orçamento 
de projetos, financiados pela União Europeia, de educação e sensibilização ambiental ou de investigação.

Instalações e meios financeiros disponíveis – ou a 
disponibilizar – para estas atividades 

      16.2.2

Na área cultural, existem e continuarão a ser desenvolvidas diversas ações e programas educativos, 
implementados em parcerias com a comunidade (e.g. organizações não governamentais, empresas e 
autarquias locais, assim como entidades de âmbito supraregional ou nacional). Como exemplo desta-
cam-se projetos como “O Cante Alentejano na Escola” e “A Viola Campaniça na Escola” ao com os quais 
têm sido possível dar continuidade a um trabalho de afirmação destas expressões da cultura local, em 
especial, junto dos mais novos.

A relevância do trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca é igualmente um 
importante contributo para a educação, a cultura e a informação, e para a afirmação de valores como a 
tolerância e a solidariedade, valores fundamentais no desenvolvimento das sociedades. Tendo presen-
tes as linhas de orientação definidas, a BMMF dinamiza inúmeras atividades culturais e lúdicas (en-
contros com escritores, recitais, workshops, concertos, teatro, etc.), bem como projetos direcionados a 
diferentes públicos.

Refira-se ainda que o Agrupamento de Escolas de Castro Verde está, neste momento, a ultimar a sua 
candidatura à Rede de Escolas Associadas da UNESCO.
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Contribuição para a Rede Mundial de Reservas da 
Biosfera

      16.3

A proposta de candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera assenta num trabalho desenvolvido de 
forma integrada e participada em Castro Verde há mais de 20 anos. É um trabalho que, desde o início, 
se tem caracterizado pelo diálogo e pelo esforço que cada parte (sobretudo ambientalistas, agricultores 
e município) tem feito para procurar pontos de encontro entre os interesses próprios e o bem comum. 
Tem conseguido, assim, manter uma atividade diária com frutos e que, alargando a base de incidência 
a toda a população, é um caso a acompanhar e uma fonte de aprendizagem para os diretamente envol-
vidos, mas que também será partilhado com a Rede Mundial de Reservas da Biosfera. Assumimos, por 
isso, como prioridade o diálogo facilitador como metodologia que permite encontrar soluções partilha-
das no sentido de um futuro construído por todos.

A Reserva da Biosfera de Castro Verde assume a importância do trabalho e da partilha de experiências 
e resultados em rede. Nesse sentido teve já encontros e reuniões de trabalho com a Reserva da Bios-
fera da Graciosa, das Dehesas de Sierra Morena (Espanha) e do Paul de Boquilobo. Participou também, 
como observador, na primeira reunião da Rede de Reservas da Biosfera Portuguesas, em Coimbra, e 
encara de forma muito otimista a possibilidade de trabalhar em conjunto.

Participou também, através dos alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Verde no Projeto Educati-
vo GEA Terra Mãe “A Água que nos Une”, dinamizado pela Comissão Nacional da UNESCO e pelo Comité 
Português para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO. Os promotores da candidatura 
da Reserva da Biosfera de Castro Verde lançaram ainda o desafio ao Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde para iniciarem o processo de adesão à Rede Mundial de Escolas Associadas da UNESCO.

Contributo para a rede mundial de reservas da 
biosfera, bem como para as respetivas redes 
regionais e temáticas  

      16.3.1

O intercâmbio de experiências com a Rede Mundial das Reservas da Biosfera resultará numa apren-
dizagem que será útil para Castro Verde, na medida em que facilitará o encontrar de soluções para os 
problemas concretos deste território, sedimentando assim os objetivos do Programa MAB na Reserva 
da Biosfera de Castro Verde.

A acrescer, a cooperação internacional dará certamente um contributo importante na promoção desta 
Reserva da Biosfera e dos produtos e serviços tão específicos da paisagem de estepe cerealífera  de 
Castro Verde.

Benefícios da cooperação internacional esperados 
para a Reserva da Biosfera proposta

      16.3.2
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Canais de comunicação, internos e externos, e 
suportes usados pela Reserva da Biosfera 

      16.4

Redes sociais       16.4.3

Aquando da classificação de Castro Verde como Reserva da Biosfera, o Plano de Comunicação a de-
senvolver contemplará a utilização das redes sociais como canais privilegiados de comunicação com o 
público.

Sítio na internet da Reserva da Biosfera      16.4.1

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde contempla o desenvolvimento de um Plano de 
Comunicação que agregará todos os aspetos relativos à imagem, formas de comunicação e promoção 
da futura Reserva da Biosfera, entre os quais se encontrará a conceção de uma página internet.

Folha informativa eletrónica       16.4.2

No âmbito do Plano de Comunicação da Reserva da Biosfera é espectável a edição de uma folha infor-
mativa como forma de otimizar a proximidade e ligação à comunidade.

LP
N
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COORDENAÇÃO DA 
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< Em Castro Verde, a arte urbana invoca atividades económicas tradicionais da região 
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GOVERNANÇA, GESTÃO E 
COORDENAÇÃO DA RESERVA DA 
BIOSFERA

      17

Estrutura de gestão e coordenação      17.1

Será criado um Conselho de Gestão integrando representantes das três entidades responsáveis pela dina-
mização desta Candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera, ou seja, do Município de Castro Verde 
(MCV), da Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB) e da Liga para a Protecção da Natureza 
(LPN). A este órgão compete a implementação e a gestão da Reserva da Biosfera. 

Nos termos do acordo de cooperação celebrado entre as partes (ver Anexo III, ponto 8.4), estas afetarão 
os recursos (em especial humanos, logísticos e administrativos) necessários ao bom funcionamento da 
reserva e execução do seu Plano de Ação (ver Anexo III, ponto 8.7), assim como promoção da chancela 
UNESCO. Com a presença das três entidades neste Conselho pretende-se ainda aprofundar a colaboração 
e a interligação de atividades próprias de cada uma, potenciando assim o trabalho desenvolvido na região 
e os seus resultados.

O Conselho de Gestão será constituído por seis elementos em representação das três entidades referidas 
(nomeadamente, dois de cada entidade, sendo um elemento técnico e outro um decisor) e reúne mensal-
mente. Desta forma, asseguram-se as tomadas de decisão necessárias ao desenvolvimento das atividades 
e ações enquadradas no Plano de Ação para além da estratégia global que move a Reserva da Biosfera. Os 
elementos técnicos estarão essencialmente vocacionados para promover uma relação de maior proximida-
de com a comunidade e, simultaneamente, desenvolver atividades e ações no terreno.

A Presidência do Conselho de Gestão, que terá apenas a função de representação externa, será exercida de 
acordo com um regime de rotatividade anual entre as três entidades. 

De acordo com o modelo de governança definido, o Conselho de Gestão atuará também de acordo com as 
orientações emanadas dos seguintes Conselhos:

• Conselho Consultivo, constituído por representantes de entidades da comunidade local, supracon-
celhias e setoriais relacionadas com a gestão do território (cerca de 50 entidades). A este compete 
acompanhar a execução do Plano de Ação e sugerir ações e projetos de dinamização e promoção dos 
objetivos da Reserva da Biosfera. Reúne, em plenário, pelo menos duas vezes por ano, podendo reunir 
as vezes consideradas necessárias para além destas para tratar de assuntos específicos ou setoriais;

• Conselho Científico, constituído por investigadores e cientistas de várias áreas do conhecimento 
(conservação da natureza e biodiversidade, agronomia, economia agrícola e desenvolvimento rural, 
antropologia e sociologia rural, entre outras) e conhecedores da realidade de Castro Verde. Tem por 
objetivo dar um contributo técnico e/ou científico aprofundado sobre temas relevantes ao cumprimen-
to das funções da Reserva da Biosfera. Deve reunir pelo menos uma vez por ano e pode reunir seto-
rialmente as vezes que se considerarem necessárias.

No âmbito do Plano de Ação prevê-se a elaboração dos Regimentos de Funcionamento que regulam a ati-
vidade de cada um destes Conselhos.
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Estatuto jurídico da Reserva da Biosfera      17.1.1

A Reserva da Biosfera proposta coincide com a área geográfica e administrativa do concelho de Castro 
Verde, no Sul de Portugal. Parte do seu território encontra-se inserido na Rede Natura 2000 (Rede 
Europeia de Espaços Naturais), estando classificado como Zona de Proteção Especial (ZPE) para as aves 
selvagens, nomeadamente, e de forma parcial, em duas ZPEs: a ZPE de Castro Verde (criada pelo Decreto-
Lei n.º 384-B/99 de 23 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 59/2008 de 27 de março) e a ZPE de 
Piçarras (criada pelo Decreto Regulamentar n.º 6/2008 de 26 de fevereiro). Atendendo a este estatuto de 
conservação de caráter supranacional, que visa a conservação das aves estepárias e habitats associados, 
estas áreas classificadas como ZPE inserem-se igualmente na Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza do território português (RFCN, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho), estando ao abrigo do 
Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade aplicável ao conjunto dos valores e 
recursos naturais existentes no território nacional e nas águas sob jurisdição nacional (RJCNB, Decreto-
Lei n.º 142/2008 de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015 de 15 de outubro).

O território de Castro Verde está ainda parcialmente integrado na Reserva Ecológica Nacional (REN, 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 
de novembro, com a alteração introduzida no art.º 20º pelo Decreto-Lei n.º96/2013, de 19 de julho) e na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN, Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
199/2015, de 16 de setembro). Estes dois estatutos jurídicos definem estruturas biofísicas que integram 
um conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológica ou pela maior aptidão para a atividade 
agrícola, são objeto de proteção especial e, por isso, também fazem parte da RFCN.

Acresce o regime de proteção e gestão dos recursos hídricos na figura do Domínio Público Hídrico (DPH, 
Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de outubro).

Estatuto jurídico das Zonas Núcleo e Zonas Tampão      17.1.2

As Zonas Núcleo e a Zona Tampão da Reserva da Biosfera de Castro Verde encontram-se completamente 
e somente inseridas na ZPE de Castro Verde, estando integradas, quer na Rede Natura 2000, quer na 
RFCN, sendo por isso abrangidas pelo Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 

Estas zonas são também abrangidas pelos restantes estatutos jurídicos do conjunto da Reserva da Bios-
fera (i.e. REN, RAN e DPH). 

Autoridades administrativas por cada zona da 
Reserva da Biosfera (zona núcleo, zona tampão e 
zona de transição) 

      17.1.3

A autoridade administrativa de todo o território onde se insere a Reserva da Biosfera proposta é o Muni-
cípio de Castro Verde.

As intervenções em toda a área da Reserva da Biosfera (i.e. Zonas Núcleo, Tampão e Transição) estão 
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ainda sujeitas a pareceres vinculativos de diversas instituições, conforme previsto na lei, nomeadamente 
da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, p.ex. no âmbito da proteção, recuperação e valorização dos 
ecossistemas, da gestão de recursos hídricos, dos resíduos, da prevenção e controlo integrados da polui-
ção, da avaliação de impacte ambiental) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR-Alentejo, p.ex. no âmbito do ordenamento do território, do desenvolvimento regional, da 
exploração de massas minerais), entre outras, em função das matérias setoriais.

Ao estarem inseridas na RFCN, como áreas da Rede Natura 2000, as Zonas Núcleo e a Zona Tampão, 
estão ainda sob administração do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF, p.ex. no âm-
bito da gestão dos habitats e das espécies, da gestão florestal, dos recursos cinegéticos e aquícolas das 
águas interiores, do turismo de natureza).

Competências de cada uma destas autoridades       17.1.4

O Município de Castro Verde assume responsabilidades administrativas e de licenciamento, sendo res-
ponsável pela gestão e planeamento estratégico do concelho de Castro Verde (cujos limites coincidem 
com a Reserva da Biosfera proposta).

Com atuação na área geográfica da Região Alentejo, a CCDR-Alentejo assegura a coordenação e desen-
volvimento de ações de licenciamento, fiscalização e vigilância sobretudo nos domínios do ambiente, da 
proteção, recuperação e valorização dos ecossistemas, do ordenamento do território e da urbanização e 
edificação, de acordo com a legislação aplicável. 

De âmbito nacional, a APA prossegue com a execução de políticas de ambiente (como a do combate às 
alterações climáticas, conservação do solo, proteção da camada do ozono e qualidade do ar), ao mesmo 
tempo que exerce as funções de Autoridade Nacional da Água, de Autoridade Nacional de Resíduos, de 
Autoridade Nacional de Avaliação de Impacte Ambiental e de Autoridade de Avaliação Ambiental Estra-
tégica de Planos e Programas.

Como Autoridade Nacional da Conservação da Natureza, o ICNF tem jurisdição sobre os territórios das 
áreas protegidas de interesse nacional (como são as Zonas Núcleo e Zona Tampão da Reserva da Bios-
fera de Castro Verde), intervindo em situações que implicam inventariação, monitorização e conservação 
dos ecossistemas, licenciamento, vigilância e fiscalização de atividades físicas no território (alterações 
ao coberto vegetal, movimentações de terras, edificações), assim como informação, visitação, educação 
e sensibilização da comunidade, com vista a criar uma consciência coletiva da importância dos valores 
naturais.

Propriedade da terra em cada uma das zonas      17.1.5

A propriedade da terra em toda a área abrangida pela Reserva da Biosfera de Castro Verde é, na sua tota-
lidade, propriedade privada.

Especificando:

• Zonas Núcleo – a totalidade das áreas integradas nestas Zonas são de domínio privado, como são 
as Reservas de Biodiversidade propriedade da Liga para a Protecção da Natureza e restantes espaços 
agrícolas, cujos proprietários aderiram voluntariamente a esta integração (ver Anexo III, ponto 8.1);



 | 225 

• Zona Tampão – as áreas integradas nestas Zonas são igualmente terrenos privados, utilizados 
principalmente para a produção agrícola e pastorícia, incluindo pequenos agregados populacionais;

• Zonas de Transição – é inteiramente composta por terrenos privados, nos quais se incluem vários 
agregados populacionais (como a vila de Castro Verde), zonas de atividades económicas e industriais 
(onde se destaca o couto mineiro de Neves-Corvo).

Gestor/coordenador da Reserva da Biosfera 
proposta 

      17.1.6

O funcionamento e gestão da Reserva da Biosfera serão assegurados pelo Conselho de Gestão, que será 
composto por elementos (em concreto, por um técnico e um decisor por cada entidade) do Município de 
Castro Verde, da Associação de Agricultores do Campo Branco e da Liga para a Protecção da Natureza. 
Dentro das competências inscritas no acordo de cooperação (ver Anexo III, ponto 8.4), estas entidades 
afetarão os recursos necessários, sobretudo humanos, logísticos e administrativos, com vista a gerir os 
interesses específicos e cumprimento das três funções da Reserva da Biosfera, à execução do Plano de 
Ação, à promoção da chancela UNESCO e ao uso de uma futura marca exclusiva da reserva (para distin-
guir produtos e serviços deste território).

Este Conselho de Gestão terá um Presidente em regime de rotatividade anual entre as três entidades e 
cujas funções serão definidas em Regulamento a aprovar.

Conselho consultivo e órgãos de decisão       17.1.7

No âmbito do modelo de governança da Reserva da Biosfera de Castro Verde estão previstos dois Conse-
lhos para apoio à gestão da totalidade da sua área territorial. São eles: 

• Conselho Consultivo, constituído por cerca de 50 entidades da comunidade local (onde se incluem 
os agricultores, o poder local, as empresas da região, as associações de caçadores, as escolas, as 
associações desenvolvimento local, entre outras entidades congéneres) e duas dezenas de enti-
dades, supraconcelhias e setoriais, relacionadas com a gestão do território, não estando previsto 
qualquer limite a estes números. A este órgão compete promover a participação ativa da sociedade 
civil nas diversas iniciativas da Reserva de Biosfera, pronunciar-se sobre a execução do Plano de 
Ação e sugerir iniciativas conducentes aos objetivos da Reserva da Biosfera;

• Conselho Científico, constituído por individualidades (entre cientistas e especialistas) de diversos 
campos do conhecimento científico (nomeadamente na área da conservação da natureza e biodi-
versidade, agronomia, economia agrícola e desenvolvimento rural, antropologia e sociologia rural, 
entre outras) e conhecedoras da realidade de Castro Verde. A este órgão compete apreciar e reunir 
conhecimento e fomentar input técnico e científico útil ao cumprimento das funções da Reserva da 
Biosfera.

Estes Conselhos reúnem em plenário, uma a duas vezes por ano, e sempre que se mostre necessário 
para tratar de assuntos específicos ou setoriais.
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Estrutura de coordenação       17.1.8

A estrutura de coordenação coincide com o Conselho de Gestão, o qual compreende representantes 
das três entidades promotoras desta candidatura a Reserva da Biosfera, ou seja, do Município de Castro 
Verde, da Associação de Agricultores do Campo Branco e da Liga para a Protecção da Natureza. Estas 
entidades proporcionarão o apoio logístico e administrativo necessário ao bom funcionamento da Reser-
va da Biosfera e execução do seu Plano de Ação. 

O Conselho de Gestão será, assim, constituído por dois elementos de cada uma das três entidades, sendo 
um elemento técnico e outro um decisor, e deve reunir pelo menos uma vez por mês. Desta forma, asse-
guram-se as tomadas de decisão necessárias ao desenvolvimento das atividades e ações enquadradas 
no Plano de Ação, para além da estratégia global da reserva. Ao corpo técnico caberá a responsabilidade 
de efetuar as diligências necessárias à concretização, acompanhamento e avaliação da progressão das 
atividades e ações no terreno, assim como à articulação de diferentes atores locais com vista a um maior 
envolvimento de todos na construção e dinamização da Reserva da Biosfera.

A Presidência do Conselho de Gestão tem rotatividade anual sendo assegurada por um elemento, de uma 
das três entidades do conselho, que terá apenas a função de representação externa. O modo de eleição e 
as competências deste elemento serão definidas pelo Regulamento deste órgão, a aprovar.

Com a presença das três entidades neste Conselho pretende-se ainda aprofundar a colaboração e a 
interligação de atividades próprias de cada uma, potenciando assim o trabalho desenvolvido e os seus 
resultados.

O Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera tem autonomia de decisão, dentro das competências a se-
rem definidas em sede de Regulamento, sem prejuízo das competências das autoridades com jurisdição 
sobre o território de Castro Verde.

Adaptação da gestão/coordenação às condições 
locais 

      17.1.9

A gestão e coordenação prevista através do Conselho de Gestão decorrem da experiência local e colabo-
ração estreita, ao longo das últimas três décadas, entre as três entidades que o compõem.

Este trabalho, conjunto e de longo prazo, na área do desenvolvimento sustentável, que assenta na pre-
servação do património natural, cultural e social e envolvimento da comunidade, tem permitido uma 
atuação adequada às especificidades locais.
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Procedimento para avaliação e acompanhamento 
da eficácia da gestão 

      17.1.10

A avaliação e monitorização da eficácia de gestão da Reserva da Biosfera serão efetuadas através do 
cumprimento do Plano de Ação, nomeadamente pela elaboração de um Relatório e Plano Anual de Ati-
vidades, sobre o qual o Conselho Consultivo se pronunciará. 

Estes documentos refletem sobre o grau de execução das atividades desenvolvidas e a desenvolver, no 
período de um ano, tendo como linhas orientadoras os eixos estratégicos e respetivas metas do Plano 
de Ação, e podem ser igualmente avaliados pelo Conselho Consultivo (que também acompanha a exe-
cução do Plano de Ação).

Conflitos dentro da Reserva da Biosfera locais       17.2

Conflitos relevantes sobre o acesso ou uso de 
recursos naturais na área considerada 

      17.2.1

Na atualidade não se identificam conflitos na área da Reserva da Biosfera de Castro Verde.

Contudo, caso se verifique uma alteração nas políticas de financiamento das medidas agroambientais 
(MAA)1 e houver uma diminuição drástica dos apoios financeiros, e até mesmo a sua suspensão, poderá 
diminuir o interesse e a adesão (voluntária) dos agricultores a estas boas práticas agrícolas e com isso 
contribuir para o abandono do mundo rural (em especial nas Zonas Núcleo e Tampão). Este cenário 
colocaria em causa todo o equilíbrio da estepe cerealífera de Castro Verde, levando a perdas (sobretudo 
de habitats, espécies e solo) de elevado grau de irreversibilidade, tal como a eventuais conflitos quanto 
ao uso e partilha de solo.

De modo geral, o excesso e presença descontrolada de visitantes ou a sua atitude e comportamento 
desadequados ao sossego que se espera de um local como este (p.ex. entrada indevida em propriedade 
privada, barulho excessivo), poderão ter um impacte negativo no ambiente e gerar discórdias com a 
população local.

Ao nível das alterações climáticas, a maior frequência de períodos de seca também poderá representar 
uma situação de fragilidade para a conservação dos ecossistemas em toda a Reserva da Biosfera, in-
cluindo a componente humana, potenciando conflitos que se estendem ao uso da água.

Apesar de se localizar fisicamente na Zona de Transição, caso se verifique o encerramento da indústria 
de extração mineira (i.e. do couto mineiro de Neves-Corvo) poderão verificar-se situações de dificuldade 
socioeconómica e momentos de tensão social, uma vez que esta atividade sustenta uma parte significa-
tiva da atividade económica de Castro Verde.

1 As medidas agroambientais (MAA) são um instrumento estratégico e financeiro da União Europeia que institui um regime de ajudas aos 
agricultores do espaço europeu que, numa lógica de gestão ativa, assumam compromissos que visam a conservação e o fomento da biodi-
versidade.
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Conflitos de competências entre as diferentes 
autoridades administrativas que intervém na 
gestão da Reserva da Biosfera 

      17.2.2

Não existe nem se prevê que possam existir quaisquer conflitos a este nível.

Representação, participação e consulta das 
comunidades locais

      17.3

Etapas da preparação da candidatura da 
Reserva da Biosfera em que foram envolvidas as 
comunidades locais 

      17.3.1

A intenção de valorizar os recursos naturais e a atividade humana em Castro Verde foi claramente ma-
nifestada nas conclusões das Jornadas Ambientais de Castro Verde de 2001, onde se promoveu uma 
reflexão e partilha de experiências que envolveu um conjunto alargado de agentes locais e externos 
(como investigadores, agricultores, alunos, professores, técnicos e público em geral).

Como resposta a este desafio, em 2014 os promotores das jornadas (hoje também promotores da pre-
sente candidatura) decidiram aferir sobre a possibilidade de avançar com o processo de candidatura de 
Castro Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO. 

Assim, antes de qualquer candidatura, e após contacto e reunião, a 19 de junho de 2014, com a Comis-
são Nacional da UNESCO (CNU), deu-se início à preparação de momentos de apresentação do projeto 
de candidatura e auscultação de reações junto da comunidade local, no sentido de definir o interesse e 
motivação de todos. 

O primeiro encontro de divulgação e esclarecimento ocorreu a 23 de outubro de 2014, no Fórum Munici-
pal de Castro Verde, tendo contado com a presença de 34 participantes de várias instituições concelhias 
e supraconcelhias, públicas e privadas, e técnicos do Município de Castro Verde, Associação de Agricul-
tores do Campo Branco e da LPN (ver Anexo III, ponto 8.5). A presença de elementos do Comité Nacional 
para o Programa MaB como oradores foi crucial para enquadrar o projeto de candidatura e demonstrar 
que a classificação como Reserva da Biosfera vinha consolidar o caminho de desenvolvimento local em 
harmonia com a natureza, iniciado há três décadas, tal como potenciar e valorizar este território de alto 
valor natural. 

Em 2015, deu-se continuidade ao processo de divulgação e auscultação da população tendo-se realiza-
do um ciclo de seis sessões setoriais de divulgação e/ou participativas que mobilizaram 99 participantes 
(ver Anexo III, ponto 8.5). Estas foram dirigidas às entidades concelhias, às entidades supraconcelhias, 
representantes dos setores da educação, do turismo, bem como, aos agricultores (como referido no 
ponto 13.4.).

Os momentos mais significativos de todo o processo de envolvimento da comunidade, foram então:
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• Sessão de Divulgação (Geral), Fórum Municipal de Castro Verde, a 23 de outubro de 2014;
• Sessão de Divulgação (Agricultores), Pólo II da AACB, a 8 de setembro de 2015;
• Sessão Participativa com Agricultores, Pólo II da AACB, Castro Verde, a 15 de setembro de 2015;
• Sessão Participativa com Entidades Concelhias, Fórum Municipal de Castro Verde, a 15 de se-
tembro de 2015;
• Sessão Participativa com Entidades Supraconcelhias, Fórum Municipal de Castro Verde, a 24 de 
setembro de 2015;
• Sessão Participativa com Entidades da área do Turismo, In Castro - Centro de Ideias e Negócios 
de Castro Verde, a 22 de outubro de 2015;
• Sessão Participativa com Entidades da área do Ensino, Fórum Municipal de Castro Verde, a 6 de 
novembro de 2015.

Há ainda a referir a realização de intervenções em plenário junto do Conselho Cinegético Municipal de 
Castro Verde (orgão consultivo para a atividade cinegética e conservação da fauna), Assembleia Muni-
cipal de Castro Verde e Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Verde (orgão de direção 
estratégica do Agrupamento). 

Por fim, e uma vez elaborada, a presente candidatura foi previamente aprovada pela Câmara Municipal 
de Castro Verde e pelas Direções da LPN e da Associação de Agricultores do Campo Branco, em sede 
própria, e pela Assembleia Municipal de Castro Verde (ver Anexo III, ponto 8.5), tendo estado igualmente 
disponível para participação pública, realizada de 24 de junho a 7 de julho de 2016, tendo sido comple-
mentada com uma sessão, a 5 de julho, também ela pública, no Fórum Municipal de Castro Verde. Tendo 
a presença de 24 participantes, esta teve por objetivo apresentar e esclarecer dúvidas, para além de 
motivar a própria participação (ver Anexo III, ponto 8.5).

As diferentes etapas de consulta à população, permitiram informar e mobilizar mais de duas centenas 
de indivíduos (a título pessoal ou institucional) num processo mais proactivo e participativo, dando legi-
timidade e credibilidade ao processo de candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera, bem como 
recolher contributos para a construção e bom funcionamento da “sua reserva” (nomeadamente para o 
Plano de Ação). 

Representação da população local no 
planeamento e na gestão da Reserva da Biosfera  

      17.3.2

Desde o seu início que a candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera assentou numa estratégia 
extensiva de envolvimento e consulta de atores locais de diversos segmentos. Esta aposta, foi desta for-
ma bastante inclusiva em termos da representatividade da comunidade local no planeamento e gestão 
previstos para a Reserva da Biosfera, contemplando as especificidades dos diversos elementos que a 
compõem. A génese desta candidatura é deste modo de cariz essencialmente local.

No âmbito do modelo de governação da Reserva da Biosfera, a população local encontra-se igualmente 
bem representada através das entidades que integram o Conselho Consultivo, que sendo constituído 
por cerca de 50 instituições de âmbito local de vário tipo (culturais e recreativas, desportivas, sociais, de 
agricultores, de caçadores, para além das três entidades que integram o Conselho de Gestão) é bastante 
lato e suficientemente representativo e significativo dos interesses da comunidade local.

Por outro lado, estão previstas um conjunto de ações de informação e atividades que permitem envolver, 
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partilhar informação e criar condições para uma participação ativa e interativa de todos e em prol de 
todos, nos assuntos da Reserva da Biosfera, conforme consta no Plano de Ação.

Situação específica dos jovens na Reserva da 
Biosfera 

      17.3.3

Desde há muito que decorrem, nos diferentes estabelecimentos de ensino e níveis de escolaridade, um 
conjunto de projetos que envolvem jovens na dinamização de atividades relacionadas com a preservação 
dos valores naturais e culturais de Castro Verde respeitando os princípios de sustentabilidade. O Projeto 
“Vila Campaniça na Escola” (na Escola Secundária de Castro Verde) e o Projeto “Cante Alentejano na 
Escola” (nas escolas de Ensino pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico) são dois bons exemplos desta 
dinâmica. 

Neste contexto, prevê-se que a própria Reserva da Biosfera se afirme como um espaço de envolvimento 
dos jovens em novas atividades de salvaguarda e valorização do seu território, onde importa destacar a 
promoção do empreendedorismo jovem e qualificado, associado aos recursos naturais e culturais de 
Castro Verde.

Durante o processo de elaboração da presente candidatura, as escolas e demais entidades formadoras, 
de jovens em idade escolar, foram desde o início envolvidas tendo contribuído ativamente quer para o 
Plano de Ação, quer para a disseminação de informação relativa ao Programa Educativo e ao Programa 
MaB da UNESCO. Deste envolvimento, verificou-se que a definição de programas de ensino/aprendi-
zagem, formal e não formal, assentes nas características singulares da Reserva da Biosfera de Castro 
Verde é encarada como uma mais-valia no reforço do sentimento de identidade e pertença das camadas 
mais jovens. 

A acrescer, no ano letivo de 2014/2015 as escolas do Agrupamento de Escolas de Castro Verde foram de-
safiadas a divulgar e participar na 3ª Edição do Concurso escolar UNESCO: GEA-TERRA MÃE, sob o tema 
“A Água que nos une - É o solo que sustenta a vida”, tendo um grupo de alunos do 7º ano sido premiado 
com o 1º lugar com o filme de animação “O Solo é que Sustenta a Vida” (disponível em https://youtu.be/
kVzk8BDkmmI). Esta primeira aproximação ao programa educativo da UNESCO traduziu-se no final do 
ano letivo seguinte, ou seja de 2015/2016, na preparação do Projeto “Viver no Campo Branco – juntos a 
proteger as Aves” tendo com objeto a formalização de proposta de adesão do Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde à Rede de Escolas Associadas da UNESCO. Com esta aposta, o Agrupamento de Escolas 
de Castro Verde poderá vir a ser a primeira entidade escolar do Alentejo a fazer parte da Rede de Escolas 
Associadas da UNESCO.
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Formas de representação       17.3.4

As comunidades locais estão representadas através de um conjunto de entidades, públicas ou privadas 
(onde se incluem associações de agricultores e de caçadores, coletividades recreativas e culturais, o 
poder local, as escolas, as empresas da região, as associações desenvolvimento local, entre outras 
entidades congéneres), no Conselho Consultivo, podendo participar na discussão e concretização de 
atividades previstas no Plano de Ação (conforme descrito no ponto 17.1.7.).

De acordo com o modelo de governança, estas entidades deverão reunir, em plenário, pelo menos duas 
vezes por ano, podendo fazê-lo mais vezes para tratar de assuntos específicos ou setoriais (conforme 
ponto 17.1.).

LP
N
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Procedimentos de integração dos órgãos 
representativos das comunidades locais 

      17.3.5

Conforme modelo de governança da Reserva da Biosfera referido no ponto 17.1., os Conselhos de Ges-
tão e Consultivo são constituídos por entidades que representam a comunidade local como são os casos 
dos vários orgãos autárquicos, associações de diverso âmbito, entre outras.

Especificando, o Conselho de Gestão resultará de uma nomeação interna, de um elemento técnico e um 
decisor, por parte dos órgãos de cada uma das três entidades constituintes. Sendo estes órgãos eleitos 
por sufrágio, no caso da Câmara Municipal de Castro Verde pela população local e no caso da Associa-
ção de Agricultores do Campo Branco e da LPN pelos seus associados, os seis elementos asseguração 
assim no Conselho as competências e a missão de quem representam.

Quanto ao Conselho Consultivo, o mesmo será constituído por entidades com expressão no território de 
Castro Verde que assim o desejem, através de um representante eleito de acordo com o funcionamento 
interno de cada uma. Em suma, estes elementos deverão resultar de uma nomeação livre como forma 
de eleger quem melhor pode defender os seus interesses. Apesar de não existir qualquer registo de 
obrigatoriedade, prevê-se que entre entidades locais, supraconcelhias e setoriais, este Conselho seja 
constituído por mais de meia centena de entidades.

Mecanismos de consulta      17.3.6

Conforme o modelo de governança prevê-se um acompanhamento da gestão e implementação do Plano 
de Ação da Reserva da Biosfera pelos Conselhos Consultivo e Científico, sendo sempre que necessário 
efetuadas consultas públicas alargadas para ações específicas e/ou de grande relevância. 

Mecanismos de consulta utilizados e partes 
envolvidas 

      17.3.7

A metodologia de elaboração da candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera assentou na reali-
zação de um conjunto de oito sessões (2 informativas, 5 participativas 1 de esclarecimento), envolvendo 
um conjunto de atores no sentido de aferir do interesse e motivação da comunidade pela mesma, bem 
como, de recolher contributos para a sua elaboração e para o Plano de Ação da Reserva da Biosfera 
(conforme ponto 17.3.1.).

Importa referir que estas sessões representaram um forte contributo para a afirmação da candidatura a 
Reserva da Biosfera, de que é exemplo a pronta adesão voluntária de vários proprietários para integrar 
as Zonas Núcleo da reserva (ver Anexo III, ponto 8.1).

Além de promover o debate e esclarecimento sobre o projeto de candidatura, o recurso e uso de me-
todologias participativas, em muitas destas sessões, permitiu recolher contributos estruturados dos 
diferentes interlocutores passíveis de serem incluídos no Plano de Ação da reserva. 
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O formulário final de candidatura foi, por sua vez, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de 
Castro Verde, em reunião de câmara a 22 de junho de 2016, e submetido a um período de participação 
pública entre 24 de junho e 7 de julho. Durante os dez dias úteis, o formulário e o Plano de Ação esti-
veram disponíveis no sítio da internet da Câmara Municipal de Castro Verde e da LPN, e, em formato 
papel, em quatro locais na vila de Castro Verde. Durante este período foi ainda realizada uma sessão 
pública de esclarecimento, no dia 5 de julho, a qual contou com a presença de cerca de três dezenas de 
participantes. Deste processo resultou um conjunto de uma dezena de contributos que vieram enrique-
cer a candidatura. O processo de candidatura foi ainda aprovado por unanimidade na Assembleia Muni-
cipal Extraordinária de Castro Verde convocada para o efeito no dia 14 de julho de 2016, para discutir e 
apreciar única e exclusivamente a candidatura.

Participação das mulheres em organizações 
comunitárias e nos processos de tomada de decisão 

      17.3.8

Esta Reserva da Biosfera está em conformidade com os direitos e deveres previstos na Constituição da 
República Portuguesa, onde se contempla o respeito pelos plenos direitos e igualdade entre os géneros, 
que se procurará não só assegurar como melhorar caso se verifique necessário.

Plano de gestão / cooperação e Políticas      17.4

Plano de gestão / cooperação e políticas para o 
conjunto da Reserva da Biosfera

      17.4.1

A Reserva da Biosfera de Castro Verde será dotada de um Plano de Ação, do qual constam as ações a 
desenvolver num período de dois anos e meio, e de onde se destaca um programa de educação am-
biental específico direcionado para a população residente e as ações de promoção interna e externa 
da Reserva da Biosfera, bem como ações de conservação e recuperação ambiental com o objetivo de 
atingir os objetivos do Programa MaB.

O Plano de Ação tem como objeto favorecer as condições sociais, económicas e culturais essenciais à 
viabilidade do desenvolvimento sustentável.

Plano de gestão / cooperação e políticas para o 
conjunto da Reserva da Biosfera

      17.4.2

O envolvimento dos diversos atores no Plano de Ação está referido no ponto 13.6.
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Aprovação formal do plano de gestão / cooperação       17.4.3

Após parecer do Conselho Consultivo, o Plano de Ação será aprovado pelos órgãos dirigentes das en-
tidades que compõem o Conselho de Gestão, inscrevendo as respetivas ações nos seus documentos 
previsionais (Plano de Atividade e Orçamento). O Plano de Ação é ainda apreciado pelo Conselho Con-
sultivo.

O Plano de Ação poderá ainda ser enquadrado em documentos previsionais de outras partes interes-
sadas, nomeadamente no que concerne a projetos em parceria no âmbito da atividade desta Reserva.

O Plano de Ação será divulgado no website da Reserva da Biosfera e nos websites das entidades que  
integram o Conselho de Gestão.

Duração do plano de gestão / cooperação       17.4.4

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde integra três níveis temporais de definição:
• EIXOS ESTRATÉGICOS (seis) que definem a estratégia da Reserva da Biosfera a longo prazo, 
enquadradas pelo “Plano de Ação de Lima” e pela “Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável” 
e que resultam das linhas orientadoras que foram sendo definidas durante as várias sessões de 
preparação desta candidatura;
• OBJETIVOS que definem, dentro de cada Eixo Estratégico, as áreas de atuação num horizonte 
igualmente de longo prazo, considerados centrais no quadro da estratégia definida e realizáveis 
pelas entidades envolvidas no terreno;
• AÇÕES que se referem às atuações concretas e que são concebidas a curto prazo (10 anos ou 
seja, no presente Plano, para o horizonte 2017-2017), sendo acompanhadas e monitorizadas. Findo 
este período as ações são avaliadas e definidas a sua continuidade, alteração ou reestruturação.

O Plano de Ação é o principal instrumento de planeamento para o território da futura Reserva da Bios-
fera de Castro Verde durante os próximos 10 anos (2017-2027), sendo que se prevê a sua monitorização 
e a revisão das propostas de ações numa base bienal. Como qualquer instrumento de planeamento tem 
um caráter flexível, de modo a garantir uma constante atualização das atuações propostas, bem como a 
integração de novas iniciativas que se considerem pertinentes. Será efetuada uma avaliação e monito-
rização, que permitirá efetuar os ajustamentos que se considerem necessários nas ações, orçamentos, 
cronograma, entre outros aspetos do documento.

Conteúdo do plano de gestão / cooperação      17.4.5

O Plano de Ação foi desenvolvido em conformidade com as estratégias locais de desenvolvimento sus-
tentável, conservação da biodiversidade e defesa e promoção do património cultural, considerando ain-
da a Estratégia do Programa MaB da UNESCO (2015-2015),  o Plano de Ação de Lima e a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável.
O Plano de Ação assenta em seis Eixos que se constituem como a base da estratégia da Reserva da 
Biosfera de Castro Verde e que são:
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Como é que o plano de gestão / cooperação 
contemplará os objetivos da Reserva da Biosfera

      17.4.6

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde orienta-se para os objetivos desta Reserva da 
Biosfera, conforme definido no ponto 13.1, considerados essenciais de conservação da biodiversidade 
do ecossistema estepário, recursos naturais e paisagem, de desenvolvimento local, com base na pro-
moção da economia e da afirmação da identidade, valores, tradições e cultura, garantindo a formação e 
educação ambiental, a investigação e transferência de conhecimento entre os vários atores e a partici-
pação da população e dos agentes locais.

Natureza do plano (ligação / consensos)       17.4.7

O Plano de Ação será vinculativo, pois estará refletido nas Opções do Plano Municipal e Planos de Ativi-
dades das entidades que constituem o Conselho de Gestão, que correspondem aos fóruns próprios de 
cada uma destas entidades para aprovação anual de atividades e orçamentos.

O Plano de Ação inclui também contributos dos diversos atores locais após participação ativa das partes 
interessadas, que assumiram o compromisso da sua aplicação e de uma colaboração ativa em todo o 
processo de implementação da Reserva da Biosfera de Castro Verde.

1. Agroecossistema Sustentável;
2. Soluções Locais para a Desertificação e Clima;
3. Natureza e Cultura: Desafios e Oportunidades;
4. Conhecimento e Transferência do Saber;
5. Redes de Cooperação e Participação Comunitária;
6. Identidade e Promoção.
Os objetivos e ações previstos por cada Eixo Estratégico estão descritos em detalhe no Plano de 
Ação (Anexo III, ponto 8.7).

Autoridades responsáveis pela aplicação do plano      17.4.8

Cabe às entidades que integram o Conselho de Gestão a responsabilidade pela aplicação do Plano de 
Ação, sendo possível que determinadas ações sejam desenvolvidas por outros parceiros e não se pre-
veem dificuldades na sua implementação.
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Fatores que podem impedir ou ajudar à sua 
implementação 

      17.4.9

Cabe ao Conselho de Gestão, constituído por três entidades com forte implantação local, a implementa-
ção do Plano de Ação em parceria com as demais entidades públicas e privadas envolvidas. Esta parce-
ria coesa e com sólidas ligações aos diversos intervenientes da comunidade local será certamente uma 
mais-valia para a implementação do Plano de Ação.

Integração da Reserva da Biosfera em estratégias 
regionais / nacionais 

      17.4.10

A Reserva da Biosfera de Castro Verde integra-se na estratégia nacional de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, nomeadamente no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade 
(Decreto-Lei n.º 242/2015 de 15 de outubro), na Rede Natura 2000 (Decreto-Lei n.º 384-B/99 de 23 de se-
tembro que cria a ZPE de Castro Verde, alterado pelo Decreto-Lei n.º 59/2008 de 27 de março), no Plano 
de Desenvolvimento Rural do Continente – PDR 2020 que estabelece o Apoio Zonal em vigor (Portaria n.º 
56/2015 de 27 de fevereiro), nas estratégias regionais nomeadamente no Plano Regional de Ordenamen-
to do Território do Alentejo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010 de 2 de agosto) e no Plano 
Diretor Municipal de Castro Verde (Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/93 de 13 de outubro).

Principais fontes de financiamento e orçamento 
anual estimado

      17.4.11

As entidades que integram o Conselho de Gestão irão assegurar o apoio logístico, administrativo e fi-
nanceiro necessário ao funcionamento da Reserva da Biosfera e das ações previstas no Plano de Ação.

Os recursos financeiros, incluindo os necessários para o funcionamento corrente da futura Reserva da 
Biosfera, serão assegurados através de fontes diversas, nomeadamente, pelos orçamentos de gestão 
próprios das três entidades promotoras (Município de Castro Verde, a Liga para a Protecção da Natureza 
e a Associação de Agricultores do Campo Branco), e em consonância com os seus Planos de Atividades 
e outros documentos previsionais. Muitas outras ações serão também realizadas através de orçamento 
próprio de entidades locais, públicas e privadas, como é o caso do Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde e a Associação Sénior Castrense (com a sua Universidade Sénior), no âmbito das suas atividades.

Por fim, a par de financiamento próprio, os recursos financeiros poderão provir de fundos estruturais da 
União Europeia, nomeadamente do quadro de programação de apoios comunitários PORTUGAL 20203, 
onde se destaca o Programa de Desenvolvimento Rural 20202 e o Programa Operacional Regional do 

2 O PORTUGAL 2020 é um Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a União Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus, ou seja do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo de Coesão, do Fundo Social Europeu (FSE), 
do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), através de 
Programas Operacionais (PO) e dos Programas de Desenvolvimento Rural (PDR), para o período 2014-2020. Os princípios de aplicação deste 
instrumento financeiro estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo e de acordo com a Estratégia Europa 2020.
3 O PDR 2020 é um programa temático do PORTUGAL 2020 que visa o apoio à realização de investimentos na exploração agrícola destinados 
a melhorar o desempenho e a viabilidade da atividade agrícola, para o período 2014-2020.
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Alentejo 2014-20204.

Acrescem outros fundos da União Europeia como o Programa LIFE5, fundos internacionais como o Fun-
do Global para a Cooperação Regional (EEA Grants - European Economic Area Grants6) e nacionais 
como o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade e o Fundo Florestal Permanente. 
Serão ainda expetáveis financiamentos privados externos à Reserva que se revelem apropriados à im-
plementação do Plano de Ação.

O orçamento previsional para o período 2017-2019 é de 5.908.000,00€.Em função das atividades a de-
senvolver ponderar-se-á a elaboração de candidaturas a financiamentos nacionais e da União Europeia, 
tais como o Programa LIFE, o Alentejo 2020, entre outros.

Conclusões       17.5

Demonstrar como será garantido o funcionamento 
satisfatório da Reserva da Biosfera e das respetivas 
estruturas, considerando o cumprimento das três 
funções das reservas da biosfera (conservação, 
desenvolvimento e apoio logístico) e a participação 
da comunidade local 

      17.5.1

As entidades que integram o Conselho de Gestão têm já um longo historial de cooperação e articula-
ção, o que constitui uma mais valia fundamental para assegurar o bom funcionamento da Reserva da 
Biosfera de Castro Verde.

Estas três entidades têm uma vasta experiência e conhecimento em áreas essenciais para assegurar 
as três funções das Reservas da Biosfera, nomeadamente, em conservação da natureza e preservação 
da biodiversidade, em particular do ecossistema estepário, no desenvolvimento de atividades agrícolas 
compatíveis com a biodiversidade, na salvaguarda dos valores, tradições e cultural local, em educação 
ambiental e para a sustentabilidade, bem como, na gestão do território. Acresce a constante proxi-
midade destas três entidades às comunidades locais, o que incentiva e promove o envolvimento e a 
participação, que serão também essenciais para a boa prossecução dos objetivos propostos.

A Reserva da Biosfera proposta constitui-se como uma plataforma de consolidação para o desenvolvi-
mento local sustentável, promovendo a formação e informação ambiental dos agentes económicos e 
da comunidade em geral, alicerçado no conhecimento gerado nas atividades de investigação e apoiado 
também na cooperação nacional e internacional com outras Reservas da Biosfera.

4 O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo é um dos programas regionais do PORTUGAL 2020 que se constitui como 
o principal instrumento financeiro ao dispor da região para implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional para o período 2014-
2020, complementado por outros instrumentos financeiros que integram o PORTUGAL 2020.
5 O Programa LIFE é o instrumento financeiro da União Europeia que apoia projetos de conservação ambiental e da natureza.
6 Trata-se de um Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu  o qual é composto pelos Estados Membros da União Europeia e 3 
países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA), nomeadamente Islândia, Listenstaine e Noruega, que partilham o mesmo Mercado 
Interno.
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DESIGNAÇÕES ESPECIAIS 

18

< Moinho de vento do largo da feira da vila de Castro Verde
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DESIGNAÇÕES ESPECIAIS       18

Nome: Reserva da Biosfera de Castro Verde

( ) Sítios do Património Mundial da UNESCO

(X) Outras convenções internacionais 

 Rede Natura 2000 - ZPE de Castro Verde (código: PTZPE046) 

 Rede Natura 2000 - ZPE de Piçarras (código: PTZPE0058)

( ) Sítio de monitorização continua

( )            Sítio de monitorização (LTER)

(X) Outros:

 IBA - Área Importante para Aves (código: PT029)

 Biótopo CORINE de Castro Verde (sítio de interesse para a conservação da Natureza - Projeto   
 CORINE)
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DOCUMENTOS DE APOIO 
(em anexo ao formulário de 
candidatura) 

19

< Paisagem de início de verão
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DOCUMENTOS DE APOIO (em anexo ao 
formulário de candidatura) 

      19

1 MAPA COM A LOCALIZAÇÃO E ZONAMENTO (ponto 19.1.1. e 19.1.2.)

2 MAPA DA VEGETAÇÃO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ponto 19.1.3.)

3 LISTA DE DIPLOMAS LEGAIS (ponto 19.2.1., 19.2.2., 19.2.3.)

4 LISTA DOS PLANOS DE ORDENAMENTO E DE GESTÃO E USO DOS SOLOS 
(ponto 19.3.)

5 LISTA DE ESPÉCIES (ponto 19.4.)

6 LISTA DAS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ponto 19.5.)

7 CARTAS DE OFICIALIZAÇÃO DE APOIO (ponto 19.6.)

8 OUTROS DOCUMENTOS DE APOIO (ponto 19.7.)
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CONTATOS  

20

< Arquitectura tipica alentejana (casas caiadas de branco com “molduras” amarelas ou azuis nas 
portas e janelas)
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DADOS DE CONTACTO DA RESERVA DA BIOSFERA 
PROPOSTA

      20.1

ENTIDADE GESTORA DAS ZONAS NÚCLEO:      20.2

CONTACTOS      20

Reserva da Biosfera de Castro Verde
Fórum Municipal de Castro Verde
Rua da Liberdade 45, 7780-134 Castro Verde - PORTUGAL
Tel.: +351 286 320 040
E-mail: rb.castroverde@gmail.com

ENTIDADE GESTORA DA ZONA TAMPÃO:      20.3

ENTIDADE GESTORA DAS ZONAS DE TRANSIÇÃO:       20.4

Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera de Castro Verde
Fórum Municipal de Castro Verde
Rua da Liberdade 45, 7780-134 Castro Verde - PORTUGAL
Tel.: +351 286 320 040
E-mail: rb.castroverde@gmail.com
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Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)
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1
ANEXO I
MABNET - DIRETÓRIO DAS RESERVAS
DA BIOSFERA 
(Descrição da Reserva da Biosfera)

1 DADOS ADMINISTRATIVOS

2 DESCRIÇÃO

3 PRINCIPAIS OBJETIVOS DA RESERVA DA BIOSFERA

4 INVESTIGAÇÃO

5 MONITORIZAÇÃO
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DADOS ADMINISTRATIVOS      1

País
Portugal

Nome da RB
Reserva da Biosfera de Castro Verde

Ano da designação
(a completar pelo secretariado do MAB)

Autoridades administrativas
Município de Castro Verde
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

Contacto
Município de Castro Verde

Endereço do contacto
Praça do Município, 7780-217 Castro Verde - PORTUGAL
Tel.: +351 286 320 700 
E-mail: geral@cm-castroverde.pt

Sítios Internet
(não aplicável)

Redes sociais
(não aplicável)

DESCRIÇÃO      2

A Reserva da Biosfera de Castro Verde está situada no coração do “Campo Branco”, nas longas e exten-
sas planícies do Baixo Alentejo. Terra chã de relevo suave, onde a vista se perde até ao horizonte, deten-
tora de uma grande diversidade de valores naturais e culturais, únicos e de elevado interesse à escala 
local, regional, nacional e internacional. Estes valores resultam de uma relação Homem-Natureza mile-
nar, cujo processo histórico de evolução da ocupação e uso do solo deu origem a um agroecossistema de 
elevado valor de conservação.
Atendendo à orografi a suave, às características dos solos predominantemente xistosos e delgados e ao 
clima tipicamente mediterrânico, a exploração da terra em Castro Verde esteve desde sempre associada 
à criação de gado e mais tarde ao cultivo de cereais de sequeiro. As práticas agropecuárias evoluíram 

Descrição Geral
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para um esquema tradicional de rotação das parcelas, em que após dois anos de cultivo com cereal, as 
terras são deixadas por três anos em pousio (i.e. sem cultivo), para que recuperem a fertilidade e funcio-
nem como prados para o gado. Aqui, nesta vasta planície, a agricultura e a pastorícia coexistem desde 
há muito tempo, tendo moldado uma paisagem de rara beleza e de alto valor de conservação: as estepes 
cerealíferas.
Entre a biodiversidade extraordinária que aqui ocorre, sobressai uma comunidade de aves estruturada 
e diversificada, com cerca de 200 espécies, onde se destacam as emblemáticas aves estepárias, como a 
Abetarda, e as aves de rapina, como a Águia-imperial-ibérica. 
Com uma área de 569,4 Km2 e uma população aproximada de 7.500 habitantes, distribuída em cerca de 
uma vintena de localidades de pequena e média dimensão, a Reserva da Biosfera de Castro Verde tem 
um carácter rural, que se reflete nas tradições culturais e nos costumes que, ainda hoje, estão presentes 
e marcam a identidade das gentes deste território.
Neste agroecossistema, com uma agricultura sustentável de baixa intensidade promotora de uma bio-
diversidade excecional, procuram-se soluções locais para as alterações climáticas, a desertificação, a 
conservação dos recursos naturais e o desenvolvimento de novas oportunidades assentes no binómio 
natureza-cultura.

  Principais tipos de ecossistemas (14.1)

A vasta planície de Castro Verde inclui um mosaico de sistemas ecológicos, ricos em habitats e espécies, 
específicos da Região Biogeográfica do Mediterrâneo. De um modo geral, o ecossistema estepário é pre-
dominante, estando presente numa grande proporção do território, sendo apenas descontinuado pelos 
vales das ribeiras que “rasgam” aqui e ali as estepes cerealíferas. Na parte mais a sul da Reserva da 
Biosfera ocorrem algumas manchas de montado e de matos mais densos. Com muito pouca expressão 
surgem de forma pontual zonas húmidas (naturais e artificiais), povoamentos florestais de pinheiro-
-manso ou azinheira (puros ou mistos) e exíguas zonas de culturas permanentes (nomeadamente, man-
chas de olival tradicional e vinha recente), e algumas hortas familiares.

  Principais habitats e ocupação do solo (11.6)

Dos habitats presentes merecem especial atenção as subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Bra-
chypodietea, as áreas de montados de azinho (Quercus rotundifolia)  e aos charcos temporários mediter-
rânicos, cuja salvaguarda é prioritária para a conservação de populações de fauna e flora selvagens, em 
especial, do território da União Europeia.
Quanto à ocupação do solo, a agropecuária extensiva, com áreas de cereal em rotação com pousios 
(prados/pastagens) ocupa 65,93% da superfície da Reserva da Biosfera. Inseridas nesta vasta área de 
estepe cerealífera encontram-se pontualmente pequenas áreas agrícolas de culturas permanentes, no-
meadamente de olival tradicional, vinha recente e algumas hortas familiares, que não ocupam mais do 
que 1,95%. Acrescem manchas de montado de azinho, com 16,4%, e áreas de vegetação natural de mato 
e matagal, com 10,17%.
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PONTOS CARDEAIS LATITUDE LONGITUDE

Ponto mais central 37°41’49.00”N 8° 1’29.26”W

Ponto mais a norte 37°49’38.65”N 8° 1’34.75”W

Ponto mais a sul 37°33’40.46”N 7°59’23.02”W

Ponto mais a oeste 37°43’46.48”N 8°14’47.32”W

Ponto mais a leste 37°39’39.42”N 37°39’39.42”N

Coordenadas geográfi cas da Reserva da Biosfera proposta (formato: graus, minutos e segundos).

Índice de aridez resultante da utilização Precipitação média anual (P) / Média anual do potencial de 
evapotranspiração (ETP).

Áreas
Precipitação 
média anual 

(mm)

Índice Aridez
 Permanente                    Índice UNEP

Zonas 
Núcleo

Zona 
Tampão

Zonas de 
Transição

Hiper-árido P<100
 
    <0.05 <0.05

Árida 100-400
 
  0.05-0.28

 
0.05-0.20

Semi-árido 400-600
 
  0.28-0.43 0.21-0.50 x x x

Subhúmido seco 600-800    0.43-0.60 0.51-0.65 x x x

Subhúmido húmido 800-1200    0.60-0.90 >0.65

Perhúmido P>1200       >0.90

  Zona bioclimática (11.5)

  Localização (latitude e Longitude) (6.1)
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  Área total (ha)

56.944,22 ha

  Zonas Núcleo

6.005,22 ha

  Zona Tampão

26.562,40 ha

  Zonas de Transição

24.376,30 ha

  Diferentes zonamentos existentes (7.4)

O zonamento teve por base a presença de habitats e espécies, de caráter excecional ou de importância 
crítica, salvaguardados por estatutos de proteção legal decorrentes da classificação como Zona de Pro-
teção Especial para Aves da Rede Natura 2000, bem como, as atividades sociais, económicas e culturais 
do território, equacionando as dinâmicas e consequentes pressões que as mesmas exercem sobre o 
ecossistema e perspetivando equilíbrios que permitam a existência de um agroecossistema sustentável 
de alto valor natural. As delimitações dos três níveis de zonamento tiveram ainda em consideração as 
três funções definidas para as Reservas da Biosfera e o processo participativo de construção desta Re-
serva.

  Amplitude Altimétrica (metros acima do nível do Mar) (11.2)

286 metros (marco geodésico da Urza)
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  Mapa do zonamento (6.2)

Ligação para aceder ao Mapa através da Internet: 
https://drive.google.com/open?id=13saLzmdA4D2MJgTcePE_Cdpp52k&usp=sharing
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DA RESERVA DA BIOSFERA      3

  Breve descrição (13.1)

A Reserva da Biosfera tem como objetivo maximizar a conservação da diversidade natural e cultural com 
o desenvolvimento social e económico local, numa perspetiva de afirmação de um ecossistema humani-
zado de alto valor natural. 

INVESTIGAÇÃO       4

  Breve descrição (13.1)

Castro Verde é, desde há muito, um eixo fundamental no desenvolvimento de numerosos projetos de 
investigação em domínios como a biologia, a ecologia, a agricultura e o património (material e imaterial). 
Através do trabalho em rede com parceiros detentores de conhecimento pretende-se impulsionar o es-
tatuto científico da Reserva da Biosfera e ao mesmo inspirar e reforçar a competitividade, a inovação e o 
desenvolvimento técnico na região.

MONITORIZAÇÃO       5

  Breve descrição (16.1.1)

No seguimento de todo o trabalho que tem vindo a ser realizado, e que se pretende perpetuar no tempo, 
a Reserva da Biosfera reforçará o papel de pólo de transferência de conhecimento científico e empírico, 
impulsionando a realização de múltiplas e novas ações capazes de contribuir para uma monitorização 
adequada do território. 
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ABIÓTICAS BIODIVERSIDADE
Fatores abióticos Desflorestação/Reflorestação
Chuvas ácidas/Fatores atmosféricos Algas
Qualidade do ar Espécies invasivas/Exóticas
Temperatura do ar Anfíbios x
Clima e climatologia x Sistemas áridos e semi-áridos x
Contaminantes Autoecologia

Seca x
Praias/Sistemas de substratos
móveis

Erosão x Bentos
Geologia x Aspetos da biodiversidade x
Geomorfologia x Biogeografia x
Geofísica Biologia x
Glaciologia Biotecnologia
Mudanças globais Aves x
Águas subterrâneas Sistemas florestais boreais
Conservação de Habitats x Nidificação
Metais pesados Sistemas marinhos/costeiros
Hidrologia Estudo de comunidades
Indicadores Conservação x
Meteorologia Recifes de coral
Modelação Áreas degradadas
Monitorização/Metodologias Desertificação x
Nutrientes x Sistemas dunares
Oceanografia física Ecologia x
Poluição/Poluentes Avaliação ecossistémica
Sedimentação x Estrutura de ecossistemas
Solo x Serviços ecossistémicos x
Espeleologia Ecotones
Topografia Espécies endémicas x
Toxicologia Etologia
Radiação UV Evapotranspiração

Evolução/Paleoecologia
Fauna x
Incêndios/ecologia de incêndios
Peixes
Flora x
Sistemas florestais
Sistemas dulçaquícolas
Fungos
Recursos genéticos x
Organismos geneticamente
modificados
Jardins domésticos
Indicadores
Invertebrados x
Sistemas insulares/Estudos
Sistemas lagunares
Líquenes
Mamíferos x

  Variáveis específi cas (os parâmetros relevantes estão assinalados na tabela abaixo)
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Mangais
Sistemas mediterrânicos x
Microrganismos
Populações migratórias
Modelação
Monitorização/metodologias
Sistemas montanhosos
Recursos naturais e outros x
Produtos medicinais naturais x
Perturbações e resiliência x
Pestes/Doenças
Fenologia
Fitossociologia/Sucessão
Plâncton
Plantas x
Sistemas polares
Polinização x
Genética populacional/dinâmica
Produtividade x
Espécies raras/ameaçadas
Répteis x
Restauração/Reabilitação
(Re)introdução de espécies
Inventário de espécies
Floresta sub-tropical temperada
Taxonomia
Sistemas florestais temperados
Sistemas de prados temperados
Sistemas florestais secos tropicais
Savana
Floresta tropical húmida
Tundra
Estudos de vegetação
Sistemas vulcânicos/geotermais
Sistemas húmidos
Vida selvagem x
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SOCIOECONOMIA MONITORIZAÇÃO INTEGRADA
Agricultura/Outros sistemas produtivos x Estudos biogeoquímicos
Agrofloresta x Capacidade de carga
Estudos antropológicos Alterações climáticas x
Aquacultura Análise de conflitos/resolução
Arqueologia Abordagem ecossistémica
Bioprospecção Educação e consciencialização x
Capacitação Mudanças ambientais x

Indústria tradicional doméstica
Sistemas de informação geográfica
(GIS)

Aspetos culturais x Estudos de impacto e de risco
Demografia x Indicadores
Estudos económicos Indicadores de qualidade ambiental
Espécies com importância económica x Desenvolvimento de infraestruturas x
Sistemas de produção de energia Aspetos institucionais e legais
Etnografia/Práticas tradicionais x Estudos integrados
Produção de lenha Estudos interdisciplinares
Pescas Regime de propriedade
Silvicultura Uso da terra/Ocupação do solo x

Saúde humana
Inventário
paisagístico/Monitorização

x

Migrações humanas Assuntos de gestão x
Caça x Cartografia
Indicadores Modelação
Indicadores de sustentabilidade Monitorização/Metodologias
Assuntos com povos indígenas Ordenamento do Território x
Indústria x Assuntos políticos x
Modo de vida Monitorização remota
Pecuária e impactos associados x Sistemas rurais x
Participação local x Desenvolvimento sustentável x
Micro-crédito Assuntos transfronteiriços
Mineração x Sistemas urbanos

Modelação
Estudos de
hidrografia/Monitorização

Monitorização/metodologias
Acidentes naturais
Produtos florestais não lenhosos
Pastoreio x
Relações pessoas-natureza x
Pobreza
Economias de qualidade/marketing
Recreação x
Uso de recursos x
Papel da mulher x
Locais sagrados
Iniciativas para pequenas empresas
Aspetos sociais e económicos x
Interesses de stakeholders x
Turismo x
Transportes



262  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

ANEXO II
MATERIAIS DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DA RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

1 MOVIECLIP DA RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE

2 DOSSIER DE IMPRENSA
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MOVIECLIP DA RESERVA DA BIOSFERA DE 
CASTRO VERDE (Versão Mac, Windows e Mobile)

      1
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DOSSIER DE IMPRENSA      2

Correio Alentejo 21/09/2015
http://www.correioalentejo.com/?diaria=14011

Correio Alentejo 28/06/2016
http://www.correioalentejo.com/?diaria=15136
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Agronegócios 29/06/2016
http://www.agronegocios.eu/noticias/concelho-
-de-castro-verde-quer-ser-reserva-da-biosfera-
-da-unesco/

Correio Alentejo 05/07/2016
http://www.correioalentejo.com/?diaria=15161
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Mundo português 05/07/2016
http://www.mundoportugues.pt/article/view/64231

PÚBLICO – 10/07/2016
https://www.publico.pt/local/noticia/na-terra-dos-
-voos-unicos-os-grous-vao-a-vinha-matar-a-se-
de-1737675?page=-1
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Rádio Voz da Planície
http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?go=noti-
cias&id=9434

Tribuna Alentejo.pt
http://www.tribunaalentejo.pt/tribuna/artigos/cas-
tro-verde-quer-ser-reserva-da-biosfera
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ANEXO III
DOCUMENTOS DE APOIO
Ponto 19 do Formulário de Candidatura 

1 MAPA COM A LOCALIZAÇÃO E ZONAMENTO (ponto 19.1.1. e 19.1.2.)

2 MAPA DA VEGETAÇÃO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ponto 19.1.3.)

3 LISTA DE DIPLOMAS LEGAIS (ponto 19.2.1., 19.2.2., 19.2.3.)

4 LISTA DOS PLANOS DE ORDENAMENTO E DE GESTÃO E USO DOS SOLOS 
(ponto 19.3.)

5 LISTA DE ESPÉCIES (ponto 19.4.)

6 LISTA DAS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (ponto 19.5.)

7 CARTAS DE OFICIALIZAÇÃO DE APOIO (ponto 19.6.)

8 OUTROS DOCUMENTOS DE APOIO (ponto 19.7.)
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  A NIVEL NACIONAL

Legislação aplicável à biodiversidade e conservação da natureza

(1999) Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de abril
Revê a transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
abril (relativa à conservação das aves selvagens -Diretiva Aves), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conse-
lho, de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da fl ora selvagens - Diretiva 
Habitats). 

(1999) Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro de 1999 
Cria diversas Zonas de Proteção Especial (ZPE), entre as quais a ZPE de Castro Verde.

Legislação aplicável à biodiversidade e conservação da natureza

(1999) Decreto-lei n.º 140/99, de 24 de abril
Revê a transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de 
abril (relativa à conservação das aves selvagens -Diretiva Aves), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conse-
lho, de 21 de maio (relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da fl ora selvagens - Diretiva 
Habitats). 

(1999) Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de setembro de 1999 
Cria diversas Zonas de Proteção Especial (ZPE), entre as quais a ZPE de Castro Verde.

(2005) Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro 
Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, relativa à conservação das aves selvagens 
(Diretiva Aves) e à preservação dos habitats naturais e da fauna e da fl ora selvagens (Diretiva Habitats). 

(2008) Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro 
Cria entre outras a ZPE de Piçarras.

(2008) Decreto-Lei n.º 59/2008, de 27 de março 
Altera os limites das Zonas de Proteção Especial (ZPE) de Moura/Mourão/Barrancos e Castro Verde.

(2008) Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho 
Aprova o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) relativo a território continental português.

(2008) Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho 
Revoga os Decretos-Lei n.º 264/79, de 1 de agosto, e 19/93, de 23 de janeiro, estabelece o Regime Ju-
rídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade e cria a Rede Fundamental de Conservação da 
Natureza, sendo aplicável ao conjunto dos valores e recursos naturais presentes no território nacional 
e nas águas sob jurisdição nacional.

LISTA DE DIPLOMAS LEGAIS (ponto 19.2.1., 19.2.2., 19.2.3.)      3
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(2013) Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril. As alterações introduzidas res-
peitam à adaptação dos Anexos que listam os habitats e as espécies.

Legislação aplicável à atividade agrícola e pecuária

(1997) Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de setembro
Transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva n.º 91/676/CEE do Conselho, de 12 de dezembro 
(relativa aos nitratos de origem agrícola), com as posteriores alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
68/99, de 11 de março.

(2015) Despacho Normativo n.º 1-B/2016, de 11 de fevereiro 
Procede à alteração do Despacho Normativo 6/2015, de 20 de fevereiro, estabelece os requisitos legais 
de gestão e as normas mínimas para as boas condições agrícolas, consubstanciando nos seus ANEXOS 
II (Requisitos Legais de Gestão) e III (Boas Condições Agrícolas e Ambientais das Terras) um conjunto 
de normas a cumprir pelos agricultores ao abrigo dos regimes de apoio no âmbito da política agrícola 
comum, através do Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/141, da Comissão, de 30 de novembro.

(2015) Portaria n.º 56/2015, de 27 de fevereiro 
Estabelece o regime de aplicação da Ação n.º 7.3, «Pagamentos Rede Natura», integrada na Medida n.º 
7, «Agricultura e recursos naturais», da Área n.º 3, «Ambiente, eficiência no uso dos recursos e clima», 
do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020).

(2015) Portaria n.º 55/2015, de 27 de fevereiro
Estabelece o regime de aplicação do apoio «Manutenção de raças autóctones em risco», do Programa 
de Desenvolvimento Rural do Continente (PDR 2020), que visa contribuir para a melhoria da viabilidade 
das explorações em zonas rurais com poucas alternativas, para a melhoria do ambiente e da paisagem 
rural, tendo em conta os sistemas extensivos a que estão associadas.

(2015) Decreto-Lei nº 242/2015, de 15 de outubro
Altera o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho, que aprova o regime jurídico da conservação da natu-
reza e da biodiversidade.

Legislação aplicável à atividade cinegética 

(1979) Lei n.º 173/99, de 21 de setembro - Lei de Bases Gerais da Caça
Estabelece as bases da gestão sustentada dos recursos cinegéticos.

(2004) Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto
Estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista 
à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética.

(2011) Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro
Regulamenta a Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, ou seja, a Lei de Bases Gerais da Caça.

(2006) Portaria n.º 1056/2006, de 25 de setembro 
Interdita a caça em quatro áreas na ZPE de Castro Verde que passam a ser Zonas de Interdição à Caça (ZIC).
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(2015) Decreto-Lei n.º 167/2015, de 21 de agosto
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, que estabelece o Regime 
Jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sus-
tentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética.

Legislação aplicável à proteção de espécies fl orestais

(2001) Decreto-Lei n.º 169/2001, de 23 de outubro 
(na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho)
Estabelece o regime de proteção aos sobreiros e azinheiras. 

Legislação aplicável à Reserva Ecológica Nacional (REN)

(2008) Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
239/2012, de 2 de novembro, com a alteração introduzida no artº 20º pelo Decreto-Lei n.º96/2013, 
de 19 de julho)
Revoga o regime jurídico vigente desde 1990, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março e 
estabelece novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN).

(2012) Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de outubro
Aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional e permite a plena aplicação das dis-
posições constantes no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto.

Legislação aplicável à Reserva Agrícola Nacional (RAN)

(2009) Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro 
Revoga o regime jurídico vigente desde 1989, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, 
e estabelece novo regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN).

(2011) Portaria n.º 162/2011, de 18 abril
Defi ne os limites e condições para a viabilização das utilizações não agrícolas de áreas integradas na 
Reserva Agrícola Nacional.

Legislação aplicável ao Domínio Público Hídrico (DPH)

(2007) Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de outubro
Estabelece o regime do procedimento de Delimitação do Domínio Público Hídrico.

(2010) Portaria n.º 931/2010, de 20 de setembro
Defi ne os elementos necessários à instrução dos processos de delimitação do domínio público hídrico, 
assim como das taxas devidas pela apreciação dos procedimentos.
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  A NIVEL EUROPEU

(1979) Diretiva n.º 79/409/CEE do Conselho, de 2 de abril 
Relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves).

(1991) Diretiva n.º 91/244/CEE da Comissão, de 6 de março 
Altera a Diretiva 79/409/CEE do Conselho, relativa a conservação das aves selvagens (Diretiva Aves).

(1991) Diretiva n.º 91/676/CEE do Conselho, de 12 de dezembro 
Relativa à proteção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola (Diretiva Nitra-
tos).

(1992) Diretiva n.º 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio 
Relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats).

(1992) Regulamento (CEE) n.º 2078/92, do Conselho, de 30 de junho 
Institui métodos de produção agrícola compatíveis com as exigências da proteção do ambiente e à pre-
servação do espaço natural e a aplicação do regime de ajudas às Medidas Agro-Ambientais, no âmbito da 
Política Agrícola Comum (PAC). 

(1994) Diretiva 94/24/CE do Conselho, de 8 de junho 
Altera o anexo II da Diretiva 79/409/CEE, relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva Aves).

(1997) Diretiva 97/62/CE do Conselho, de 27 de outubro 
Relativa à adaptação ao progresso científico e técnico da Diretiva 92/43/CEE relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats).

(1997) Diretiva n.º 97/49/CE da Comissão, de 29 de junho 
Altera a Diretiva 79/409/CEE do Conselho, relativa a conservação das aves selvagens (Diretiva Aves).

  A NIVEL INTERNACIONAL

(1980) Decreto n.º 103/80, de 11 de outubro 
Aprova para ratificação a Convenção sobre a Conservação das Espécies Migradoras Pertencentes à Fauna 
Selvagem (Convenção de Bona). 

(1989) Decreto-lei n.º 316/89, de 22 de setembro 
Regulamenta a aplicação da convenção da vida selvagem e dos habitats naturais na Europa (Convenção 
de Berna).
 
(1990) Decreto-Lei n.º 114/90 ,de 5 de abril 
Promove a aplicação da Convenção sobre o Comércio Internacional nas Espécies da Fauna e Flora Sel-
vagens Ameaçadas de Extinção (CITES). 
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LISTA DOS PLANOS DE ORDENAMENTO E DE 
GESTÃO E USO DOS SOLOS (ponto 19.3.)

      4

PDM de Castro Verde
Plano Diretor Municipal de Castro Verde

(1993) Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/93, de 13 de outubro 

Ratifi cação do Plano Diretor Municipal de Castro Verde.

(2010) Deliberação n.º 2271/2010, de 7 de dezembro (D.R. n.º 236, Série II)

Alteração,  por adaptação, das normas do PDM de Castro Verde, incompatíveis com o 

PROTA - Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo.

PROTA 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 

(2010) Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto 

Ratifi cação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA).
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LISTA DE ESPÉCIES (ponto 19.4.)      5

AVES

Acrocephalus arundinaceus Certhia brachydactyla
Acrocephalus scirpaceus Cettia cetti
Actitis hypoleucos Charadrius dubius
Aegithalos caudatus Chlidonias hybrida
Aegypius monachus Ciconia ciconia
Alauda arvensis Ciconia nigra
Alcedo atthis Circaetus gallicus
Alectoris rufa Circus aeruginosus
Anas acuta Circus cyaneus
Anas clypeata Circus pygargus
Anas crecca Cisticola juncidis
Anas penelope Clamator glandarius
Anas platyrhynchos Columba livia (raça dom.)
Anas strepera Columba oenas
Anser anser Columba palumbus
Anthus campestris Coracias garrulus
Anthus pratensis Corvus corax
Anthus trivialis Corvus corone
Apus apus Corvus monedula
Apus pallidus Coturnix coturnix
Aquila adalberti * Cuculus canorus
Aquila chrysaetos Cyanistes caeruleus
Aquila fasciata Cyanopica cyanus
Aquila pennata Delichon urbicum
Ardea cinerea Dendrocopos major
Asio flammeus Egretta garzetta
Athene noctua Elanus caeruleus
Aythya ferina Emberiza calandra
Aythya fuligula Emberiza cia
Bubo bubo Emberiza cirlus
Bubulcus ibis Erithacus rubecula
Burhinus oedicnemus Falco columbarius
Buteo buteo Falco naumanni
Calandrella brachydactyla Falco peregrinus
Calidris alpina Falco subbuteo
Caprimulgus rufficollis Falco tinnunculus
Carduelis cannabina Ficedula hypoleuca
Carduelis carduelis Fringilla coelebs
Carduelis chloris Fulica atra
Carduelis spinus Galerida cristata
Cercotrichas galactotes Galerida theklae

  Listagem representativa das espécies de fauna e flora que ocorrem na 
área da Reserva da Biosfera de Castro Verde (*endemismo ibérico; ** endemismo lusitano)
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Gallinago gallinago Phylloscopus trochilus

Gallinula chloropus Pica pica

Garrulus glandarius Platalea leucorodia

Gelochelidon nilotica Pluvialis apricaria

Glareola pranticola Podiceps cristatus

Grus grus Prunella modularis

Gyps fulvus Pterocles orientalis

Himantopus himantopus Ptyonoprogne rupestris

Hippolais polyglotta Regulus ignicapilla

Hirundo daurica Riparia riparia

Hirundo rustica Saxicola rubetra

Lanius meridionalis Saxicola torquatus

Lanius senator Serinus serinus

Larus fuscus Sitta europaea

Larus ridibundus Streptopelia decaocto

Lophophanes cristatus Streptopelia turtur

Lullula arborea Strix aluco

Luscinia megarhynchos Sturnus unicolor

Melanocorypha calandra Sturnus vulgaris

Merops apiaster Sylvia atricapilla

Milvus migrans Sylvia borin

Milvus milvus Sylvia cantillans

Motacilla alba Sylvia communis

Motacilla cinerea Sylvia conspicillata

Motacilla flava Sylvia hortensis

Muscicapa striata Sylvia melanocephala

Neophron percnopterus Sylvia undata

Netta rufina Tachybaptus ruficollis

Oenanthe hispanica Tetrax tetrax

Oenanthe oenanthe Tringa ochropus

Oriolus oriolus Tringa totanus

Otis tarda Troglodytes troglodytes

Otus scops Turdus iliacus

Pandion haliaetus Turdus merula

Parus major Turdus philomelos

Passer domesticus Turdus viscivorus

Passer hispaniolensis Tyto alba

Phlacrocorax carbo Upupa epops

Phoenicurus ochruros Vanellus vanellus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus ibericus
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MAMÍFEROS

Apodemus sylvaticus

Crocidura russula

Crocidura suaveolens

Eliomys quercinus

Erinaceus europaeus

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

Lepus granatensis

Lutra lutra

Martes foina

Meles meles

Microtus cabrerae *

Microtus duodecimcostatus

Miniopterus schreibersii

Mus domesticus

Mus spretus

Mustela nivalis

Myotis myotis

Oryctolagus cuniculus

Rattus norvegicus

Rattus rattus

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Sorex minutus

Suncus etruscus

Sus scrofa

Tadarida teniotis

Talpa occidentalis

Vulpes vulpes
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RÉPTEIS ANFÍBIOS

Alytes cisternasii * Blanus cinereus

Bufo bufo Chalcides bedriagai *
Bufo calamita Chalcides striatus

Discoglossus galganoi * Coluber hippocrepis

Hyla meridionalis Elaphe scalaris

Pelobates cultripes Emys orbicularis

Pelodytes punctatus Hemidactylus turcicus

Pleurodeles waltl Lacerta lepida

Rana perezi Macroprotodon brevis

Salamandra salamandra Mauremys leprosa

Triturus boscai Natrix maura

Triturus marmoratus Natrix natrix

Podarcis hispanica

Psammodromus algirus

Psammodromus hispanicus

Tarentola mauritanica

PEIXES

Chondrostoma lemmingii

Chondrostoma willkommii

Cichlasoma facetum

Cobitis paludica

Gambusia holbrooki

Iberochondrostoma lemmingii *

Lepomis gibbosus

Luciobarbus steindachneri *

Pseudochondrostoma willkommii *

Squalius pyrenaicus

INVERTEBRADOS

Anacridium aegyptium

Argiope bruennichi

Brachythemis impartita

Chirocephalus diaphanous  *
Coenonympha pamphilus

Colias croceus

Cyzicus grubei *
Iris oratória

Streptocephalus torvicornis *
Trifolium stellatum

Triops baeticus *
Vanessa cardui



280  |  

CANDIDATURA DE CASTRO VERDE - RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO

FLORA

Aacyclus clavatus Phillyrea angustifolia

Anacamptis boryi Pistacia lentiscus

Armeria neglecta ** Pistacia lentiscus

Asphodelus aestivus * Populus  spp.
Avena barbata Pulicaria paludosa

Biarum mendax  * Quercus rotundifolia

Biarum tenuifolium subsp. Galianii Quercus suber

Brachypodium distachyon Ranunculus peltatus

Calendula arvenses Raphanus raphanistrum spp.

Chamaemelum fuscatum Rubus spp.

Chrysanthemum segetum Rumex bucephalophorus

Cistus crispus Salix  spp.
Cistus ladanifer Silybum marianum

Cistus salviifolius Spiranthes aestivalis

Dipcadi serotium Tamarix africana

Echium plantagineum Thymus sp.

Elaeoselinum foetidum * Trifolium spp.

Eryngium corniculatum Trifolium subterraneum

Flueggea tinctoria Vicia spp .
Fraxinus spp.

Genista hirsuta

Gynandriris sisyrinchium

Lavandula sp.

Lavandula stoechas *
Linaria ricardoi **
Lolium perenne

Marsilea batardae *
Medicago polymorpha

Muscari comosa

Muscari comosum

Myrtus communis

Narcissus jonquilla *
Nepeta multibracteata var. lusitânica

Nerium oleander

Nonea vesicaria

Olea europaea

Ornithopus compressus
Papaver spp .
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LISTA DAS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS (ponto 19.5.)

      6
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CARTAS DE OFICIALIZAÇÃO DE APOIO (ponto 19.6.)      7

  Locais

Agrupamento de Escolas de Castro Verde

Associação 100 Trilhos

Associação de Caçadores “Os Nhucas”

Associação de Caçadores e Pescadores de Castro Verde

Associação de Caçadores das Sesmarias

Associação de Cante Alentejano Os Ganhões

Associação de Cante Alentejano Vozes das Terras Brancas

Associação de Moradores do Bairro dos Bombeiros

Associação de Solidariedade Social Seara de Abril

Associação do Povo de Aivados

Associação para o Acompanhamento e Desenvolvimento Infantil e Juvenil (APADIJ)

Associação Sénior Castrense

Clube de Caçadores de Casével

Clube de Caçadores de Entradas

Clube Ornitológico de Castro Verde

Cortiçol, Cooperativa de Informação e Cultura, CRL

Futebol Clube Castrense

Junta da União de Freguesias de Castro Verde e Casével

Junta de Freguesia de Entradas

Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões

Junta de Freguesia de São Marcos da Atabueira

Lar Jacinto Faleiro, IPSS

Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de janeiro

SOMINCOR – Sociedade Mineira de Neves Corvo, S.A.
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  Regionais

ACOS – Agricultores do Sul

ADRAL – Agência Regional de Desenvolvimento do Alentejo

Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural

Associação do Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja 

CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

Conservatório Regional Baixo Alentejo – Secção Castro Verde

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste

FAABA – Federação das Associações dos Agricultores do Baixo Alentejo

Instituto Politécnico de Beja

NERBE / AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo

Resialentejo – Tratamento e Valorização de Resíduos, E.M.

Turismo do Alentejo e Ribatejo, E.R.T.
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  Nacionais

Cátedra da UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da Univer-
sidade de Coimbra

Confederação dos Agricultores de Portugal

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

Mário Ruivo

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa

Universidade de Évora
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DECLARAÇÃO 

APOIO À CANDIDATURA DE CASTRO VERDE A RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO 

Castro Verde é um exemplo de ecossistema protegido pelos agricultores, em que o 
desenvolvimento local se harmoniza com a protecção da natureza e da paisagem rural, num 
cenário de perfeita integração e simbiose. 

Graças ao enorme trabalho realizado neste sentido, não só individualmente pelos Agricultores, 
mas também com grande apoio da Câmara Municipal, da Liga para a Protecção da Natureza e 
da Associação de Agricultores de Campo Branco, esta zona é hoje um enorme sucesso, tanto 
em termos de conservação da paisagem rural (seguindo as orientações da Política Agrícola 
Comum) como, e de forma muito importante, em termos de crescimento significativo da 
biodiversidade. 

A preservação deste ecossistema de estepe cerealífera em Castro Verde tem sido excecional, 
sendo exemplo deste sucesso o crescimento muito acentuado de aves estepeiras que se 
verificou nos últimos anos na região. Esta biodiversidade, aliada ao cuidado na protecção da 
paisagem rural tem, por sua vez, influenciado sectores económicos como o do crescente fluxo de 
turismo rural na região. 

Por estas razões, que amplamente reconhecemos e louvamos, vem a Confederação dos 
Agricultores de Portugal declarar todo o seu apoio à Candidatura de Castro Verde a Reserva da 
Biosfera da UNESCO, por intermédio do seu Programa MAB (Man and the Biosphere – O 
Homem e a Biosfera). 

Lisboa, 14 de Setembro de 2016 

O Secretário-Geral, 

Luis Mira 
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Declaração 

A presente declaração destina-se a apoiar a candidatura à Unesco do Município de Castro Verde 
como reserva da Biosfera, patrocinada, entre outras entidades, pela Liga para a Proteção da 
Natureza, LPN.  

A riqueza específica dos ecossistemas do Município de Castro Verde permite caracterizar a região 
como um verdadeiro laboratório a céu aberto, com enorme potencial para promover o 
desenvolvimento sustentável e apoiar as autoridades e entidades públicas locais e a população 
civil da região na preservação do seu património natural e histórico. 

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) tem como missão expandir os limites do 
conhecimento científico e da tecnologia, transferir esse conhecimento para a sociedade e 
promover a educação dos seus estudantes através da prática da investigação. No âmbito da 
Biologia em particular, temas como a conservação do meio ambiente, a diversidade, a 
sustentabilidade, têm sido áreas de investigação e de ensino de grande relevo.  

O interesse da FCUL sobre os ecossistemas de Castro Verde tem-se manifestado, ao longo dos 
anos, sob a forma de projetos de investigação (nacionais e internacionais), numerosas teses de 
mestrado e de doutoramento e até um documentário em video. Acrescente-se ainda que Castro 
Verde tem sido objeto de visitas de estudo dos alunos de Biologia, em disciplinas ligadas à 
Conservação. Estas atividades permitem comprovar as oportunidades que a região oferece para 
demonstração, desenvolvimento e planeamento de ações dirigidas ao desenvolvimento 
sustentável numa escala regional. 

A desejável classificação pela UNESCO contribuirá certamente para promover no futuro mais 
parcerias científicas e sinergias entre a academia e a sociedade civil, aumentando tanto o 
conhecimento do território como a divulgação desse conhecimento.  

Deste modo, é com grande empenho que, em nome da FCUL, dou o meu total apoio a esta 
candidatura, certo que o equilíbrio entre a natureza e as populações humanas, fundamental para 
a sustentabilidade do planeta, só poderá ser atingido através do conhecimento científico.  

12 de setembro de 2016 

 
José Artur Martinho Simões 
Diretor  
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa  
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DECLARATION 
 

By this, I declare my full support to the application of Castro Verde to be recognized as a 
UNESCO Biosphere Reserve. 

A UNESCO Biosphere Reserve is essentially a sustainable development platform bringing 
together all relevant stakeholders sharing experiences and cooperating towards the 
conservation and sustainable development of natural resources.  

At the local level the UNESCO Biosphere Reserves can play a fundamental role in promoting 
not only conservation but innovative ways in creating new and fair jobs with significant and 
positive impacts on local communities’ development. 

This will be the case of Castro Verde. Based on the area hosting a rural landscape that 
comprises an outstanding biodiversity and a rich cultural diversity, the declaration of Castro 
Verde as Biosphere Reserve will reinforce the sustainable development through community 
empowerment. 

Also this new Biosphere Reserve will make stronger the participation of Portugal within the 
UNESCO MAB Programme and all networking activities such as the World Network of 
Biosphere Reserves (WNBR), the Portuguese Network of Biosphere Reserves, as well the 
thematic and geographic networks of the MAB Programme. 

 

Lisbon, 1 September 2016 

 

                                           Mário Ruivo 
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  Sessão Esclarecimento (Geral) / Fórum Municipal de Castro Verde, 23 outubro 2014
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  Sessão Esclarecimento (Agricultores) / Pólo II da AACB, Castro Verde, 8 setembro 2015
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  Sessão Participativa com Agricultores / Pólo II da AACB, Castro Verde, 15 setembro 2015
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  Sessão Participativa com Entidades Concelhias / Fórum Municipal de Castro Verde, 
15 setembro 2015
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  Sessão Participativa com Entidades Supraconcelhias / Fórum Municipal de Castro 
Verde, 24 setembro 2015
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  Sessão Participativa com Entidades área Turismo / In Castro - Centro de Ideias e 
Negócios de Castro Verde, 22 outubro 2015
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Lista presenças SESSÃO PARTICIPATIVA
com ENTIDADES área ENSINO

Devido à dimensão do grupo optou-se por não efetuar o registo formal de
presenças. Assim a relação dos mesmos é feita por escrito abaixo.
Presenças na Sessão Participativa da área do Ensino:

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE
Augusto Candeias, Diretor
José Nunes, Subdiretor
Raquel Gomes, Adjunta da Direção
Madalena Coelho, Coordenadora do Núcleo de projetos
Lucinda Simões, Coordenadora das Bibliotecas Escolares

- CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO
Jorge Barradas, Coordenador Pedagógico

Lista presenças SESSÃO PARTICIPATIVA
com ENTIDADES área ENSINO

Devido à dimensão do grupo optou-se por não efetuar o registo formal de
presenças. Assim a relação dos mesmos é feita por escrito abaixo.
Presenças na Sessão Participativa da área do Ensino:

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CASTRO VERDE
Augusto Candeias, Diretor
José Nunes, Subdiretor
Raquel Gomes, Adjunta da Direção
Madalena Coelho, Coordenadora do Núcleo de projetos
Lucinda Simões, Coordenadora das Bibliotecas Escolares

- CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO
Jorge Barradas, Coordenador Pedagógico

  Sessão Participativa com Entidades área Ensino / Fórum Municipal de Castro Verde, 
6 novembro 2015
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 Sessão pública de esclarecimento e discussão do dossiê de candidatura 
Fórum Municipal de Castro Verde, 5 julho 2016
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ATAS / DELIBERAÇÕES      8.6

  Ata reunião Conselho Cinegético Municipal de Castro Verde / 22 de setembro 
de 2015
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  Extrato Ata Assembleia Municipal Extraordinária de Castro Verde
14 de julho de 2016
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  Extrato Ata Reunião de Câmara de Castro Verde
22 de junho de 2016
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ENQUADRAMENTO

PLANO DE AÇÃO DA RESERVA DA BIOSFERA DE 
CASTRO VERDE

      8.7

   8.7.1. RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE: VISÃO E MISSÃO

A proposta de Reserva da Biosfera de Casto Verde assenta na fi losofi a de base do programa MAB, abran-
gendo a Estratégia de Sevilha (1995), o Plano de Ação de Madrid (2008) e foca-se nos objetivos estratégi-
cos estabelecidos pela Estratégia MAB para o período 2015-2025 e no Plano de Ação de Lima (2016-2025).

Esta Reserva da Biosfera pretende também contribuir para diversos Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável previstos na Agenda 2030, com maior foco para os seguintes:

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, segu-
ras, resilientes e sustentáveis

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Garantir padrões de consumo e de produção susten-
táveis

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Adotar medidas urgentes para combater as altera-
ções climáticas e os seus impactes

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gestão das fl orestas, combate à desertifi cação, travar e reverter a degra-
dação da terra e da perda da biodiversidade

ODS 15:
Proteger a

vida terrestre

ODS 13: Ação
Climática

ODS 11:
Cidades e

comunidades
sustentáveis

ODS 12:
Produção e
consumo

sustentáveis

Considerando os desafi os globais, a Reserva da Biosfera de Castro Verde e o seu Plano de Ação foca-se 
também na implementação de três Convenções das Nações Unidas: Convenção para a Diversidade Bio-
lógica, Convenção para as Alterações Climáticas e Convenção para o Combate à Desertifi cação.
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Assim, a nossa visão para a Reserva da Biosfera de Castro Verde é de um local de excelência que funciona 
como um laboratório vivo para a demonstração do desenvolvimento sustentável, onde é possível compa-
tibilizar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento socioeconómico, aumentar a resiliência 
às alterações climáticas e à desertificação, valorizar a identidade cultural e o património, construindo 
uma sociedade próspera, solidária e em harmonia com o meio ambiente e com a participação de todos.

A nossa missão enquanto Reserva da Biosfera para o período 2017-2027 será:

• Fortalecer o modelo de desenvolvimento sustentável no território da Reserva da Biosfera;

• Consolidar conhecimento e maximizar a gestão sustentável da biodiversidade e dos recursos na-
turais;

• Assegurar a manutenção de uma agricultura em harmonia com a natureza;

• Incentivar a exploração e teste de abordagens combate às alterações climáticas e desertificação;

• Melhorar o conhecimento sobre os serviços do ecossistema e a economia verde que esta Reserva 
da Biosfera proporciona;

• Promover a diferenciação deste território associada ao binómio natureza-cultura;

• Comunicar as aprendizagens alcançadas e promover a educação para a sustentabilidade.

A futura Reserva da Biosfera propõe-se maximizar a conservação da diversidade natural e cultural com 
o desenvolvimento social e económico local, numa perspetiva de afirmação de um ecossistema humani-
zado de alto valor natural, tendo por base a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e que visa 
as seguintes metas:

• Um território com habitats bem conservados que contribuam para a manutenção da biodiversi-
dade;

• Um território em que os serviços associados aos valores naturais do ecossistema gerem valor e 
contribuam para a emergência de novas dinâmicas de desenvolvimento, sustentadas e inclusivas;

Convenção

das Alterações

Climáticas

Convenção da

Diversidade

Biológica

Convenção

para o

Combate à

Desertificação

Convenção

das Alterações

Climáticas
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• Um território com práticas agrícolas e fl orestais compatíveis com a preservação da biodiversidade, 
da paisagem e dos recursos e que fortaleça a capacidade de resistência às condições meteorológi-
cas extremas e promova a adaptação às alterações climáticas;

• Um território que contribua para a mitigação das alterações climáticas, através do aumento da 
separação de resíduos domésticos, da redução do consumo de água e de energia proveniente de 
combustíveis fósseis e o aumento do uso de energias renováveis;

• Um território valorizado pela sua forte identidade cultural e sentido de pertença potenciado pelo 
seu património (material, imaterial, natural, paisagístico) e pela sua dinâmica cultural e social;

• Um território onde o acesso à educação, à informação e à fruição cultural promova os estilos de 
vida saudáveis, os direitos humanos, a igualdade de género, a promoção de uma cultura de paz, a 
cidadania global e a valorização da diversidade cultural;

• Um território com mecanismos de proteção e valorização do património natural e cultural;

• Um território com produção de conhecimento que contribua para melhorar os processos de deci-
são e as práticas de gestão e de intervenção;

• Um território com um conjunto de agentes locais com capacidade de iniciativa, de empreendedo-
rismo e de intervenção;

• Um território potenciado pela cooperação através da dinamização de redes de parcerias em do-
mínios diversos;

• Um território com visibilidade externa pela sua qualidade ambiental e cultural, pela qualidade de 
vida e pela qualidade dos seus produtos;

• Um território que caminhe para um desenvolvimento sustentável, com iniciativa e inovação, res-
peitador dos seus valores ambientais, culturais e sociais.

A Reserva da Biosfera proposta será um autêntico “laboratório vivo” de desenvolvimento sustentável e 
“motor” de uma economia verde, que resulta numa melhoria do bem-estar da população, aumento da 
efi ciência no uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo que reduz, signifi cativamente, os riscos am-
bientais, a interferência desordenada humana no ambiente e a perda de biodiversidade e da diversidade 
genética.

   8.7.2. OBJETIVOS GERAIS

Na consecução dos objetivos das Reservas da Biosfera defi nidos pelo programa “Homem e a Biosfera”, 
considerando a “Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, o diagnóstico de caracterização do con-
celho de Castro Verde, os diversos momentos de auscultação da comunidade e a informação constante 
na grelha SWOT apresentada acima, os objetivos gerais para a Reserva da Biosfera de Castro Verde são:

• Conservar o ecossistema estepário, os habitats que o suportam e a sua biodiversidade, em es-
pecial a avifauna, tendo sempre presente o entendimento comum dos diversos atores do território;

• Manter a qualidade ambiental da paisagem e dos recursos naturais, em particular da água e do 
solo, através do fomento e da adoção de boas práticas com vista à sustentabilidade das atividades 
económicas, em particular da atividade agrícola;

•  Aprofundar o consenso entre os objetivos de preservação ambiental e cultural com os de de-
senvolvimento económico e social do território, como forma de criar oportunidades ao nível das 
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atividades económicas e aumentar a qualidade de vida das populações;

•  Afirmar a identidade, valores e tradições da cultura local, de cariz rural, conferindo-lhes um 
papel catalisador no modelo de desenvolvimento do território a longo prazo;

• Fomentar a produção e intercâmbio de conhecimento, envolvendo a comunidade científica e ou-
tros atores institucionais

• Promover a formação e a sensibilização da população, e de toda a sociedade civil, para conscien-
cializar dos benefícios e apoiar as ações, e responder a desafios, reais ou potenciais, referentes ao 
território.

   8.7.3. ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação da futura Reserva da Biosfera de Castro Verde estabelece-se assim com o objetivo de 
lançar novos desafios a este território, potenciados por uma classificação que vem reconhecer as con-
dições de excelência existentes, o trabalho inovador de conservação da natureza em estreita articulação 
com a atividade agrícola e as pessoas que o habitam, consolidando o caminho já percorrido e o trabalho 
desenvolvido ao longo de mais de vinte anos em Castro Verde.

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde integra três níveis temporais de definição:

• EIXOS ESTRATÉGICOS que definem a estratégia da Reserva da Biosfera a longo prazo, enquadra-
das pelo “Plano de Ação de Lima” e pela “Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável” e que re-
sultam das linhas orientadoras que foram sendo definidas durante as várias sessões de preparação 
desta candidatura;

• OBJETIVOS que definem, dentro de cada Eixo Estratégico, as áreas de atuação num horizonte 
também de longo prazo, considerados centrais no quadro da estratégia definida e realizáveis pelas 
entidades envolvidas no terreno;

• AÇÕES que se referem às atuações concretas e que são concebidas a médio prazo (10 anos ou 
seja, no presente Plano, para o horizonte 2017-2027), sendo acompanhadas e monitorizadas. Findo 
este período as ações são avaliadas e definidas a sua continuidade, alteração ou reestruturação.

Este Plano de Ação reúne os contributos da população e stakeholders, resultantes das ações desenvol-
vidas durante a consulta e participação pública que foram efetuados para o processo de construção da 
candidatura e tem, também, por base o diagnóstico apresentado atrás.

O Plano de Ação é o principal instrumento de planeamento para o território da futura Reserva da Bios-
fera de Castro Verde durante os próximos 10 anos (2017-2027), sendo que se prevê a sua monitorização 
e a revisão das propostas de ações numa base trienal. Como qualquer instrumento de planeamento tem 
um caráter flexível, de modo a garantir uma constante atualização das atuações propostas, bem como a 
integração de novas iniciativas que se considerem pertinentes. Será efetuada uma avaliação e monito-
rização, que permitirá efetuar os ajustamentos que se considerem necessários nas ações, orçamentos, 
cronograma, entre outros aspetos do documento.
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   8.7.4. EIXOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS E AÇÕES

8.7.4.1. EIXOS ESTRATÉGICOS

O Plano de Ação estrutura-se em seis Eixos estratégicos para os quais se defi nem objetivos, que serão 
alcançados através da concretização de ações concretas. Estes Eixos enquadram as três funções que as 
Reservas da Biosfera devem abranger: conservação, desenvolvimento e logística.

Os Eixos Estratégicos do Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde são os seguintes:

  EIXO 1: AGROECOSSISTEMA SUSTENTÁVEL

A conservação e uso sustentável da biodiversidade é um desafi o crítico, pois a biodiversidade sustenta o 
bem-estar do Homem através de um vasto leque de serviços do ecossistema. A perda de biodiversidade 
representa uma redução nos serviços do ecossistema e é um importante indicador de um sistema em 
desequilíbrio em que componentes vitais estão afetadas.

Em Castro Verde a conservação da natureza é indissociável da atividade agrícola extensiva, sendo os 
agricultores os primeiros responsáveis e agentes da conservação do ecossistema da estepe cerealífera. 
É a sua atividade diária a base fundamental para a conservação deste ecossistema, da sua biodiversidade 
e dos recursos naturais em que se baseia, nomeadamente o solo e a água.

A conservação desta biodiversidade ímpar que aqui ocorre requer ainda outras ações específi cas para 
a conservação de espécies e habitats, com o intuito de testar, demonstrar ou implementar as melhores 
práticas de gestão, não só para manter o estado de conservação favorável dos habitats e das espécies 
que aqui ocorrem, mas também para melhorar e aumentar as populações destas espécies.

Assim, é essencial manter os moldes da atividade agrícola extensiva que aqui ocorre e que é a base de 
sustentação do ecossistema estepário, procurando melhorar a sua sustentabilidade, com intuito de con-
servar e aumentar o valor natural deste território e a viabilidade socioeconómica desta atividade.
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representa uma redução nos serviços do ecossistema e é um importante indicador de um sistema em 
desequilíbrio em que componentes vitais estão afetadas. 

Em Castro Verde a conservação da natureza é indissociável da atividade agrícola extensiva, sendo os 
agricultores os primeiros responsáveis e agentes da conservação do ecossistema da estepe cerealífera. É 
a sua atividade diária a base fundamental para a conservação deste ecossistema, da sua biodiversidade e 
dos recursos naturais em que se baseia, nomeadamente o solo e a água. 

A conservação desta biodiversidade ímpar que aqui ocorre requer ainda outras ações específicas para a 
conservação de espécies e habitats, com o intuito de testar, demonstrar ou implementar as melhores 
práticas de gestão, não só para manter o estado de conservação favorável dos habitats e das espécies 
que aqui ocorrem, mas também para melhorar e aumentar as populações destas espécies. 

Assim, é essencial manter os moldes da atividade agrícola extensiva que aqui ocorre e que é a base de 
sustentação do ecossistema estepário, procurando melhorar a sua sustentabilidade, com intuito de 
conservar e aumentar o valor natural deste território e a viabilidade socioeconómica desta atividade. 

Aprofundar o conhecimento e quantificar os serviços do ecossistema que ocorrem neste território é outro 
desafio. De igual forma, é necessário estabelecer mecanismos funcionais que garantam que quem facilita 
o aprovisionamento dos serviços do ecossistema seja equitativamente compensado por aqueles que os 
utilizam e beneficiam destes serviços. 
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Aprofundar o conhecimento e quantificar os serviços do ecossistema que ocorrem neste território é ou-
tro desafio. De igual forma, é necessário estabelecer mecanismos funcionais que garantam que quem 
facilita o aprovisionamento dos serviços do ecossistema seja equitativamente compensado por aqueles 
que os utilizam e beneficiam destes serviços.

A economia verde “resulta numa melhoria do bem-estar e da equidade social e, simultaneamente, reduz 
os riscos para o ambiente e a escassez ecológica”. Assim, o rendimento e o emprego são induzidos por 
investimentos, públicos e privados, que reduzem as emissões de gases com efeito de estufa e a poluição, 
aumentam a eficiência no uso da energia e dos recursos, conservam a biodiversidade e os serviços do 
ecossistema e visam reduzir a pobreza à escala global. Identificar e quantificar os circuitos da economia 
verde que se verificam em Castro Verde e promover o conhecimento e aplicabilidade deste conceito da 
economia verde trará mais-valias que contribuirão para aumentar a competitividade deste território.

Este Eixo visa, portanto, ações para promover a conservação da biodiversidade estepária e da agricul-
tura extensiva, a valorização dos serviços do ecossistema e o incentivo ao uso sustentável dos recursos 
naturais.

  EIXO 2: SOLUÇÕES LOCAIS PARA A DESERTIFICAÇÃO E CLIMA

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais, 
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. A Convenção-Quadro das 
Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as negociações em curso sobre o regime 
climático pós-2012 têm como objetivo de longo prazo a estabilização das concentrações de gases com 
efeito de estufa (GEE) na atmosfera.

Para fazer face ao problema das Alterações Climáticas existem essencialmente, duas linhas de atuação 
– mitigação e adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a 
atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes das alte-
rações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.

A futura Reserva da Biosfera de Castro Verde é particularmente vulnerável às alterações do clima, sendo 
cada vez mais frequente e intensa a ocorrência de fenómenos climáticos extremos como secas, ondas 
de calor e inundações, que acarretam consequências para as população locais, a atividade agrícola e 
pecuária e a fauna e flora deste ecossistema.

Assim, com este Eixo Estratégico pretende-se, por um lado, contribuir para reduzir localmente a emis-
são de gases de efeito de estufa, numa perspetiva de que todos os pequenos contributos somados con-
seguirão alcançar a escala de atuação necessária a nível global. Por outro lado, é necessário preparar o 
território para as mudanças em curso e implementar estratégias que permitam adaptar o território a es-
tas alterações, em múltiplas vertentes que abrangem a implementação de medidas para as comunida-
des locais, a atividade pecuária e a biodiversidade, bem como, a educação ambiental para esta temática.

Este Eixo Estratégico pretende também fortalecer o território na componente de combate à desertifi-
cação, aprofundando e incentivando trabalho nesta temática, dado que Castro Verde se situa numa das 
áreas Portuguesas identificadas como Vulneráveis. A Convenção das Nações Unidas para o Combate 
à Desertificação refere que “desertificação” corresponde à degradação da terra, nas zonas áridas, se-
miáridas e sub-húmidas secas, em resultado de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as 
atividades humanas. Em Castro Verde às condições climáticas semiáridas (com secas periódicas, baixa 
pluviometria e chuvadas repentinas e de grande intensidade) acresce a ocorrência de solos muito pobres 
e altamente erosionáveis, propensos à formação de crostas superficiais.
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Desta forma, este Eixo pretende contribuir também para promover a conservação do solo e da água, 
incentivar boas práticas, monitorizar e defi nir indicadores e fomentar a consciencialização para esta 
temática.

   EIXO 3: NATUREZA E CULTURA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

O desenvolvimento sustentável de um território é um objetivo que deverá ser entendido de uma forma 
abrangente e articulada. 

Em Castro Verde o património natural e cultural assumem especial relevância e são os vetores chave 
para o desenvolvimento do setor turístico. Para que esta atividade possa ser responsável e em simultâ-
neo contribuir para valorizar a economia, o turismo não deve provocar a perda da identidade cultural, a 
dependência económica ou a degradação ecológica. O turismo sustentável defi nido como o “turismo que 
respeita quer as comunidades locais quer o viajante, o património cultural e ao ambiente”, procurando 
proporcionar estadas com emoção e educação e que benefi ciam as pessoas do país anfi trião.

O turismo sustentável assenta no desenvolvimento sustentável de uma região, que permite responder às 
necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações presentes sem comprometer as futuras, 
que assenta em objetivos fundamentais: conservação e valorização do património, desenvolvimento so-
cial e económico; preservação e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, gestão do fl uxo 
de visitantes e aumento da oferta turística.

Assim, incluem-se neste eixo um conjunto de ações que potenciam o desenvolvimento económico com 
base na promoção de um turismo sustentável assente na proteção e valorização da biodiversidade e da 
cultura. Pretende-se, assim, que a Reserva da Biosfera funcione como um modelo em que o turismo 
sustentável desempenha uma papel catalisador que contribuirá para a valorização do património mas, 
também, para potenciar a qualidade de vida das comunidades locais e contrariar o despovoamento do 
território.

   EIXO 4: CONHECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DO SABER

Neste Eixo enquadra-se a investigação e pesquisa no sentido da sua importância em si mesma para o 
conhecimento do território, a pesquisa aplicada e as ações de demonstração, mas também a importân-
cia do conhecimento na sua partilha e transferência, para maior capacitação dos agentes da Reserva da 
Biosfera.

Aqui integra-se também a promoção da educação para o desenvolvimento sustentável, procurando mo-
tivar e incentivar mudanças comportamentais através da aquisição de novas competências e valores.

A promoção da ciência da sustentabilidade requer a colaboração interdisciplinar e multi-agentes, in-
cluindo cientistas, decisores políticos, membros da comunidade local e o setor privado, para a produção 
do conhecimento científi co, a identifi cação de boas práticas e o reforço da ligação entre ciência, políticas, 
educação e capacitação para o desenvolvimento sustentável.

   EIXO 5: REDES DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

Neste Eixo enquadra-se o trabalho da Reserva da Biosfera no sentido de trabalhar “para”, mas também 
o de trabalhar “com”. Assim a articulação, em rede e em parceria, com entidades e atores de dentro do 
território e de fora dele, a disseminação da experiência e a partilha do trabalho e dos seus resultados 
com a população local, procurando que essa partilha não se faça apenas num sentido, mas antes des-
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pertando a curiosidade e a vontade de saber, de conhecer e de participar.

A participação ativa e constante dos múltiplos agentes deste território será incentivada, recorrendo tam-
bém aos meios atualmente disponíveis numa sociedade de informação. As ações de cooperação e inter-
câmbio locais e regionais, mas também globais serão amplamente privilegiadas, procurando divulgar as 
aprendizagens alcançadas.

O trabalho em rede é uma das ideias-chave desta candidatura pelo que a Reserva da Biosfera de Castro 
Verde contribuirá para o reforço da Rede Portuguesa das Reservas da Biosfera e do Comité MAB, bem 
como as redes temáticas e geográficas do programa MAB.

   EIXO 6: IDENTIDADE E PROMOÇÃO

A promoção da imagem e da identidade desta Reserva será uma das componentes essenciais deste 
Plano de Ação, permitindo comunicar e interagir com o exterior mas também mobilizar e dinamizar a 
comunidade. Por outro lado, a classificação e reconhecimento de Castro Verde com a chancela de Reser-
va da Biosfera da UNESCO potenciará a diferenciação deste território e o seu reconhecimento pelo seu 
alto valor ambiental.

Mas será também importante a valorização do território através do reconhecimento da qualidade dos 
seus produtos e serviços criando a marca “Castro Verde Biosfera”, que terá um regulamento construído 
com os produtores e prestadores locais, direcionado sobretudo para o artesanato, os produtos locais e 
os serviços ao visitante. Esta marca terá também, seguramente, um importante papel na viabilidade das 
empresas aderentes.

Este Eixo inclui também as ações de comunicação e promoção e também a organização ou participação 
em eventos promocionais dentro ou fora do território.

 
  8.7.4.2.OBJETIVOS E AÇÕES

A implementação deste Plano de Ação prevê a participação ativa de todos os intervenientes, tanto públi-
cos como privados, envolvidos com a Reserva da Biosfera de Castro Verde.

Cada um dos seis eixos estratégicos tem objetivos específicos que serão desenvolvidos através de ações 
diversas, que podem envolver outras entidades promotoras além das três entidades que compõe o Con-
selho de Gestão (CGRB) da futura Reserva da Biosfera (MCV - Município de Castro Verde, LPN - Liga para 
a Protecção da Natureza e AACB - Associação de Agricultores do Campo Branco). Entre estas refere-se 
desde já o Agrupamento de Escolas de Castro Verde (AECV), dado o desenvolvimento de algumas ações 
na área da educação, formação e sensibilização.

   EIXO 1: AGROECOSSISTEMA SUSTENTÁVEL

1.1. PROMOVER A GESTÃO DOS HABITATS E DA BIODIVERSIDADE
1.1.1. FOMENTAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE GESTÃO DO HABITAT DAS ESPÉCIES ESTEPÁRIAS E 
DE RAPINA
DESCRIÇÃO: Implementar medidas de gestão para melhorar os habitats das espécies (por exemplo, 
fomentar a disponibilidade de locais de nidificação para peneireiro-das-torres, rolieiro e águia-imperial; 
evitar duplas vedações e estabelecer conetividade ao longo de vedações; reduzir a mortalidade associa-
da a redes de transporte e distribuição de energia elétrica, promover a recolha e recuperação de aves 
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feridas, entre outras).
PROMOTORES: LPN / CGRB / AACB / Outros
DESTINATÁRIOS: proprietários, agricultores, técnicos

1.1.2. IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA FAUNA SELVAGEM
DESCRIÇÃO: Estabelecer proteções de ninhos para espécies que nidifi cam no solo (por exemplo, tartara-
nhão-caçador), promover a recolha e recuperação de aves feridas, entre outras.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN / Outros
DESTINATÁRIOS: agricultores, população em geral, técnicos e decisores

1.2. ASSEGURAR A MONITORIZAÇÃO DAS ESPÉCIES

1.2.1. MANTER AS AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, COM ESPECIAL DESTAQUE PARA 
AS ESPÉCIES INDICADORAS
DESCRIÇÃO: Manter as ações de monitorização que já se realizam para a abetarda, grou, sisão, peneirei-
ro-das-torres, rolieiro, milhafre-real, águia-imperial, cortiçol-de-barriga-preta e tartaranhão-caçador. 
Procurar aumentar a frequência de realização de alguns destes censos (nos casos quinquenais para 
bienais e nos casos decanais para quinquenais). Manter o censo quinquenal de aves estepárias (CAE). 
Aferir a possibilidade de abranger outras espécies que possam responder mais rapidamente às altera-
ções climáticas ou de uso do solo em censos (por exemplo, a calhandra-real);
PROMOTORES: LPN / Outros
DESTINATÁRIOS: técnicos e decisores

1.2.2 INCENTIVAR UM MAIOR ENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES E DA POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES 
DE MONITORIZAÇÃO
DESCRIÇÃO: Incentivar uma maior participação dos agricultores e da população nas atividades de mo-
nitorização das espécies da Reserva da Biosfera, numa lógica de ciência do cidadão (citizen science), e 
fomentar a partilha do conhecimento detido pelos agricultores e a população, sensibilizando-os também 
para a importância do seu papel na conservação da biodiversidade.
PROMOTORES: LPN / MCV / AACB
DESTINATÁRIOS: agricultores e população 

1.2.3. PROMOVER LEVANTAMENTOS DIRIGIDOS PARA GRUPOS BIOLÓGICOS COM MENOR GRAU DE 
CONHECIMENTO
DESCRIÇÃO: Incentivar a realização de levantamentos para aumentar o conhecimento em grupos bio-
lógicos cujo conhecimento é mais reduzido, como a fl ora, os insetos, crustáceos de água doce, entre 
outras. 
PROMOTORES: LPN / Outros
DESTINATÁRIOS: população em geral, técnicos e decisores

1.2.4. AVALIAR O IMPACTE DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS E DAS MEDIDAS AGROAMBIENTAIS NA BIODI-
VERSIDADE
DESCRIÇÃO: Algumas atividades agrícolas, como o corte de fenos, ocorrem em épocas críticas do ciclo 
de vida das aves estepárias que nidifi cam no solo, nomeadamente durante a época de reprodução e em 
concreto durante a fase de postura e incubação dos ovos nos ninhos, sendo necessário efetuar uma 
avaliação mais detalhada que permita quantifi car mais corretamente o impacte nas espécies. De igual 
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modo, importa compreender com mais detalhe o contributo das medidas agroambientais para a conser-
vação da biodiversidade. 
PROMOTORES: LPN / AACB / Outros
DESTINATÁRIOS: população em geral, técnicos e decisores

1.2.5. MONITORIZAR O IMPACTE DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA BIODIVERSIDADE
DESCRIÇÃO: Compreender de que forma a atividade turística afeta (ou não) a biodiversidade, nomeada-
mente em termos de perturbação de locais de maior sensibilidade ecológica. 
PROMOTORES: LPN / MCV / Outros
DESTINATÁRIOS: operadores turísticos, técnicos e decisores

1.3. MAXIMIZAR A SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA
 
1.3.1. INCENTIVAR A MELHORIA TÉCNICA DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
DESCRIÇÃO: Realização de ações de demonstração, visitas técnicas, valorização/divulgação das boas 
práticas agrícolas e pecuárias.
PROMOTORES: AACB / LPN / CGRB / Outros
DESTINATÁRIOS: Agricultores

1.3.2. APOIAR A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
DESCRIÇÃO: Apoio à diversificação agrícola compatível com a conservação da natureza e da biodiversi-
dade, nomeadamente apoiar a produção de novas culturas, a transformação de produtos da exploração, 
a valorização das produções. Apoiar as atividades de observação de aves e turismo de natureza, coloca-
ção de ninhos e abrigos para a fauna.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: Agricultores

1.3.3. APOIAR A PECUÁRIA EXTENSIVA ENQUANTO MAIS-VALIA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS TRADI-
CIONAIS
DESCRIÇÃO: Valorização da pecuária extensiva e das raças autóctones (Ovinos: Campaniça; Bovinos: 
Garvonesa e Mertolenga). Dinamização, em conjunto com os restantes parceiros do Centro de Compe-
tências da Lã, do programa de melhoria genética da ovelha de raça merina.
PROMOTORES: AACB / CGRB
DESTINATÁRIOS: Agricultores

1.3.4. APOIAR OS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS NACIONAIS E COMUNITÁRIAS
DESCRIÇÃO: Apoio técnico e aconselhamento às explorações agrícolas para a elaboração de candidatu-
ras que promovam a conservação da natureza, a sustentabilidade das explorações e a diversificação da 
atividade agrícola, nomeadamente às Medidas Agroambientais e outras medidas de apoio à agricultura 
e pecuária.
PROMOTORES: AACB / LPN
DESTINATÁRIOS: Agricultores

1.3.5. AVALIAR O INTERESSE DE ADOPTAR SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO QUE PROMOVAM A SUSTEN-
TABILIDADE
DESCRIÇÃO: Aferir as vantagens de sistemas de certificação que promovam a sustentabilidade e que se 
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ajustem às explorações agrícolas deste ecossistema estepário.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: agricultores

1.3.6. MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS
DESCRIÇÃO: Melhoria das infraestruturas nomeadamente dos caminhos rurais, contribuindo para facili-
tar a atividade agrícola e melhorar a qualidade de vida das populações rurais, obstando assim ao despo-
voamento e contribuindo também para melhorar as acessibilidades para o turismo.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral

1.4. AVALIAR OS SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA E A ECONOMIA VERDE

1.4.1. PROMOVER UMA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA
DESCRIÇÃO: Aprofundar o conhecimento sobre os serviços do ecossistema prestados e defi nir indicado-
res específi cos destes serviços para avaliar as três funções da Reserva da Biosfera. Defi nir e estabelecer 
mecanismos funcionais que garantam a compensação ao prestador do serviço.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN / MCV
DESTINATÁRIOS: agricultores, população em geral, técnicos e decisores

1.4.2. ANALISAR O POTENCIAL DA ECONOMIA VERDE NA RESERVA DA BIOSFERA
DESCRIÇÃO: Identifi car e quantifi car o potencial da economia verde na Reserva da Biosfera de Castro 
Verde.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN / MCV
DESTINATÁRIOS: empresas, agricultores, população em geral, técnicos e decisores

  EIXO 2: SOLUÇÕES LOCAIS PARA A DESERTIFICAÇÃO E O CLIMA

2.1. CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS ÁGUA E SOLO

2.1.1 SENSIBILIZAR PARA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE COMBATE À EROSÃO
DESCRIÇÃO: Sensibilização para a não mobilização das linhas de água, assegurando um faixa nas mar-
gens dos cursos de água com a vegetação de proteção, entre outras,
PROMOTORES: AACB / LPN
DESTINATÁRIOS: agricultores

2.1.2. INCENTIVAR A ADOÇÃO DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS PROMOTORAS DA CONSERVAÇÃO DOS RE-
CURSOS NATURAIS 
DESCRIÇÃO: Incentivo a técnicas como a sementeira direta, a mobilizações do solo segundo as curvas de 
nível, a diminuição das mobilizações de terras e a sensibilização para os modos de produção integrada 
e biológico.
PROMOTORES: AACB / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: agricultores

2.1.3. REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS EM BAIXA PARA MINIMIZAR PERDAS DE ÁGUA 
DESCRIÇÃO: Remodelação da rede de distribuição de água em baixa pressão, substituindo canalizações 
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e refazendo o seccionamento da rede por forma a melhorar o abastecimento e minimizar as perdas de 
água por pequenas roturas e avarias.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral

2.1.4. REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
DESCRIÇÃO: Remodelação e modernização de estações de tratamento de águas residuais (ETAR) de 
forma a manter e melhorar a qualidade da água dos cursos de água.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral

2.1.5. REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA DE ESPAÇOS VERDES
DESCRIÇÃO: Utilização de águas pluviais e de águas das ETARs para a rega dos jardins e espaços ajar-
dinados públicos.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral

2.2. FOMENTAR A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

2.2.1. REFORÇAR O PROGRAMA DE ABEBERAMENTO PECUÁRIO
DESCRIÇÃO: Iniciativa de apoio à produção pecuária que decorre anualmente no verão, quando neces-
sário, através da cedência de cisternas móveis para o abeberamento do gado. Levantamento de neces-
sidades e recursos disponíveis para definir soluções adicionais que se considerem pertinentes (novo 
programa de açudes, charcas e furos), designamente no âmbito das medidas de adaptação às alterações 
climáticas. 
PROMOTORES: AACB
DESTINATÁRIOS: Agricultores

2.2.2. ASSEGURAR PONTOS DE ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA A FAUNA SELVAGEM
DESCRIÇÃO: Durante o verão manter e incrementar a existência de locais para abeberamento da fauna 
selvagem devidamente protegido do acesso do gado, bem como, de fornecimento suplementar de ali-
mento (por exemplo, disponibilização de sementes em eiras).
PROMOTORES: AACB / LPN
DESTINATÁRIOS: 

2.2.3. IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE AÇÕES PARA AUMENTAR A RESILIÊNCIA DA RESERVA DA 
BIOSFERA À DESERTIFICAÇÃO E ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
DESCRIÇÃO: Promover a identificação de ações que contribuam para aumentar a capacidade de adap-
tação da Reserva da Biosfera às alterações climáticas, assim como medidas para mitigar as alterações 
climáticas e o combate à desertificação, como por exemplo uma análise do potencial de sequestro de 
carbono decorrente das atividades agrícolas.
PROMOTORES: AACB / LPN /MCV /CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral
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2.3. PROMOVER A MITIGAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

2.3.1. INCENTIVAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS DECOR-
RENTES DA AGRICULTURA
DESCRIÇÃO: Fomento das boas práticas no uso de produtos fi tofarmacêuticos, na gestão efi ciente e 
responsável da água, da energia e recolha dos resíduos agrícolas e nos de cuidados que minimizem os 
impactes na biodiversidade.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: agricultores

2.3.2. AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM MUNICIPAL
DESCRIÇÃO: Ampliação da Unidade de Compostagem Municipal, que recolhe e efetua a compostagem 
de resíduos verdes provenientes dos jardins, espaços públicos e privados da Reserva da Biosfera, para 
reutilização como composto. Esta estrutura tem a dupla função de reciclagem e educação ambiental
PROMOTORES: MCV / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral

2.3.3. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DESCRIÇÃO: Racionalizar o uso energético e fomentar a utilização de energias renováveis. Otimizar o 
consumo na iluminação e nos edifícios e equipamentos públicos. 
PROMOTORES: MCV / CGRB /AECV 
DESTINATÁRIOS: população em geral

2.3.4. TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
DESCRIÇÃO: Implementação de novos ecopontos, melhoria do sistema de recolha e aumentar a separa-
ção e recolha separada de resíduos domésticos em colaboração com a empresa ResiAlentejo.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral

  EIXO 3: NATUREZA E CULTURA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

3.1. DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS E INOVAÇÃO

3.1.1. IDENTIFICAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE POTENCIEM A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA 
LOCAL 
DESCRIÇÃO: Identifi car produtos agroalimentares diferenciadores ou provenientes de modos de produ-
ção que os valorizem, estudar a possibilidade de valorização do Borrego do Campo Branco, incentivar 
novos prestadores de serviços associados à visitação, promover artigos diferenciadores nomeadamente 
o artesanato de autor, fomentar o espírito de iniciativa e o empreendedorismo.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral / empresários

3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS E DO SEU POTENCIAL DIFERENCIADOR NO CON-
SUMO POR NICHOS DE MERCADO ESPECÍFICOS 
DESCRIÇÃO: Identifi car produtos, agroalimentares ou outros, que possam ser interessantes pela sua 
qualidade ou originalidade/raridade para nichos de mercado específi cos.
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PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral / empresários

3.1.3. APOIAR O SECTOR PRODUTIVO LOCAL, AS ASSOCIAÇÕES, GRUPOS E COOPERATIVAS NA ORGA-
NIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA
DESCRIÇÃO: Conceção de produtos inovadores, integração de processos de marketing e design, identifi-
cação de percursos de comercialização alternativos.
PROMOTORES: MCV / CGRB / AACB
DESTINATÁRIOS: público em geral / empresários

3.1.4. CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
DESCRIÇÃO: Construção, implementação e dinamização da Zona de Atividades Económicas para captar 
investimentos e potenciar o desenvolvimento económico e a criação de emprego com os objetivos de 
dinamizar a economia local e fixar a população.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: empresários / população em geral

3.2. FOMENTAR A SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

3.2.1. TORNAR AS UNIDADES DE ALOJAMENTO E DE RESTAURAÇÃO AMBIENTALMENTE MAIS SUS-
TENTÁVEIS
DESCRIÇÃO: Incentivar os proprietários para a implementação de medidas promotoras do uso eficiente 
da água e da energia.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: serviços turísticos

3.2.2. PROMOVER UMA MAIOR LIGAÇÃO EMOCIONAL NA ESTADA EM CASTRO VERDE 
DESCRIÇÃO: Promover a sensibilização e a formação nas unidades de alojamento para a melhoria no 
atendimento e acolhimento e na ligação ao território. 
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: unidades de alojamento

3.2.3. INCENTIVAR OS ALOJAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO DE NICHOS DE MERCADO ESPECÍFICOS
DESCRIÇÃO: Implementar medidas que respondam a necessidades de públicos específicos como, por 
exemplo, um horário do pequeno-almoço mais adequado aos birdwatchers, a possibilidade de mala-pi-
quenique para quem pretende passar um dia no campo.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: unidades de alojamento

3.2.4. DINAMIZAR A RESTAURAÇÃO PARA MELHORAR A OFERTA E O ATENDIMENTO
DESCRIÇÃO: Promover uma maior inclusão da gastronomia regional nas ementas, de pratos vegeta-
rianos da gastronomia tradicional, couverts de produtos locais, decoração dos espaços com alusões à 
identidade local e, sobretudo, haver informação disponível para os clientes.
PROMOTORES: MCV / CGRB 
DESTINATÁRIOS: unidades de restauração
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3.2.5. DINAMIZAR A GASTRONOMIA E OS PRODUTOS LOCAIS
DESCRIÇÃO: Implementar iniciativas de dinamização da restauração local como a possibilidade de inicia-
tivas nos espaços dos restaurantes ou a organização de evento gastronómico.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: unidades de restauração

3.3. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

3.3.1. CRIAR PROGRAMAS INTEGRADOS DE VISITAÇÃO AO TERRITÓRIO
DESCRIÇÃO: Criar programas que incluam o conjunto das temáticas do ambiente, da agricultura e da 
cultura local. Implementar programa de visitas de interpretação do território.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN / 
DESTINATÁRIOS: operadores turísticos

3.3.2. CRIAR PRODUTOS TURÍSTICOS DIFERENCIADOS AO LONGO DO ANO
DESCRIÇÃO: Criar ofertas de animação que variem ao longo do ano em função do ciclo agrícola, faunís-
tico e paisagístico.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN / 
DESTINATÁRIOS: operadores turísticos

3.3.3. FOMENTAR A REDE DE PERCURSOS DE NATUREZA
DESCRIÇÃO: Aumentar os percursos pedestres de natureza disponíveis, criar novos percursos temáticos 
bem como roteiros culturais.
PROMOTORES: MCV / CGRB / LPN / 
DESTINATÁRIOS: visitantes / operadores turísticos

3.3.4. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO BIRDWATCHING
DESCRIÇÃO: Continuar o trabalho já iniciado, em parceria com um conjunto de entidades públicas e em-
presas de serviços turísticos, de restruturação do produto turístico de birdwatching.
PROMOTORES: MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: visitantes / operadores turísticos

3.4. REFORÇAR A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

3.4.1. ELABORAR A CARTA DO PATRIMÓNIO CULTURAL DE CASTRO VERDE
DESCRIÇÃO: Efetuar o levantamento do património cultural de forma a promover o seu conhecimento e 
a identifi car aquele que possa vir a integrar propostas ou programas turísticos.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: visitantes, operadores turísticos

3.4.2. VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS DE INTERESSE PATRIMONIAL E PAISAGÍSTICO
DESCRIÇÃO: Promover a valorização dos sítios arqueológicos já estudados e que possam ser integrados 
em programas de visitação acompanhados. Manutenção e valorização dos sítios de S. Pedro das Cabeças 
e de Nossa Senhora de Aracelis.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: visitantes, operadores turísticos
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3.4.3. CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS MUSEUS E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS
DESCRIÇÃO: Apoio à dinamização e desenvolvimento dos museus de Castro Verde (Museu da Ruralidade 
incluindo os núcleos de Almeirim e Aivados, da Lucerna, o Tesouro da Basílica Real de Castro Verde e o 
espaço museológico do Moinho de Vento), bem como à criação de novos espaços.
PROMOTORES: MCV / Cortiçol, Cooperativa de Informação e Cultura, C.R.L. / Associação do Tesouro da 
Basílica Real
DESTINATÁRIOS: população em geral, visitantes

3.4.4. CRIAÇÃO DO CENTRO DE VIOLA CAMPANIÇA, ARTES E OFÍCIOS ARTESANAIS DE CASTRO VERDE
DESCRIÇÃO: Criação deste espaço que albergará uma oficina de construção de viola campaniça e outros 
espaços para dinamização de oficinas de artesanato, que será dinamizado e integrado em programas de 
visitação turística.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: visitantes, operadores turísticos

3.4.5. RECOLHA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IMATERIAIS LOCAIS
DESCRIÇÃO: fazer o levantamento da cultura oral / património imaterial de Castro Verde.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral, técnicos

3.4.6. PROMOVER A VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA IDENTIDADE
DESCRIÇÃO: promover os aspetos identitários de Castro Verde através da valorização dos saberes e tra-
dições locais, nomeadamente a gastronomia, a viola campaniça e o cante, classificado como Património 
Imaterial da Humanidade.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral, visitantes, operadores turísticos

3.5. INCENTIVAR A DINÂMICA CULTURAL

3.5.1. DESENVOLVIMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE CASTRO VERDE
DESCRIÇÃO: desenvolvimento da Rede de Bibliotecas local, de forma a aumentar a literacia, a aprendi-
zagem e a informação e a participação da população local, de acordo com o Manifesto da International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas.
PROMOTORES: AECV / MCV 
DESTINATÁRIOS: população em geral

3.5.2. MANUTENÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL VARIADA E DE QUALIDADE
DESCRIÇÃO: manter uma programação cultural regular, de qualidade e abrangente em termos de pú-
blico que valorize e dinamize a comunidade, motivando a sua curiosidade e abertura a novos valores e à 
participação cívica.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: população em geral

3.5.3. APOIO À DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES TRADICIONAIS
DESCRIÇÃO: reforço da divulgação e apelo à participação da população nas festividades tradicionais, 
tanto laicas como religiosas, como forma de reforçar os laços da comunidade e obstar à diminuição da 
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participação.
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral

3.6. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES

3.6.1. MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES ENTRE OS AGLOMERADOS POPULACIONAIS
DESCRIÇÃO: Melhoria das acessibilidades entre os aglomerados, sobretudo os de pequena dimensão, 
de forma a fi xar a população rural, facilitar a dinamização da economia e incrementar o turismo rural.
PROMOTORES: MCV 
DESTINATÁRIOS: população em geral

3.6.2. CRIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER NAS ÁREAS URBANAS
DESCRIÇÃO: Aumento dos espaços verdes urbanos de forma a melhorar a qualidade de vida da popula-
ção e a motivar os residentes para a fruição do espaço público e a interação social.
PROMOTORES: MCV 
DESTINATÁRIOS: população em geral

  EIXO 4: CONHECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DO SABER

4.1. PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

4.1.1 PROMOVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
DESCRIÇÃO: Dar continuação às atividades de educação e sensibilização ambiental que têm sido reali-
zadas para os alunos dos diversos graus de ensino, de que são exemplo:

• Pequenos Agricultores (agricultura sustentável / Pré-escolar e 1º ciclo);
• Plantas Aromáticas e Medicinais do Alentejo (P.A.M. / 1º ciclo);
• Brinco e sou Amigo do Ambiente (alteração de comportamentos / Pré-escolar);
• Amigos do Ambiente (boas práticas ambientais, o ambiente numa vertente empreendedora / 1º 
ciclo);
• Clube do Ambiente (desenvolvimento sustentável / 3º ciclo e Secundário);
• Atividades transversais aos vários ciclos (educação ambiental no âmbito dos projetos Life. Ações 
sobre a água, resíduos, etc.);
• Continuação das atividades de sensibilização ambiental para o público sénior - alunos da Univer-
sidade Sénior.

Promover novas atividades orientadas para a educação para a sustentabilidade, incentivando mudanças 
comportamentais através da aquisição de novas competências e valores.
PROMOTORES: AECV / MCV / CGRB / LPN /Universidade Sénior - Associação Sénior Castrense
DESTINATÁRIOS: população escolar

4.1.2 PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO JUNTO DE PÚBLICOS VARIADOS
DESCRIÇÃO: Implementar ações de sensibilização e formação nas áreas do ambiente, conservação da 
biodiversidade, sustentabilidade e natureza para públicos variados.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral / associações / empresários / técnicos e operadores turísticos
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4.1.3. MANTER E INCENTIVAR A DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO VALE GON-
ÇALINHO (CEAVG)
DESCRIÇÃO: Reforçar as ações de sensibilização e educação ambiental e incentivar o voluntariado am-
biental. Reforçar o papel do CEAVG como centro de interpretação do território, assegurando um o aten-
dimento e acolhimento especializado aos visitantes, incluindo os visitantes para observação de aves e 
turismo de natureza. Melhorar a acessibilidade para os visitantes provenientes das freguesias de Entra-
das e S. Marcos ao CEAVG. 
PROMOTORES: LPN / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: população em geral, visitantes, operadores turísticos

4.2. FOMENTAR A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA APLICADA E EXPERIMENTAAÇÃO

4.2.1. PROMOVER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A INVESTIGAÇÃO
DESCRIÇÃO: Criar condições para a realização de trabalhos de pesquisa e investigação, no quadro de 
provas académicas ou de atividade regular de Centros de Investigação e estabelecimentos de Ensino 
Superior, que contribuam para um conhecimento mais aprofundado do território.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: investigadores, técnicos, decisores e população em geral

4.2.2 PROMOVER O CONHECIMENTO DOS VALORES CULTURAIS E HISTÓRICOS DE CASTRO VERDE
DESCRIÇÃO: promover a pesquisa dos aspetos culturais, sociais e históricos de Castro Verde.
PROMOTORES: MCV
DESTINATÁRIOS: investigadores, técnicos, decisores e população em geral

4.2.3. REALIZAÇÃO DE CAMPOS DE ENSAIO E DEMONSTRAÇÃO
DESCRIÇÃO: Continuação da realização dos campos de ensaios e demonstração na área agronómica, 
designadamente no melhoramento do cultivo de cereais, forragens e pastagens ou outras culturas e na 
conservação do solo.
PROMOTORES: AACB / CGRB
DESTINATÁRIOS: agricultores, técnicos e decisores

4.2.4. APOIAR E DESENVOLVER PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO
DESCRIÇÃO: promover pesquisas e ensaios que procurem dar resposta a problemas concretos identi-
ficados no território em domínios científicos diversos, por exemplo estudos científicos adicionais sobre 
a biologia e ecologia da biodiversidade presente e a sua relação mais estreita com as práticas e técni-
cas agrícolas, formas de adaptar a prática de sementeira direta no sistema rotação cereal-pousio que 
decorrem na Reserva da Biosfera, entre outros que promovam as boas práticas agrícolas ajustadas às 
especificidades deste ecossistema.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral / técnicos e decisores

4.3. PROMOVER A REALIZAÇÃO DE COLÓQUIOS, ENCONTROS E EDIÇÕES

4.3.1. ORGANIZAÇÃO DAS JORNADAS AMBIENTAIS DE CASTRO VERDE
DESCRIÇÃO: Organização das jornadas de debate e troca de experiências sobre as temáticas do ambien-
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te, biodiversidade, agricultura e sustentabilidade, com periodicidade bienal.
PROMOTORES: AACB / MCV / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral, agricultores, técnicos e decisores

4.3.2. REALIZAÇÃO DAS JORNADAS TÉCNICAS DE OUTONO DA AACB
DESCRIÇÃO: Organização das jornadas técnicas agrícolas, organizadas anualmente em outubro pela 
Associação de Agricultores do Campo Branco.
PROMOTORES: AACB
DESTINATÁRIOS: agricultores

4.3.3. EDIÇÃO DE OBRAS DE INVESTIGAÇÃO E PESQUISA DE ÂMBITO PATRIMONIAL, AMBIENTAL E 
SOCIAL
DESCRIÇÃO: Edição de obras resultantes de trabalhos de investigação com interesse para o conheci-
mento e desenvolvimento da Reserva da Biosfera. 
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral

4.4. PROMOVER A CAPACITAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO SABER

4.4.1. CAPACITAR OS AGENTES LOCAIS E OS PROFISSIONAIS PARA OS TEMAS RELEVANTES PARA A 
RESERVA DA BIOSFERA
DESCRIÇÃO: Organizar formações para públicos específi cos, nomeadamente, sobre as temáticas do am-
biente, biodiversidade e sustentabilidade. Organizar formações para os profi ssionais de turismo e pes-
soas que façam atendimento ao público sobre as temáticas acima referidas mas também sobre a oferta 
turística, nomeadamente de turismo cultural e de natureza.
PROMOTORES: AACB / AECV / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: profi ssionais da área do turismo / dirigentes associativos / professores / empresários 
/ público em geral

4.4.2. SESSÕES DE ESCLARECIMENTO E DE FORMAÇÃO PERIÓDICAS
DESCRIÇÃO: Formações relativas a questões técnicas, a normas legais e a apoios fi nanceiros com o ob-
jetivo de aumentar a sustentabilidade das explorações agrícolas e outras atividades económicas.
PROMOTORES: AACB / CGRB
DESTINATÁRIOS: agricultores e empresários

4.4.3. PROMOVER O ENSINO DAS ARTES TRADICIONAIS
DESCRIÇÃO: Continuar as ofertas de ensino do cante alentejano e da viola campaniça nas escolas e alar-
gar a outras artes e ofícios tradicionais, como a gastronomia com o objetivo de salvaguardar a cultura 
local, de a valorizar e, ainda, de a disponibilizar como produto turístico.
PROMOTORES: AACB / AECV / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público escolar / público em geral
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  EIXO 5: REDES DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

5.1. PARTICIPAÇÃO EM REDES

5.1.1. PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E DE RESULTADOS COM AS REDES DAS RESERVAS DA BIOSFERA 
DA UNESCO
DESCRIÇÃO: Partilha das atuações e seus resultados e da experiência com as Redes de Reservas da 
Biosfera com o objetivo de potenciar a aprendizagem comum e a melhoria do trabalho desenvolvido.
PROMOTORES: CGRB
DESTINATÁRIOS: Rede de Reservas da Biosfera, técnicos e decisores

5.1.2. ADESÃO A REDES DAS RESERVAS DA BIOSFERA
DESCRIÇÃO: Adesão a Redes de Reservas da Biosfera, nomeadamente à Rede de Reservas da Biosfera 
Mediterrânicas (RRBMed) e à Rede MAB Ibero-Americana (IberoMAB).
PROMOTORES: CGRB
DESTINATÁRIOS: Redes de Reservas da Biosfera, técnicos e decisores

5.1.3. REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO
DESCRIÇÃO: Apoiar ao Agrupamento de Escolas de Castro Verde nos processos de adesão e participação 
na Rede de Escolas Associadas da UNESCO.
PROMOTORES: AECV / CGRB
DESTINATÁRIOS: Redes de Reservas da Biosfera, alunos, professores, técnicos de educação ambiental

5.1.4. OUTRAS REDES
DESCRIÇÃO: apoio à dinamização de outras redes de carácter patrimonial (Rede das Bibliotecas do Dis-
trito de Beja, Rede dos Museus do Distrito de Beja, Rede dos Museus Rurais do Sul, Rede dos Municípios 
com Batalhas Históricas) e cultural (Rede Cultural Festival Sete Sóis Sete Luas, Festival Terras Sem 
Sombra)
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral

5.2. INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E CONVITE À PARTICIPAÇÃO

5.2.1. PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PARTICIPATIVAS
DESCRIÇÃO: promover atividades públicas participativas que mobilizem a população, que sensibilizem e 
que criem momentos de informação para a participação.
PROMOTORES: AACB / AECV / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral

5.2.2. PROMOVER REUNIÕES TEMÁTICAS
DESCRIÇÃO: promover reuniões temáticas com associações, empresas e técnicos para informação e 
debate de assuntos sectoriais como, por exemplo, empresas do setor turístico, empresas e associações 
do setor cinegético, empresas e associações do setor agrícola, do sector desportivo e Associações de 
Desenvolvimento Local (ADLs).
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: população em geral, técnicos e decisores
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5.3. PARCERIAS E COLABORAÇÕES

5.3.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS
DESCRIÇÃO: Manutenção e desenvolvimento das parcerias e colaborações existentes nomeadamente:

• Instituto Politécnico de Beja
• Universidade de Évora
• Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
• Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa
• Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
• Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

e implementação de outras com vista ao aprofundamento do conhecimento e à busca de soluções para 
problemas ou desafi os do território.
PROMOTORES: AACB / AECV / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral / (gestão da Reserva da Biosfera)

5.3.2. INCENTIVAR AS SINERGIAS ENTRE PROJETOS E ENTIDADES
DESCRIÇÃO: Dinamizar canais que permitam o intercâmbio de ideias e seu desenvolvimento, iniciativas 
de promoção e circuitos de comercialização que potenciem as dinâmicas, envolvendo estabelecimentos 
de Ensino Superior, Centros de Experimentação, Associações de Desenvolvimento Local e outras entida-
des do setor económico, empresas e empreendedores.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral / empresas e empresários, técnicos e decisores

5.3.3. COORDENAR DE FORMA CONJUNTA AS INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO
DESCRIÇÃO: Criar um grupo de trabalho permanente que envolva as entidades com intervenção no ter-
ritório com o objetivo de partilha de informação e de articulação de iniciativas, atividades e intervenções.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: população, técnicos e decisores

  EIXO 6: IDENTIDADE E PROMOÇÃO

6.1. PROMOVER A IMAGEM DA RESERVA DA BIOSFERA

6.1.1. DESENVOLVER UM PLANO DE COMUNICAÇÃO
DESCRIÇÃO: Desenvolver e implementar um Plano de Comunicação, externo e interno que permita fazer 
chegar a informação aos diferentes públicos, que aumente o conhecimento e potencie a participação. 
No caso do público externo, o Plano de Comunicação terá por objetivos a divulgação da experiência da 
Reserva da Biosfera de Castro Verde e dos seus valores de sustentabilidade. 
PROMOTORES: MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral

6.1.2. COLABORAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DESCRIÇÃO: Colaboração nos canais de comunicação institucionais das entidades participantes nesta Re-
serva da Biosfera, nomeadamente o Campaniço - Boletim Municipal de Castro Verde; o Boletim Informativo 
da Associação de Agricultores do Campo Branco; a Agenda Cultural de Castro Verde, a Newsletter digital 
da LPN e criar colaborações com outros órgãos como a Rádio Castrense e outros de âmbito regional e 
nacional.
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PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral

6.1.3. INTERNET E REDES SOCIAIS
DESCRIÇÃO: Criar uma página da Reserva da Biosfera de Castro Verde na internet e numa rede social 
que permita uma melhor e mais efetiva comunicação e interação com o público.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral

6.1.4. PRODUÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS
DESCRIÇÃO: Produção de materiais promocionais da Reserva da Biosfera de Castro Verde, em suporte 
papel ou outro, que possam ser usados localmente e também nas ações promocionais e outras iniciati-
vas que se venham a organizar.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral

6.2. IMPLEMENTAR A MARCA E A SUA DIVULGAÇÃO

6.2.1. IMPLEMENTAR A MARCA “CASTRO VERDE BIOSFERA”
DESCRIÇÃO: desenvolver a marca “Castro Verde Biosfera”, definir o seu regulamento e aplicá-lo a pro-
dutos e serviços, por adesão voluntária, por forma a potenciar a sua promoção associando-os à Reserva 
da Biosfera.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral / empresas

6.2.2. SENSIBILIZAR PRODUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A IMPORTÂNCIA DA MARCA
DESCRIÇÃO: Trabalhar junto dos produtores e prestadores de serviços na elaboração do regulamento da 
Marca valorizando a sua importância promocional e motivando a participação das empresas.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral / empresas

6.2.3. DIVULGAR A MARCA “RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE”
DESCRIÇÃO: Divulgar a marca e os produtos e serviços aderentes, contribuindo para a rentabilidade 
financeira desses produtos e serviços, divulgando ao mesmo tempo a Reserva da Biosfera.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB
DESTINATÁRIOS: público em geral

6.3. REALIZAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS PROMOCIONAIS

6.3.1. DINAMIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
DESCRIÇÃO: Dinamizar iniciativas que promovam e valorizem os produtos e serviços do território, ao 
mesmo tempo que promovem o território e a sua valia, nomeadamente por ser uma Reserva da Biosfera.
PROMOTORES: AACB / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral
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6.3.2. CRIAÇÃO DE EVENTO TEMÁTICO
DESCRIÇÃO: Organização de um evento temático de promoção da Reserva da Biosfera, das suas carate-
rísticas e potencial, do trabalho feito e dos seus resultados, dos seus produtos e serviços.
PROMOTORES: AACB / AECV / MCV / CGRB / LPN
DESTINATÁRIOS: público em geral
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1
AGROECOSSISTEMA 

SUSTENTÁVEL

1.1
PROMOVER A GESTÃO DOS 

HABITATS E DA BIODIVERSIDADE

1.1.1.
Fomentar a aplicação de medidas 
de gestão do habitat das espécies 
estepárias e de rapina

1.1.2.
Implementar ações de proteção e 
perservação da fauna selvagem

1.2
ASSEGURAR A MONITORIZAÇÃO 

DAS ESPÉCIES

1.2.1
Manter as ações de monitorização da 
biodiversidade, com especial destaque 
para as espécies indicadoras

1.2.2.
Incentivar um maior envolvimento 
dos agricultores e da população nas 
atividades de monitorização

1.2.3.
Promover levantamentos dirigidos 
para grupos biológicos com menor 
grau de conhecimento

1.2.4.
Avaliar o impacte de práticas agrícolas 
e das medidas agroambientais na 
biodiversidade

1.2.5.
Monitorizar o impacte da atividade 
turística na biodiversidade

1.3

MAXIMIZAR A SUSTENTABILIDADE 

DA AGRICULTURA

1.3.1.
Incentivar a melhoria técnica das 
práticas agrícolas

1.3.2.
Apoiar a diversificação de atividades 
na exploração agrícola

1.3.3.
Apoiar a pecuária extensiva enquan-
to mais-valia dos sistemas agrícolas 
tradicionais

1.3.4.
Apoiar os agricultores na elaboração 
de candidaturas nacionais e 
comunitárias

1.3.5.
Avaliar o interesse de adotar sistemas 
de certificação que promovam a 
sustentabilidade

1.3.6. Melhoria das infraestruturas

          EIXO I           OBJETIVO        AÇÃO

PLANO DE AÇÃO
QUADRO SÍNTESE
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2
SOLUÇÕES LOCAIS PARA A 

DESERTIFICAÇÃO E O CLIMA

2.1
CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 

ÁGUA E SOLO

2.1.1.
Sensibilizar para a aplicação de 
medidas de combate à erosão

2.1.2.
Incentivar a adoção de técnicas 
agrícolas promotoras da conservação 
dos recursos naturais

2.1.3.
Remodelação da Rede de Águas em 
Baixa para minimizar perdas de água

2.1.4.
Remodelação e requalifi cação de 
Estações de Águas Residuais

2.1.5.
Reutilização de água para rega de 
espaços verdes

2.2
FOMENTAR A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

2.2.1
Reforçar o programa de 
abeberamento pecuário

2.2.2.
Assegurar pontos de água e 
alimentação para a fauna selvagem

2.2.3.

Identifi cação e levantamento de 
ações para aumentar a resiliência da 
Reserva da Biosfera à desertifi cação e 
às alterações  climáticas

2.3
PROMOVER A MITIGAÇÃO DAS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

2.3.1.
Incentivar a adoção de medidas de 
mitigação das alterações climáticas 
decorrentes da agricultura

2.3.2.
Ampliação da Unidade de 
Compostagem Municipal

2.3.3.
Programa de promoção da efi ciência 
energética

2.3.4 Tratamento e valorização de resíduos

          EIXO II           OBJETIVO        AÇÃO
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3 NATUREZA E CULTURA: 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

3.1

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA 

LOCAL, VALORIZAÇÃO DE 

PRODUTOS E INOVAÇÃO

3.1.1.
Identificar os produtos e serviços 
que potenciem a sustentabilidade 
económica local

3.1.2.

Identificação dos recursos endógenos 
e do seu potencial diferenciador no 
consumo por nichos de mercado 
específicos

3.1.3.

3.1.4

Apoiar o sector produtivo local, as 
associações, grupos e cooperativas 
na organização e diversificação da 
capacidade produtiva

Construção e dinamização da Zona 
de Atividades Económicas

3.2
FOMENTAR A SUSTENTABILIDADE 

NOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

3.2.1.
Tornar as unidades de alojamento e 
de restauração ambientalmente mais 
sustentáveis

3.2.2.
Promover uma maior ligação 
emocional na estada em Castro Verde

3.2.3.
Incentivar os alojamentos para o 
acolhimento de nichos de mercado 
específicos

3.2.4.
Dinamizar a restauração para mel-
horar a oferta e o atendimento

3.2.5.
Dinamizar a gastronomia e os produ-
tos locais

3.3

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO 

DE PRODUTOS TURÍSTICOS

3.3.1.
Criar programas integrados de 
visitação do território

3.3.2.
Criar produtos turísticos diferenciados 
ao longo do ano

3.3.3.
Fomentar a rede de percursos da 
natureza

3.3.4.
Continuação do trabalho de 
restruturação do produto birdwatching

3.4

REFORÇAR A VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÓNIO

3.4.1.
Elaborar a Carta do Património
Cultural de Castro Verde

3.4.2.
Valorização dos sítios de interesse 
patrimonial e paisagístico

3.4.3.
Criação e dinamização dos museus e 
espaços museológico

3.4.4.
Criação do Centro de Viola Cam-
paniça, Artes e Ofícios Tradicionais de 
Castro Verde

3.4.5.
Recolha das manifestações culturais 
imateriais locais

3.4.6.
Promover a valorização estratégica da 
identidade

3.5
INCENTIVAR A DINÂMICA 

CULTURAL

3.5.1.
Desenvolvimento da Rede de Bibliote-
cas de Castro Verde

3.5.2.
Manutenção de uma programação 
cultural variada e de qualidade

3.5.3.
Apoio à divulgação de festividades 
populares tradicionais

          EIXO III           OBJETIVO        AÇÃO
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3
NATUREZA E CULTURA: 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES
3.6

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA 

DAS POPULAÇÕES

3.6.1
Melhoria das acessibilidades entre 
aglomerados populacionais

3.6.2
Criação de espaços verdes e de lazer 
nas áreas urbanas

          EIXO III           OBJETIVO        AÇÃO

4 CONHECIMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO SABER

4.1

PROMOVER A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

FOMENTAR A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4.1.1.
Promover ações de divulgação e 
senbilização ambiental

4.1.2.
Promover ações de senbilização e 
formação junto de públicos variados

4.1.3.
Manter e incentivar a dinamização 
do Centro de Educação Ambiental do 
Vale Gonçalinho (CEAVG)

4.2

FOMENTAR A INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA, PESQUISA APLICADA E 

EXPERIMENTAÇÃO

4.2.1.
Promover o conhecimento científi co e 
a investigação

4.2.2.
Promover o conhecimento dos valores 
culturais e históricos de Castro Verde

4.2.3.
Realização de campos de ensaio e 
demonstração

4.2.4.
Apoiar e desenvolver projetos de 
investigação e demonstração

4.3

PROMOVER A REALIZAÇÃO DE 

COLÓQUIOS, ENCONTROS E 

EDIÇÕES

4.3.1.
Organização das Jornadas Ambientais 
de Castro Verde

4.3.2.
Realização das “Jornadas Técnicas de 
Outono” da AACB

4.3.3.
Edição de obras de investigação e 
pesquisa de âmbito patrimonial, 
ambiental e social

4.4
PROMOVER A CAPACITAÇÃO E A 

TRANSFERÊNCIA DO SABER

4.4.1.
Capacitar os agentes locais e os 
profi ssionais para os temas relevantes 
para a Reserva da Biosfera

4.4.2.
Sessões de esclarecimento e 
informação periódicas

4.4.3.
Promover o ensino das artes
tradicionais

          EIXO IV           OBJETIVO        AÇÃO
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5 REDES DE COOPERAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

5.1 PARTICIPAÇÃO EM REDES

5.1.1.
Partilha de experências e de resultados 
com as Redes das Reservas da Biosfera 
da UNESCO

5.1.2.
Adesão a redes das Reservas da 
Biosfera

5.1.3.
Rede de Escolas Associadas da 
UNESCO

5.1.4. Outras redes

5.2

INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO

PARCERIAS E COLABORAÇÕES

5.2.1.
Promover ações de sensibilização e 
informação participativas

5.2.2. Promover reuniões temáticas

5.3 PARCERIAS E COLABORAÇÕES

5.3.1.
Manutenção e desenvolvimento das 
parcerias

5.3.2.
Incentivar as sinergias entre projectos 
e entidades

5.3.3.
Coordenar de forma conjunta as 
intervenções no território

          EIXO V           OBJETIVO        AÇÃO

6
IDENTIDADE E PROMOÇÃO

6.1
PROMOVER A IMAGEM DA RESERVA 

DA BIOSFERA

6.1.1.
Desenvolver um plano de 
comunicação

6.1.2.
Colaboração nos órgãos de comuni-
cação social

6.1.3. Internet e redes sociais

6.1.4. Produção de materiais promoconais

5.2

INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO

PARCERIAS E COLABORAÇÕES

PARCERIAS E COLABORAÇÕES

6.2.1.
Implementar a marca “Castro Verde 
Biosfera”

6.2.2.
Sensibilizar produtores e prestadores 
de serviços para a importância da 
marca

6.2.3.
Divulgar a marca „Castro Verde 
Biosfera”

6.3
RELIZAÇÃO DE AÇÕES E 

INICIATIVAS PROMOCIONAIS

6.3.1.
Dinamizar ações de promoção e 
valorização do território

6.3.2. Criação de evento temático

          EIXO VI           OBJETIVO        AÇÃO
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  5.3. PROPOSTA DE ORÇAMENTO

Os recursos fi nanceiros, incluindo os necessários para o funcionamento corrente da futura Reserva da 
Biosfera, serão assegurados através de fontes diversas, nomeadamente, pelos orçamentos de gestão 
próprios das três entidades promotoras (Município de Castro Verde, a Liga para a Protecção da Natureza 
e a Associação de Agricultores do Campo Branco), e em consonância com os seus Planos de Atividades 
e outros documentos previsionais. Muitas outras ações serão também realizadas através de orçamento 
próprio de entidades locais, públicas e privadas, como é o caso do Agrupamento de Escolas de Castro 
Verde e a Associação Sénior Castrense (com a sua Universidade Sénior), no âmbito das suas atividades. 

Por fi m, a par de fi nanciamento próprio, os recursos fi nanceiros poderão provir de fundos estruturais da 
União Europeia, nomeadamente do quadro de programação de apoios comunitários PORTUGAL 20201, 
onde se destaca o Programa de Desenvolvimento Rural 20202 e o Programa Operacional Regional do 
Alentejo 2014-20203.

Acrescem outros fundos da União Europeia como o Programa LIFE4, fundos internacionais como o Fundo 
Global para a Cooperação Regional (EEA Grants - European Economic Area Grants) e nacionais como o 
Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade e o Fundo Florestal Permanente. Serão ainda 
expetáveis fi nanciamentos privados externos à Reserva que se revelem apropriados à implementação do 
Plano de Ação. 

O orçamento previsional deste Plano de Ação, para o período 2017-2019, é de 5.908 000,00€, correspon-
dente essencialmente a estimativas previsionais dos orçamentos das três entidades que constituem o 
Conselho de Gestão. Nalguns casos esta estimativa já inclui a possibilidade de obtenção de contribui-
ções de fundos comunitários da União Europeia. É expetável, no entanto, que algumas atividades sejam 
realizadas no âmbito dos orçamentos de outras entidades, o que não foi ainda incluído neste orçamento 
previsional do Plano de Ação da Reserva da Biosfera.

Igualmente, é expectável que outras oportunidades de fi nanciamento adicionais (nacionais ou estrangei-
ras, públicas ou privadas) surjam e que serão posteriormente acrescentadas ao orçamento da Reserva 
da Biosfera.

1 O PORTUGAL 2020 é um Acordo de Parceria adotado entre Portugal e a União Europeia, que reúne a atuação dos 5 Fundos Estruturais e de 
Investimento Europeus, ou seja do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo de Coesão, do Fundo Social Europeu (FSE), 
do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), através de 
Programas Operacionais (PO) e dos Programas de Desenvolvimento Rural (PDR), para o período 2014-2020. Os princípios de aplicação deste 
instrumento fi nanceiro estão alinhados com o Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo e de acordo com a Estratégia Europa 2020.
2 O PDR 2020 é um programa temático do PORTUGAL 2020 que visa o apoio à realização de investimentos na exploração agrícola destinados 
a melhorar o desempenho e a viabilidade da atividade agrícola, para o período 2014-2020.
3 O Alentejo 2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo é um dos programas regionais do PORTUGAL 2020 que se constitui como 
o principal instrumento fi nanceiro ao dispor da região para implementação da Estratégia de Desenvolvimento Regional para o período 2014-
2020, complementado por outros instrumentos fi nanceiros que integram o PORTUGAL 2020.
4 O Programa LIFE é o instrumento fi nanceiro da União Europeia que apoia projetos de conservação ambiental e da natureza.
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PLANO DE AÇÃO
Quadro-resumo da estimativa orçamental prevista por Eixo Estratégico 
para o período 2017-2019:

EIXO QUADRO-RESUMO
VALOR

(em euros)

1 AGROECOSSISTEMA SUSTENTÁVEL 583.000,00

2
SOLUÇÕES LOCAIS PARA A DESERTIFICAÇÃO E
CLIMA

1.708 000,00

3
NATUREZA E CULTURA: DESAFIOS E
OPORTUNIDADES

3.127.000,00

4
CONHECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DO
SABER

287.000,00

5
REDES DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
COMUNITÁRIA

42.500,00

6 IDENTIDADE E PROMOÇÃO 109.500,00

7 FUNCIONAMENTO CORRENTE 51.000,00

TOTAL 5.908.000,00






