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Pastoreio em territórios de
montanha
As áreas de montanha do Norte e Centro de Portugal
encontram-se em regiões tendencialmente deprimidas por
condições edafo-climáticas adversas, marginais, normalmente
periféricas e de difícil acesso, seja pela orograﬁa ou pela
interioridade. No entanto, nestes sistemas montanhosos, a
topograﬁa diferenciada, a heterogeneidade dos solos, as
exposições e os declives, são fatores causadores da elevada
diversidade de habitats e de sistemas agro-silvopastoris. Por um
lado, a fraca aptidão dos solos, e por outro, a altitude, ambos
fatores limitantes da produção agrícola, proporcionam a prática da
pastorícia extensiva, a qual constituiu desde tempos imemoriais
uma primordial atividade humana.
Tanto a palinologia, ou seja, o estudo das análises de grãos de
pólen fossilizados, como a antracologia, identiﬁcação botânica e
datação de vegetais carbonizados, pela investigação realizada
sobre a evolução do coberto vegetal, têm comprovado a
ancestralidade dos sistemas agro-pastoris nos territórios de
montanha. No terceiro milénio (3000-2000 a.C.) que relativamente
à periodização convencional da Pré-História, corresponde ao
Neolítico ﬁnal e Calcolítico, terá sido o período em que se terá
processado a “consolidação do sistema agro-pastoril”, a prática de
queimadas, a ocupação de novos territórios e a sedentarização
das comunidades. Assim o revelam as análises polínicas, as quais
apontam para uma forte quebra dos pólenes arbóreos, o aumento
de vegetação arbustiva, gramíneas e a omnipresença de pólenes
de cereais. É, contudo, a partir do I mil a. C que se começa a
veriﬁcar que a pastorícia terá sido a atividade determinante para
uma signiﬁcativa alteração da paisagem no Norte e Centro de
Portugal.
Nas zonas serranas da cordilheira minhoto-duriense e nas
montanhas beira-durienses era elevado o número de efetivos de
raças autóctones, animais de trabalho e produtores de carne,
adaptados ao pastoreio de matos baixos, designados por helióﬁlos
oligotróﬁcos, onde dominavam o tojo molar (Ulex minor), urzes
(Erica spp) e carquejas (Pterospartum tridentatum) (Figura 1).
Destacam-se aqui a produção de bovinos de raça autóctones e de
pequenos ruminantes, complementada com culturas agrícolas
anuais de sequeiro, como sendo a base da atividade económica
destes territórios, uma vez que constituem, não parcas vezes, a
última possibilidade de utilização do espaço. Nestas serras, o
número de bovinos dependia da área de lameiro privado, sendo
signiﬁcativo o consumo de biomassa arbustiva, o que associado ao
efetivo caprino, alargava o ciclo de recorrência de fogo. Todavia,
apesar do declínio, perduram ainda nos nossos dias, os ancestrais
regimes comunitários de ”brandas” e de ”inverneiras”, por um
lado, e por outro, o das vezeiras, este ainda mais em desuso. Na
maior parte das áreas marginais, maioritariamente constituídas
por baldios, dominadas por matos baixos de urzes, carquejas,
tojos, sargaços, pastoreavam extensivamente cabras e ovelhas
(Figura 2), acentuando-se o predomínio dos ovinos, nas regiões do
interior, nomeadamente na Serra da Estrela (Figura 3).

Figura 1. Tojo molar (Ulex minor), à
esquerda, e carqueja (Pterospartum
tridentatum), à direita.

Figura 2. Falda leste da Serra da
Estrela: ovelhas em lameiros de
pasto.

Os baldios sempre foram um recurso importante para a
apascentação dos rebanhos. Por serem de utilização comunitária,
podem ser utilizados por qualquer morador ou criador da freguesia
ou conjunto de freguesias, a que pertence a referida propriedade
coletiva. Por estas razões, o uso comunitário sempre favoreceu o
pastoreio de percurso. Este sistema de pastoreio é aquele em que o
rebanho se desloca diariamente por terrenos sem utilização
agrícola. Nestes trajetos diários, os rebanhos atravessam uma vasta
diversidade de tipologias de vegetação, em diferentes etapas de
sucessão ecológica, usufruindo consequentemente diversiﬁcadas
fontes de nutrientes alimentares. Desta forma, num percurso, os
animais podem utilizar comunidades de herbáceas espontâneas ou
semi-espontâneas, comunidades de arbustos de baixo porte, onde
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Obviamente toda esta conjuntura tem promovido o
desenvolvimento de vegetação arbustiva de elevado porte,
promovendo a acumulação de biomassa combustível, fator
associado à elevada propagação de incêndios. Consequentemente
têm sido veriﬁcados aumentos de área ardida nos concelhos e
freguesias que perderam população através da emigração, embora
se constate que a relação entre a demograﬁa e a área ardida é mais
forte nas zonas onde existem maiores manchas de densos
povoamentos ﬂorestais do que em zonas de montanha, onde as
áreas de matos, ainda são compartimentadas por lameiros e
bosquetes de carvalhais, promovendo a biodiversidade. É
precisamente neste enquadramento paisagístico que ainda vai
persistindo a pastorícia extensiva, sem a qual poderíamos ver
comprometida a heterogeneidade de certos habitats prioritários da
Rede Natura 2000 (Figura 4).

Figura 3. Serra da Estrela:
vale glaciar do rio Zêzere
(concelho de Manteigas).

Figura 4. Serra do Alvão: vacas
maronesas a pastar cervunais de
montanha, um habitat
prioritário Rede Natura 2000.

dominam tojos, urzes e carquejas nas situações mais
atlântico-continentais, assim como, estevas (Cistus ladanifer) e
rosmaninhos (Lavandula spp.), nas situações de maior inﬂuência
mediterrânica. O percurso ou itinerário diário dos pastores com os
seus rebanhos não é casual. A passagem pelos diferentes tipos de
terrenos obedece a regras e a uma racionalidade. Concretamente,
nesta tipologia de sistemas de pastoreio, a utilização do espaço
dominado por matos baixos é feita preferencialmente durante a
manhã e as áreas com vegetação herbácea ou matos com
lançamentos mais juvenis são utilizadas preferencialmente ao ﬁm
da tarde. Este ordenamento pastoril é justiﬁcado pela maior
frescura da vegetação arbustiva da parte da manhã, após um
período noturno com maior humidade e temperaturas mais
baixas, e a necessidade de, ao ﬁm do dia, deixar o rebanho bem
alimentado, para enfrentar o tempo de recolha até ao dia
seguinte. Os percursos de pastoreio correspondem à otimização
da satisfação de diversas necessidades dos rebanhos
(alimentação, repouso, abeberamento), de variáveis estruturais
(localização dos estábulos, dos pontos de água, dos acessos) e
restrições de uso (interdição do território por posturas municipais,
regras ancestrais comunitárias, novas plantações ﬂorestais).
Estudos demográﬁcos relativos às tendências evolutivas da
população rural e dos efetivos pecuários, têm apontado para uma
coincidência decrescente entre estas duas variáveis, desde 1955
até aos nossos dias. Este fenómeno comprovativo da problemática
do abandono rural em zonas desfavorecidas tem implicado o
aumento da área de incultos, o abandono dos lameiros mais
distantes dos povoados e a diminuição do pastoreio de percurso.

Inúmeros fatores de âmbito político, social e económico têm
contribuído fortemente para despovoamento rural. Na ausência de
políticas agrárias coerentes, a desorganização é inevitável e as
transformações operadas no meio rural são intensas, rápidas e
estão órfãs de qualquer entidade reguladora. Por outro lado, as
zonas rurais vêem-se hoje afetadas por uma crise de conﬁança
profunda, diﬁcilmente ultrapassável por não haver estabilidade de
políticas. Neste contexto, acentua-se o conﬂito de interesses, uma
vez que estão criadas as oportunidades para apropriação de
interesses setoriais, em lugar duma visão territorial integrada.
Salienta-se igualmente, a ausência de políticas públicas ou o seu
incumprimento legal, nas questões jurídicas relativas ao acesso à
terra e na garantia dos direitos de propriedade. Estes factos, para
além de constituírem um signiﬁcativo obstáculo a um correto
ordenamento silvopastoril constituem, acima de tudo, uma
representativa fonte de conﬂitos, os quais degeneram
frequentemente em graves incêndios.
Os sistemas de pastoreio extensivo são bons exemplos da
necessidade de harmonizar as questões de viabilidade económica,
social e ambiental. O principal interesse reside na importância da
compatibilização deste tipo de sistemas de produção,
frequentemente em áreas comunitárias, muitas vezes
ecologicamente sensíveis, com os objetivos duma adequada
ocupação do espaço e de conservação da natureza. Torna-se
igualmente importante, a criação de condições para a valorização
social do pastor, da atividade pastoril e dos seus produtos,
salientando a multifuncionalidade de papéis que se poderão realizar
num largo espectro, que vão da vigilância do terreno até à
promoção do turismo de natureza, passando obviamente pela
produção pecuária. Neste contexto, tornam-se fulcrais as ações
concertadas entre os diversos agentes do território e os organismos
institucionais nacionais e regionais, englobando as diversas
vertentes, tanto ao nível das ﬁleiras de produção, como da
conservação. Todos estes pontos envolvem temas que se
enquadram no que atualmente se designa por economia da
biodiversidade ou dos serviços de ecossistemas e que têm merecido
a atenção nacional e internacional, visando a melhoria da gestão
dos ecossistemas para garantir o seu uso sustentável.
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Filipa Torres Manso
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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A SPPF, a convite do Núcleo de Formação
Continua do Instituto Politécnico de Portalegre,
participou na organização do Curso de curta
duração (15 horas): Pastagens Permanentes de
Sequeiro. Este curso destinou-se a agricultores e
técnicos e decorreu nos dias 11 a 13 março de
2015, na Escola Superior Agrária de Elvas. O
número de candidatos excedeu largamente o
número de vagas disponíveis. Mas a maior prova
do sucesso do curso esteva na elevada qualidade
tecnico-cientíﬁca das temáticas lecionadas e na
experiência adquirida pelos formandos nas visitas
de técnicas
Está a ser preparada uma nova edição do curso.
Para mais informações contactar:
nucleoformacao@esaelvas.pt ou
sppf@sppf.pt

XXXVI Reunião de
Primavera da SPPF
8-9 de Maio de 2015
Vila Pouca de Aguiar
Trinta e seis anos,
ininterruptos, de reuniões de
Primavera a debater e a
divulgar as pastagens e o
pastoreio em Portugal.
A Reunião de Primavera de
2015, o evento anual mais
importante do calendário de
atividades da SPPF, tem lugar
em Vila Pouca de Aguiar. A SPPF
conta este ano com o apoio
inestimável da Câmara
Municipal de Vila Pouca de
Aguiar, da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro,
do Instituto Politécnico de
Bragança e da Direção Geral de
Agricultura e Pescas do Norte.

Participantes
no curso
Pastagens
Permanentes
de Sequeiro.

XXXVIII Reunião de
Outono da SPPF
4 de Outubro de 2014
Chãos (Alcobertas, Rio Maior)

Técnico-científico
PASTAGENS PERMANENTES DE SEQUEIRO

Um dia recheado de
experiências e de
apendizagens em torno dos
pastos e do pastoreio de
cabras nos calcários
estrememenhos.
Um agradecimento especial
à Copperativa Terra Chã
pelo apoio concedido.

A rede de investigação e desenvolvimento FAO/CIHEAM de
Pastagens e Culturas Forrageiras foi fundada em 1978. Está
organizada em duas sub-redes: Pastagens de Montanha e
Recursos Forrageiros. Os encontros organizados por estas duas
sub-redes têm sido uma fonte preciosa de informação e de
experiências de sucessivas gerações de investigadores e demais
interessados em pastagens em Portugal.
Os proceedings do último encontro da sub-rede de Pastagens de
Montanha estão disponíveis on-line em:
http://om.ciheam.org/om/pdf/a109/a109.pdf.
O próximo encontro das redes FAO-CIHEAM decorrerá em Junho
do corrente ano:

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE ELVAS
curso de formação de curta duração (15h)

O Plano de Desenvolvimento Rural 2020
proporciona novas oportunidades aos prados e
pastagens permanentes, não só no que respeita ao
reconhecimento da sua importância na melhoria
das práticas agrícolas e nos benefícios para o clima
e o ambiente, através do papel conferido no
GREENING, como também nos apoios concedidos
para instalação de prados (até 40% a 60% do
investimento na instalação como incentivo não
reembolsável, para a ação 3.2 ou para a ação 3.1,
respetivamente) ou nos pagamentos anuais por
adesão aos modos de produção sustentáveis (41 a
204 €/ha, consoante o escalão de área, na
conversão para a agricultura biológica; 34 a 170
€/ha, consoante o escalão de área, em agricultura
biológica; 19 a 95 €/ha, também consoante o
escalão de área, em produção integrada).
Legislação: Portaria 230/2014 de 11 de Novembro;
Portaria 31/2015 de 12 de Fevereiro; Portaria
25/2015 de 9 de Fevereiro.
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Está provado que as pastagens
seminaturais são os
ecossistemas mais ricos em
espécie vegetais de Portugal
continental. A ecologia ensina
que a produtividade e a
resiliência do ecossistema
pastagem também depende
da diversidade especíﬁca.
Então, conhecer a ﬂora
pratense é o primeiro passo
para gerir bem pastagens.
O livro Plantas Forrageiras de
Pastagens de Altitude,
recentemente editado pela
ISAPress, é um instrumento
indispensável para todos os
que se interessam por
pastagens e desejam, porque
é possível, compatibilizar a
produção com a conservação
da diversidade biológica nas
montanhas do Norte e Centro
de Portugal.
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Editorial
De volta à montanha
“O relevo português decompõe-se em fragmentos de planaltos mais
ou menos extensos, mais ou menos elevados, mais ou menos
recortados por vales. Quase todos os acidentes topográﬁcos são
escarpas que separam planaltos de diferentes altitudes”, escrevia em
em 1950 o geógrafo francês P. Birot. Talvez esteja aqui a causa por
que razão a agricultura no Norte de Portugal tenha comçado por
ocupar os solos fáceis de mobilizar do planalto e só depois se
intensiﬁcou nos solos de vale. Europa fora a agricultura seguiu um
padrão inverso, alastrou lentamente pelas terras baixas e só depois
subiu a montanha. O pacote de tecnologias dos primeiros
agricultores incluia além das plantas cultivadas, animais
domesticados. Na montanha a oferta forrageira prolonga-se pela
estação seca, e as superfícies planálticas são particularmente
adequadas ao pastoreio. O desenvolvimento de sistemas de
transumância de vale foi assim uma opção lógica, uma invenção que
de tão boa persistiu até aos nossos dias. O sucesso dos sistemas de
agricultura de é resumido pela historiadora M.L. Trindade do
seguinte modo: “é à montanha e aos seus recursos que os primitivos
habitantes da bacia mediterrânica devem a sua subsistência.” A
montanha se defenida pelo critério clássico da curva de nível dos
700 m representa 11% da superfície de Portugal. Kapos et al. (2000)
valorizam muito mais o declive do que a cota na identiﬁcação dos
espaços de montanha. Para estes autores 38% da superfície nacional
é montanha (Azevedo et al., in litt..). Portugal não tem montanhas
elevadas mas é, sem dúvida, um pais de montanhas e de agricultura
de montanha. Não surpreende, por isso, que o tema da XXXVI
Reunião de Primavera da SPPF seja precisamente as “Pastagens e o
Pastoreio em Área de Montanha”. A terminar uma palavra de
agradecimento à Prof. Filipa Torres Manso: o artigo de sua autoria
publicado no corrente número da Trifolia é uma ajuda preciosa para
entender a importância da montanha e das suas pastagens nos
sistemas de pastoreio e nas paisagens rurais de Portugal continental.
Carlos Aguiar
(Presidente da Direção da SPPF)

Como é referido na contracapa
de um dos livros agora
apresentados: “As plantas
tóxicas podem ter um efeito
determinante na saúde animal
e um grave impacto
económico nas explorações
pecuárias. Para além da
natureza inespecíﬁca dos
quadros sintomatológicos, a
escassez de informações
veterinária e botânica
adaptada à realidade do país
tornam particularmente difícil
o estabelecimento de relações
causa efeito entre o consumo
de plantas.”
O criador e o técnico têm
agora ao seu dispor dois úteis
documentos para estabelecer
a conexão tantas vezes
procurada entre planta tóxica
e doença animal.

APOIO TÉCNICO
Gestão e acompanhamento de explorações
Assessoria técnica
Planos técnico-económicos
Programas informáticos adaptados à gestão
agropecuária
Planiﬁcação e aplicação de programas sanitários
e reprodutivos
Cartograﬁa digital
Planos de gestão cinegética
Interpretação de análises de solo e foliares
Estudos de viabilidade económica
Processamentos administrativos
Contabilidade
VENDA DE FATORES DE PRODUÇÃO E
EQUIPAMENTOS

ficha técnica
diretor: Carlos Aguiar
redação: Teresa Carita e Francisco Mondragão Rodrigues

ISSN: 2183-5292
www.sppf.pt sppf@sppf.pt

CONTACTOS
Telf. + 351 245 107503
Fax + 351 245 107479
António Martelo - 939 153 395
ajmartelo@gmail.com
Pedro Espadinha - 963 819 510
pedroespadinha1968@gmail.com

