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I - Introdução

istemas extensivos de pastoreio em grande escala correspondem, essencialmente, a 

actividades produtivas com baixos encabeçamentos, reduzido nível de input externo 

em nutrientes e agro-químicos, uso preferencial de raças rústicas, ausência de 

sistemas generalizados de rega, baixo grau de mecanização e ocupação predominante das 

parcelas permitindo uma utilização livre por parte dos animais (Fernandes et al, 2005).

S
Em Portugal estes sistemas são caracterizados por padrões de pastoreio que se 

desenvolveram ao longo de séculos, promovendo e moldando a evolução de paisagens e 

habitats importantes do ponto de vista de conservação da natureza. Existe de facto uma forte 

associação entre os valores naturais protegidos e classificados no âmbito dos instrumentos 

legais existentes (Dec-Lei 140/99 e Rede Natura 2000), e a forma como a gestão agrícola e 

florestal tem sido feita, observando-se uma sobreposição espacial entre as espécies e habitats 

a conservar e os espaços geridos pelos sistemas agrícolas e florestais. De facto para uma 

correcta implantação da Rede Natura 2000 no nosso país, considerando que 61% é constituída 

por área agrícola e florestal, a manutenção com eventuais adaptações destas actividades 

economicamente marginais é, provavelmente, mais importante do que a simples protecção dos 

valores naturais em causa (Santos et al, 2006). Isto é, o abandono das actividades agrícolas e 

florestais é a principal ameaça para a manutenção de valores naturais protegidos por lei assim 

como, em algumas zonas, a alteração do padrão de gestão de uma actividade agrícola que se 

manteve imutável durante muitos anos.

Um dos maiores problemas da paisagem cultural tradicional da Europa é a sua instabilidade, 

isto é, a sua dependência do impacto humano, das suas actividades e do abandono. Se o uso 

da terra sofre uma alteração, ou é abandonada, a paisagem tradicional é substituída pela 

sucessão de vegetação. Em Portugal o abandono da terra levou ao desaparecimento de cerca 

de 245.000 ha de terra agrícola de baixa intensidade de uso (Plieninger et al, 2006).

Os sistemas de agricultura tradicionais moldaram a paisagem da Europa e acabaram por criar 

habitats para variadas espécies, muitas das quais possuem actualmente o estatuto de 

ameaçadas. As explorações agrícolas com valores naturais elevados (High Nature Value 

farmland –  HNVf) possuem pontos muito importantes de biodiversidade em zonas rurais, mas 

são caracterizados, usualmente, por práticas agrícolas extensivas. No entanto sempre que as 

condições económicas e naturais o permitam, há uma intensificação de forma a aumentar 

rendimentos e a  eficiência produtiva. As condições socioeconómicas em zonas rurais com 
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agricultura extensiva são consideradas geralmente desfavoráveis, pelo que a desertificação 

humana começa a ser uma realidade em muitas destas áreas, com implicações ambientais 

profundas (Caballero, 2007).

A Rede Natura 2000 foi provavelmente a primeira tentativa para criar, de uma forma sistemática 

e de acordo com um apertado calendário, uma rede ecológica coerente. Teve por base um 

objectivo comum, para todos os Estados Membros da UE, que consistia em diminuir a perda de 

biodiversidade até 2010.

A base legal para a Rede Natura 2000 foi estabelecida através das Directivas n.º 92/43/CEE 

(Dir. Habitats) e Directiva nº 79/409/CEE (Dir. Aves), que fixaram alvos de restauração e 

manutenção de diversos habitas e espécies. Cada Estado Membro estabeleceu as formas de 

atingir os objectivos, designando os Sítios. Em Portugal, estas directivas foram transpostas 

através dos Dec-Lei 75/91 de 14 de Fevereiro e Dec-Lei 140/99 de 24 de Abril.

Uma vez que a restauração e manutenção de ecossistemas que pertencem à Natura 2000 

implicam custos monetários, utilizaram-se dois instrumentos dos fundos da UE: LIFE-Nature e 

as Medidas Agro-Ambientais da PAC. O primeiro co-financiou projectos que suportavam a 

implementação das Directivas Habitats e Aves e o segundo foi  utilizado para financiar a 

manutenção de Sítios da Rede Natura 2000, abrangidos por terrenos agrícolas.

O trigo tem sido, desde o século XIX, a cultura agrícola mais protegida e subsidiada no nosso 

país. Considerava-se o Alentejo em geral como a região do país que melhores condições reunia 

para  a  produção  de  cereais.  Tanto  a  Lei  de  Elvino  de  Brito  como a  Campanha  do  Trigo 

tornaram a sua cultura mais atraente e se,  no início se  verificou de facto um aumento da 

produção  existindo  mesmo  anos  com  excedentes,  com  a  entrada  em  produção  de  solos 

inadequados à sua produção esse aumento acabou por se desvanecer. Já nos anos sessenta 

do século XX reconheceu-se a baixa  produtividade dos solos alentejanos e promoveu-se a 

reconversão dos sistemas cerealíferos, mas tal não se verificou. Desde então as várias políticas 

de apoio agrícola que se formaram continuaram a não ter em atenção o nível de produtividades 

apresentadas  e  as  condições  edafoclimáticas,  mantendo  uma situação  que  necessitava  de 

reconversão  urgente.  A  produção  média  de  cereais  de  sequeiro  por  hectare,  no  Alentejo, 

acabou por se destacar como sendo bastante mais baixa do que a média em outros países da 

Europa, acima de tudo do Norte e Centro. Com a adesão de Portugal à CEE a tendência de 

apoio aos cereais acentuou-se ainda mais, com a aplicação de políticas de apoio erradas para 

Portugal,  mas  mais  adequadas  à  realidade  dos  países  do  Centro  e  Norte  da  Europa, 

consolidando  os  erros  do  passado  e  atrasando  ainda  mais  uma  reconversão  essencial  e 
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tornando  a  agricultura  do  Alentejo  subsídio-dependente  (Carvalho  et  al.,  2005;  Fernandes, 

1999).  As  estratégias  de  gestão  das  explorações  passaram  a  ser  aplicadas  com  vista  à 

maximização do subsídio, mais do que à produção de produtos agrícolas em si. Isto levou a que 

se observassem investimentos para a modernização das explorações, como a construção de 

infra-estruturas, compra de maquinaria, etc., mas tendo em vista a aplicação de subsídios e não 

a reconversão para actividades agrícolas mais produtivas e adequadas para a região (aumento 

da área com pastagens melhoradas, por exemplo).

Actualmente  muitos  agricultores  gerem  os  próprios  recursos  pastoris  tendo  em  atenção  o 

esquema de subsídios, independentemente do efectivo animal que a exploração possua, sendo 

depois uma parte destes canalizados para a compra de alimentos fora da exploração. Durante a 

seca de 2004/2005, muitos agricultores verificaram que a aquisição desses alimentos se tornou 

bastante difícil  devido à própria escassez e devido ao aumento substancial  dos preços. Tal 

situação poderia ser acautelada pelos próprios agricultores se a gestão dos recursos pastoris 

fosse  feita  de  acordo  com  as  condições  edafoclimáticas  da  zona  e  de  acordo  com  as 

necessidades alimentares dos animais. Segundo Parreira (cp, 2005), nas condições do Alentejo 

é essencial que a própria exploração produza entre 70 a 75% das forragens a fornecer aos 

animais, durante as épocas de maior escassez de pasto (Inverno e Verão).  Mesmo que tal 

quantidade não seja suficiente para suprir o défice consequente de períodos de seca, é uma 

ajuda para que a exploração não se torne dependente de alimentos exteriores antes de ser 

estritamente necessário.

Com a aplicação  da Reforma da PAC de 2003,  isto  é,  com o desligamento  das  ajudas  à 

produção, a diminuição da área de cereais de sequeiro no Alentejo pode ser uma realidade 

(GPPAA, 2005). No entanto a manutenção da cerealicultura, embora em moldes diferentes, é 

importante  do  ponto  de  vista  da  conservação  da  natureza.  Apesar  da  falta  de  viabilidade 

económica dos sistemas extensivos cerealíferos de sequeiro do Alentejo ser reconhecida desde 

há muito tempo (ver Cap. 3.1), é também reconhecida a importância que a manutenção destes 

sistemas tem para a conservação da natureza. E diversos autores referem o caso particular da 

região de Castro Verde (que abrange grande parte da região do Campo Branco): Moreira et al., 

2005; Delgado et al., 2000; Alonso et al., 2003; Borralho et al., 1999; Pinto et al., 2005; Rocha, 

2005; ICN, 2006; Franco et al., 2004. As espécies de aves existentes no Campo Branco e que 

possuem um estatuto  de conservação dependem, directa ou indirectamente,  de um habitat 

muito específico e que é um produto da actividade agrícola: a pseudoestepe cerealífera.

A pseudoestepe cerealífera do Campo Branco alberga diversas  aves estepárias, entre elas a 

emblemática Abetarda (Otis tarda) e o Sisão (Tetrax tetrax). Outras espécies como a 
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Calhandra-real (Melanocorypha calandra), o Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), 

Rolieiro (Coracias garrulus), a Perdiz-do-mar (Glareola pratincola) e o Solitário (Cercotrichas 

galactotes) são relativamente comuns. É em Castro Verde que se localiza a mais importante 

colónia do país de Francelho (Falco naumanni). Estas espécies dependem de áreas de campo 

aberto e dos usos do solo que caracterizam as pseudoestepes cerealíferas: cultura de cereais 

durante  dois  anos,  seguidos  de  três  anos  em  pousio, prados temporários, pastagens 

permanentes, naturais ou melhoradas. No Inverno podem ainda observar-se bandos de Grous 

(Grus grus) nos montados e nos açudes da região. Para além da região do Campo Branco, 

existem outras zonas de protecção especial para as aves estepárias, identificadas no âmbito da 

Rede Natura 2000:  Piçarras, Vale do Guadiana e Mourão/Moura/Barrancos (SPEA, 2006).

Através do LIFE-Nature em 1993, a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) adquiriu,  em 

Castro Verde e abrangendo a zona do Campo Branco,  terras onde se instalaram campos de 

demonstração com práticas agrícolas adequadas e adaptadas para as espécies estepárias 

como a produção de cereais de sequeiro, com rotação com pastagens. Através destes modelos 

de exploração agrícola, foram desenvolvidas medidas agro-ambientais que têm como alvo a 

produção de cereais para o benefício da avifauna.

O Plano Zonal de Castro Verde, que começou a ser aplicado em 1995, foi uma medida agro-

ambiental essencial para a manutenção da pseudoestepe (Moreira et al., 2005; Borralho et al., 

1999; Pinto et al., 2005) e as suas normas de gestão foram totalmente inseridas no âmbito do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2006). No entanto esta agro-ambiental foi bastante 

prejudicada pelas constantes alterações sofridas, principalmente devido à redução inexplicável 

do  nível  de  apoios,  que  resultou  na  diminuição  da  área  aderente  e  com  consequências 

negativas para os objectivos de conservação que esta medida se propunha atingir. 

Apesar de todas as tentativas para que o Plano Zonal se mantivesse estável e para que os seus 

objectivos fossem atingidos, tal acabou por não suceder, acabando com a entrada em vigor da 

reforma da CAP.  No entanto a LPN iniciou em Janeiro  de 2009 o Projeto LIFE Estepárias 

(Conservação da Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres nas estepes cerealíferas do Baixo 

Alentejo LIFE07/NAT/P/654). Coordenado pela LPN teve como parceiros a EDP-Distribuição e o 

Centro de Investigação e Intervenção Social  (CIS/ISCTE-IUL).  Foi  cofinanciado a 75% pelo 

Programa  LIFE  +  Natureza  e  contou  ainda  com  o  financiamento  de  empresas  nacionais 

(Somincor, EDP, REN/ERSE), sendo concluido em final de 2012.
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Este  projecto  teve  como  objectivo  a  recuperação  e  a  proteção  de  habitats  favoráveis  à 

conservação  da  Abetarda,  do  Sisão  e  do  Peneireiro-das-torres  nas  Zonas  de  Protecção 

Especial de Castro Verde, Piçarras, Vale do Guadiana e Mourão/Moura/Barrancos.

Para além de contribuir  para a conservação e melhoria de áreas privilegiadas para as três 

espécies-alvo,  tentou-se  também  promover  a  participação  activa  das  comunidades  locais, 

incluindo escolas, proprietários privados, agricultores e gestores de caça. Adquiriram-se 168 

hectares de terrenos numa área de elevada importância para a Abetarda na ZPE de Castro 

Verde e remoção de 2 km de vedações em áreas de parada nupcial desta espécie; Assinaram-

se Protocolos de Gestão com 11 proprietários (para efectuar melhoramentos em vedações e 

construir torres de nidificação) e com 12 Zonas de Caça; Instalaram-se 33 bebedouros e 28 

pontos de alimentação em cerca de 18 mil hectares das 12 Zonas de Caça com que se efetuou 

Protocolos de Colaboração; Realizaram-se consultas às populações locais sobre a importância 

da conservação das aves estepárias, com grupos de trabalho envolvendo residentes e através 

de 600 inquéritos (LPN, http://www.lifeesteparias.lpn.pt/).

O Projecto LACOPE (Landscape Development, Biodiversity and Co-operative Livestock System) 

realizou-se entre 2003 e 2006 e teve como principais objectivos:

- Identificação de Sistemas de Pastoreio Cooperativos que criaram explorações agrícolas com 

valores naturais elevados (High Nature Value farmland –  HNVf)  e  áreas  com  dimensão 

suficiente para garantirem a sobrevivência de populações de espécies consideradas em perigo.

-  Optimização  do  sistema  extensivo  de  pastoreio  como  uma  ferramenta  económica  e 

ambientalmente  sustentável,  para  a  manutenção  e  criação  de  habitats  e  dinâmicas  de 

paisagem.

- Uso destes sistemas tendo em conta o seu potencial para atingir os objectivos estratégicos da 

NATURA 2000 e as políticas agro-ambientais da UE.

Formaram-se  equipas  multidisciplinares  em  sete  países  (Portugal,  Espanha,  Polónia, 

Alemanha,  Finlândia,  Suiça  e  Irlanda),  que  analisaram  as  características  económicas  e 

ecológicas de diversas regiões. Estas foram seleccionadas com o objectivo de representarem 

no  seu  conjunto,  as  diversas  regiões  biogeográficas  da  Europa,  para  além  de  albergarem 

sistemas de pastoreio em larga escala. Em Portugal a região seleccionada foi o sistema de 

pastoreio extensivo do Campo Branco.
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No âmbito  do  projecto  procurou-se  formar  uma  tipologia  regional  do  sistema  de  pastoreio 

extensivo (aspectos históricos, económicos e sociológicos), tipos de cooperação, características 

de  gestão,  principais  factores  de  influência,  principais  recursos  económicos,  entre  outros. 

Desenvolveram-se indicadores económicos e ecológicos para a avaliação do sistema, tendo-se 

recorrido  à  realização  de  inquéritos  a  explorações  agrícolas  da  região.  Neste  fez-se  um 

levantamento da história de cada exploração, motivações dos agricultores, dados ecoenómicos 

e os usos do solo de cada exploração. Através da realização destes inquéritos conseguiu-se 

formar  uma  lógica  de  gestão  das  explorações  agrícolas  da  região:  o  factor  que  mais 

influenciava a tomada de decisão era o esquema de subsídios em vigor e só depois o mercado, 

o efectivo animal e os usos do solo.

Estabeleceram-se também diversos cenários económicos, políticos e ecológicos recorrendo-se 

à  ferramenta  da  programação  linear  para  estabelecer  as  principais  consequências  a  nível 

económico, e de usos do solo, de acordo com as alterações das políticas agrícolas na região. 

No processo de modelação foram criados diversos  cenários  de políticas  agrícolas que nos 

permitiram concluir sobre a viabilidade sócio-económica dos sistemas de pastoreio do Campo 

Branco  e,  devido  à  sua  interligação,  permitiu  também  tirar  conclusões  sobre  a  própria 

sobrevivência dos habitats prioritários e classificados como Zonas de Protecção Especial.

Ao longo do presente trabalho caracterizamos a zona de estudo e apresentamos uma breve 

resenha histórica sobre as políticas que foram aplicadas no Alentejo e que ajudaram a instalar o 

sistema  de  produção  cerealífero  da  região.  Não  só  a  sua  instalação  mas  também  a  sua 

manutenção,  mesmo  quando  este  sistema  começou  a  dar  provas  de  insustentabilidade 

económica  e  ambiental.  Interligado  com este  sistema temos os  habitats  estepários  que  se 

formaram a partir deste e que foram posteriormente identificados e classificados como Zonas de 

Protecção Especial no âmbito da Rede Natura 2000, sujeitos a medidas de gestão específicas 

no quadro do Programa de Desenvolvimento Rural 2007-2013.

O sistema extensivo de pastoreio (ver capitulo 3.1), no Baixo Alentejo e em particular na região 

do Campo Branco,  assente em rotações de culturas onde o cereal,  acima de tudo o trigo, 

predominou. Este sistema permitiu a construção de um mosaico de usos do solo que são, na 

sua totalidade ou apenas em parte, utilizados para a alimentação, reprodução, nidificação e 

refúgio de diversas aves estepárias com estatuto de conservação (ver tabela 3.2.1, capitulo 

3.2). Não sendo sustentável a manutenção de campos de cereais, com o final dos pagamentos 

ligados à produção o grande risco foi atribuído ao abandono deste sistema e à consequente 
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alteração  dos  usos  do  solo  (ver  capitulo  4.1  e  4.2).  Uma medida  agro-ambiental  bastante 

importante  para  a  manutenção  destes  habitats:  o  plano  zonal  de  Castro  Verde,  actual 

Intervenção  Territorial  Integrada  de  Castro  Verde  (ITI),  experimentou  e  avaliou  diversas 

medidas de gestão, sujeitas a monitorizações e análises que permitiram identificar as enormes 

vantagens ambientais do Plano (ver capitulo 3.1 e 4). A ITI de Castro Verde possui orientações 

específicas e apresentamos as ferramentas de política agrícola e de ordenamento do território, 

que poderiam ser úteis para o cumprimento de cada orientação (cap. 3.2).

No âmbito do projecto LACOPE foram recolhidos dados de explorações agrícolas da região do 

Campo  Branco  que  serviram  para  definir  uma  exploração  tipo,  sujeita  a  um  processo  de 

modelação em Programação Linear. Esta modelação foi feita com o objectivo de testar, para 

diversos cenários de política agrícola, quais as diferentes consequências económicas e como 

os usos do solo se alteravam de acordo com esses cenários. Desta forma interligaram-se os 

dados económicos com as consequências ao nível da biodiversidade, em cada simulação de 

cenários de política agrícola.

No  último  capítulo  avalia-se  a  forma  como  estes  habitats  foram  construídos,  intimamente 

ligados  ao sistema cerealífero  da região,  e  a  grande  ameaça de abandono  e/ou alteração 

radical dos usos do solo, que podem levar ao desaparecimento destes habitats, interligando-se 

com os resultados da modelação realizada no âmbito do LACOPE. Explora-se neste capítulo 

uma proposta de alteração do sistema de rotação, com a introdução de uma área de cereal 

para corte a dente – a aveia – que pode ao mesmo tempo suprir as necessidades nutritivas dos 

animais,  ao  mesmo  tempo  que  permite  a  manutenção  do  mosaico  de  usos  do  solo,  tão 

importante para as aves estepárias.

Como  nota  final  nesta  introdução  importa  referir  que  esta  dissertação  resulta  da  minha 

participação na equipa portuguesa do projecto LACOPE. Em particular sublinho a elaboração 

do  modelo  de  Programação  Linear  utilizado  na  construção  dos  cenários  de  políticas  e  na 

recolha e tratamento dos dados necessários para essa elaboração. O facto desta dissertação 

ser apresentada com atraso em relação ao inicialmente previsto, em resultado de problemas 

pessoais, serve de algum modo como justificação para a não actualização de alguns dados 

estatísticos de caracterização da área de trabalho, desactualização essa que, no entanto, não 

põe em causa o essencial. 
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2. Caracterização do Campo Branco

A paisagem do Campo Branco tem vindo a sofrer alterações desde há milénios, sendo objecto 

de uma profunda humanização, marcada por comunidades humanas que teriam na exploração 

mineira  uma  das  suas  principais  actividades,  e  por  estruturas  comunitárias  desenvolvidas, 

conhecedoras da escrita e com contactos comerciais com o Mediterrâneo.

O  desenvolvimento  da  agricultura  "extensiva"  na  ápoca  da  ocupação  romana  leva  ao 

aparecimento  das  villae,  estruturas  agrárias  percursoras  do  actual  monte  alentejano,  cuja 

organização  se  manteve  quase  até  aos  nossos  dias.  A pastorícia  foi  fundamental  na  vida 

económica desta região e, nos séculos XV, XVI e XVII, o Campo Branco foi, por natureza, o 

destino de grandes rebanhos vindos de Castela e da Serra da Estrela, procurando as pastagens 

mais ricas e fugindo a um Inverno mais rigoroso das suas terras de origem. Era a transumância 

mais longa e D. Dinis estabeleceu as canadas, largos caminhos por onde deviam passar os 

rebanhos (Coelho, sd). Hoje em dia alguns rebanhos ainda fazem uma transumância local para 

os campos de restolhos, no Verão ou para os Barros de Beja (Rocha, 2005).

O Campo Branco seria dominado por uma vasta charneca com presença de algumas manchas 

de florestas marginais de quercíneas e matos. Com o arroteamento da charneca, incentivado 

com as políticas de cereais, ocorreu também a desflorestação destas áreas, onde o fogo abriu 

caminho para novas sementeiras e à quase total ausência de árvores (Rocha, 2005, ver cap. 

3.1).

No presente  capítulo  iremos fazer  uma breve caracterização da região  do Campo Branco, 

colocando em evidência a evolução da população e da actividade agrícola, relacionando-a com 

os objectivos de conservação da natureza, por exemplo ao nível dos usos do solo. Os dados 

utilizados foram extraídos dos RGA de 1989, 1999 e 2009, mas infelizmente este último RGA 

disponibiliza os dados em diferentes classes, por exemplo de usos do solo, não nos permitindo 

fazer comparações adequadas (por exemplo nos RGA de 1999 e 1989, os dados de usos do 

solo, terra arável,  estavam divididos em duas classes: campo aberto e sob-coberto e, entre 

estas,  divididas  em  pastagens  permanentes  naturais,  permanentes  melhoradas,  pousios, 

cereais, entre outras). No que for possível apresentaremos dados que abragem os concelhos 

pertencentes ao Campo Branco mas, em outros, dados pertencentes ao Baixo Alentejo devido a 

falta de informação.

O Campo Branco situa-se no Centro Sul do Baixo Alentejo e abrange a totalidade do concelho 

de  Castro  Verde,  para  além de  freguesias  pertencentes  a  mais  cinco  concelhos:  Aljustrel, 

Almodôvar, Beja, Mértola e Ourique (Rocha, 2005).

11



O Campo Branco situa-se no estádio bio-climático Mesomediterrânico e ombroclima Seco e 

caracteriza-se por ter grandes amplitudes térmicas e instabilidade climática, com estações bem 

definidas: Invernos frios e húmidos, com temperaturas médias de 9,6ºC em Janeiro, e Verões 

quentes e secos, com temperaturas médias de 24ºC em Agosto. A temperatura média anual 

situa-se nos 16,2ºC (dados da Estação Meteorológica de Beja 1961-1990), mas é atingido por 

temperaturas extremas que ultrapassam os 40ºC no Verão (máxima atingida em Agosto de 

2003: 45,4ºC) e atingem valores negativos no Inverno (mínima atingida em Fevereiro de 1954: 

-5,5ºC) (Rocha, 2005).

A precipitação média anual na região é de 540,9 mm3 (série de dados do Instituto da Água - 

Estação de Castro Verde 1931-2000) tendo atingido o máximo anual de 874,7 mm3 em 1969, e 

o mínimo anual de 275,8 mm3 em 1944. Sazonalmente a quantidade de chuva é variada e pode 

atingir os 85 mm3 em Dezembro e os 2 mm3 em Julho e Agosto.

O relevo do Campo Branco é derivado da grande peneplanície do Alentejo e é desta unidade 

fundamental e estável que derivam a maior parte dos elementos morfológicos da região. Aqui a 

peneplanície  tem  uma  altitude  média  de  180  a  200  m,  sendo  os  principais  relevos  os 

afloramentos de quartzito. O Campo Branco caracteriza-se não só pelos seus solos xistosos 

delgados, mas também pela tonalidade branca destes o que acabou por dar o nome à região.

O solo é maioritariamente revestido por vegetação herbácea, associada ao cultivo de cereais de 

sequeiro num sistema de rotação, o que fornece uma estrutura sazonal de paisagem constituída 

por  um  mosaico  de  usos  do  solo  com  campos  cerealíferos,  restolhos,  pousios,  terrenos 

alqueivados e pastagens. Depois de dois anos de sementeira com um cereal primário (trigo) e 

um cereal secundário (aveia), o solo é deixado em pousio por três a mais anos para restituição 

do  fundo  de  fertilidade.  Juntamente  com  este  mosaico  de  usos  do  solo  associada  à 

cerealicultura e ao pastoreio extensivo, existem ainda as charnecas em áreas de maior declive 

e periféricas ao Campo Branco, isto é, situam-se em locais onde é difícil praticar a cerealicultura 

e onde predominam os matos dominados por esteva e montados de densidade variável. Com 

menor expressão surgem nas áreas circundantes ao Campo Branco os montados de azinheira, 

olival  e, mais no interior da região, florestações recentes com pinheiro manso e azinheira e 

alguns amendoais (Rocha, 2005).

2.1 Evolução da População

Ao  longo  do  século  XX  a  região  do  Campo  Branco  passou  por  variações  demográficas 

significativas ligadas,  por exemplo, ao proteccionismo que a produção de cereais beneficiou 

desde 1899, o que contribuiu para taxas de crescimento positivo. Nos anos 60 verificou-se um 

êxodo rural, tendo a região do Campo Branco sofrido com o encerramento das minas de S. 

Domingos e de Aljustrel.  O concelho de Mértola é talvez o que maior queda de população 
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sofreu, tendo perdido mais de um terço desta em apenas 40 anos. O concelho de Castro Verde, 

no entanto, registou um crescimento demográfico na década de 80 graças, em grande parte, à 

actividade mineira das Minas de Neves Corvo (Rocha, 2005).

Segundo os dados do Recenseamento Geral da População de 2001 (INE, 2003), Castro Verde 

e Beja têm vindo a registar uma diminuição ligeira do número de habitantes e, entre 1991-2001, 

verificaram-se taxas de variação de -0,2% para Beja e -2% para Castro Verde. Quanto aos 

outros concelhos registou-se um decréscimo mais acentuado: Aljustrel -11,9%; Mértola -11,1%; 

Almodôvar -9,5%; Ourique -6,0%. Segundo o Anuário Estatístico da Região do Alentejo (INE, 

2004), a população residente total destes 6 concelhos é de 74100 habitantes, o que dá uma 

densidade populacional de 15.09 habitantes por Km2. Na tabela 2.1 verificamos que o Baixo 

Alentejo tem vindo a registar uma diminuição progressiva da população, tendo perdido cerca de 

48,2%  entre  1940  e  2001.  Em  1940  esta  sub-região  era  a  mais  populosa  do  Alentejo, 

albergando 31,8% da população residente, enquanto que em 2001 este valor era de 25,2% 

(LACOPE, 2001).

Alentejo*: Não inclui os dados da Lezíria do Tejo.

Relativamente ao Campo Branco podemos observar que a percentagem de variação em termos 

de população é negativa, entre 1991-2001 e 2001-2004, sendo preocupante a tendência para a 

desertificação humana nesta região. 

Os dados revelam que a população total residente em Portugal cresceu 36,8% entre 1940 e 

2004  e  este  aumento  foi  mais  pronunciado  durante  o  período  1970-2001  (20,3%)  do  que 

durante  o  período  1940-1970  (11,9%).  A  região  do  Alentejo  apresenta,  assim,  um  forte 

contraste com as tendências nacionais, com uma diminuição de 29,4% na sua população entre 

1940 e 2004, se não considerarmos a NUTIII Lezíria e Vale do Tejo. Se considerarmos então a 

NUTIII a evolução da população já é positiva mas pouco ultrapassa os 4%. Este decréscimo da 

população foi bastante mais acentuado durante o período 1940-1970 (20.4%) do que durante 

os outros períodos, o que já seria de esperar uma vez que coincide com o grande êxodo de 

população dos anos 60.
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1940 1970 1991 2001 2004 1940-70 1970-91* 1991-2001 2001-04
Portugal 7,698,581 8,611,125 9,867,147 10,356,117 10,529,255 11.9% 14.6% 5.0% 1.7%
Alentejo 737,805 587,345 782,331 776,585 767,679 -20.4% 33.2% -0.7% -1.1%
Alentejo* 737,805 587,345 549,362 535,753 520,830 -20.4% -6.5% -2.5% -2.8%
Alentejo Litoral 120,114 99,850 98,519 99,976 97,632 -16.9% -1.3% 1.5% -2.3%
Alto Alentejo 164,515 130,325 134,607 127,026 121,544 -20.8% 3.3% -5.6% -4.3%
Alentejo Central 218,299 185,965 173,216 173,646 171,239 -14.8% -6.9% 0.2% -1.4%
Baixo Alentejo 234,877 171,205 143,020 135,105 130,415 -27.1% -16.5% -5.5% -3.5%
Lezíria do Tejo - - 232,969 240,832 246,849 - - 3.4% 2.5%
Campo Branco - - 80,980 76,988 74,100 - - -4.9% -3.8%

Unidades 
Territoriais

População Total (nº) % Variação

Tab. 2.1: Evolução da população e percentagens de variação em Portugal e no Alentejo (Fonte: 
LACOPE, 2001; INE, 2001 e INE, 2005).



2.2. Actividade Agrícola

A actividade agrícola no campo Branco caracteriza-se pelo seu carácter extensivo, combinando 

a pastorícia de bovinos e ovinos, maioritariamente, e a produção de cereais.

2.2.1. Usos do Solo

Os agricultores desenvolveram um esquema de rotações de acordo como os tipos de solo, 

baseados em cereais de sequeiro e pastoreio extensivo nos pousios.

Existe aqui um sistema em que os direitos privados de pastoreio são dominantes. Os principais 

actores são os grandes proprietários, gestores das suas próprias explorações ou rendeiros. Os 

proprietários de explorações médias frequentemente têm que arrendar mais terra para suportar 

as actividades mistas de produção vegetal e animal.

No Baixo Alentejo são consideradas dois principais usos do solo: cereais em campo aberto, 

onde opera a produção de cereal e o pastoreio extensivo; o Montado onde opera um sistema 

misto de pastoreio de gado, ovinos e suínos. Os recursos de pastoreio são constituídos por uma 

mistura de terras aráveis (restolho e pousios) e de pastagens naturais em campo aberto e em 

zonas de Montado (Caballero et al, 2007).

De acordo com o RGA de 1999, a área de culturas temporárias era a que ocupava a maior 

percentagem de terra arável em Portugal (66%), enquanto que no Alentejo e Campo Branco fica 

abaixo dos 60%. Esta área regista uma redução entre 1989-1999, que foi mais significativa a 

nível nacional e também no Alentejo, mas no Campo Branco essa redução foi um pouco mais 

ligeira. Os pousios (com e sem subsídios) cobrem mais área de terra arável, depois das culturas 

temporárias, mas no Alentejo e Campo Branco esta percentagem é maior do que no resto do 

país, atingindo mais de 40% da terra arável destas regiões. Reflecte-se a aqui a evolução da 

paisagem,  caracterizada  pela  existência  de  uma extensificação  associada  ao  aumento  dos 

pousios, tão importantes no mosaico de usos do solo que identificam as pseudo-estepes. Na 

tabela  2.1,  de  acordo  com  os  dados  do  RGA  de  2009,  no  Alentejo,  a  área  de  cereais 

representava cerca de 58% da SAU, ao passo que em Portugal essa área passa para 36% da 

SAU. As culturas permanentes são bastante inferiores, sendo de apenas 5% da SAU, ao passo 

que em Portugal  essa área para para 27% da SAU.  Infelizmente e devido à alteração das 

classes de uso do solo nesta última RGA, não nos é possível fazer uma comparação entre usos 

do solo nas diferentes regiões, entre o RGA de 2009, 1999 e 1989.
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Tab. 2.2: Área de terra arável por usos do solo (%) (INE, 2010, RGA, 2009).

Nas figuras  2.1  e  2.2  foi  possível  fazer  uma comparação  entre  décadas,  relativamente  ao 

número de explorações agrícolas e evolução da SAU, no Alentejo. Entre 1989 e 1999 o número 

de explorações baixou significativamente em todas as regiões, mas na década de 1999-2009 

essa redução foi menos significativa. No entanto a SAU teve alguma evolução positiva entre 89-

99, muito pouco variável no Campo Branco. Mas na última década essa evolução foi negativa.
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2009 Alentejo Portugal
Cereais 58 36
Milho 13 19
Outras culturas tempor. 1 6
Culturas permanentes 5 27
Outras culturas 23 13

Figura 2.1: Evolução do número de explorações entre 1989-1999 e 
1999-2009 (RGA 1989, 1999 e 2009).
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Figura 2.2: Evolução da SAU entre 1989-1999 e 1999 e 2009 (RGA 
1989, 1999 e 2009).
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Na Figura 2.3 podemos observar os diferentes usos do solo, nas regiões do Alentejo. Em todas 

as regiões as pastagens permanentes são as que maior área de SAU utilizam, mas no Campo 

Branco a situação inverte-se e, apesar de próximas, a área de terras aráveis (onde se incluiem 

os cereais) acabam por ser superiores às áreas de pastagens permanentes.

2.2.2. Os Produtores Agrícolas

Segundo  o  RGA de  1999,  mais  de  70% da  SAU em Portugal  era  explorada  pelo  próprio 

proprietário enquanto que a restante área era arrendada em troca de um pagamento fixo, ou por 

outro tipo de acordo. No Alentejo a tendência era a mesma, embora a área explorada por conta 

própria fosse ligeiramente menor. No Campo Branco acontecia o mesmo mas a área explorada 

por arrendamento fixo ultrapassa os 30%, valor superior ao observado no Alentejo e Portugal. 

Entre 1989 e 1999 registou-se um aumento na área explorada por conta própria, sendo de 14% 

no Campo Branco.

Segundo a tabela 2.3, o regime de exploração alterou-se significativamente entre 99-09, com o 

Campo Branco a apresentar valores na ordem dos 68,5% de área explorada por conta própria.

Tab. 2.3: Regime de Exploração (INE, 2010, RGA, 2009).

Em 1999 a maior parte dos produtores possuia menos de 9 anos de escolaridade e cerca de 

34% dos produtores não têm qualquer nível de escolaridade no Campo Branco. Nas regiões 
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% Conta Própria % Arrendamento
Continente 72.9 21.7
Alentejo 67.1 27.4
Baixo Alentejo 68.5 26.6
Campo Branco 64.5 29.3

Figura 2.3: Utilização da SAU por usos do solo nas regiões do Alentejo 
(RGA, 2009).
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estudadas  entre  2  e  5% dos  produtores  possuíam o  ensino  secundário  e  entre  2,5  e  7% 

estudos de nível superior. No Campo Branco entre 1989 e 1999, o número de produtores sem 

qualquer nível de escolaridade e com o nível básico baixou.

Independentemente do nível de escolaridade a formação profissional dos produtores singulares 

é  baseada  quase  exclusivamente  na  prática  e  nos  conhecimentos  adquiridos  ao  longo  da 

experiência profissional (mais de 90% dos produtores) e em 1999 a percentagem de produtores 

que recorriam a cursos de formação profissional era muito baixa (LACOPE, 2005), valor que 

provavelmente sofreu uma alteração devido às novas condições de acesso aos subsídios que o 

QCA  2000-2006  inseriu  e  que  incluíam  a  obrigatoriedade  de  participação  em  cursos  de 

formação profissional adequados à profissão e a cada regime de apoio.

Segundo o RGA de 2009 a percentagem de agricultores com formação secundária ou superior 

situa-se nos 14%, como podemos observar na tabela 2.4.

Tab. 2.4: Formação escolar dos agricultores (INE, 2010, RGA, 2009).

Chama-se a atenção para o facto de haver uma agregação entre a classe formação superior e 

ensino secundário na apresentação dos resultados por parte do INE, o que não permite concluir 

sobre a % que tem o ensino secundário. 

Quando os produtores singulares têm uma actividade fora da exploração que considerem como 

principal, o sector primário não é o preferido, existindo uma mesma proporção entre os outros 

sectores  (dependendo  da  disponibilidade  de  emprego  em  cada  região).  Mas  quando  a 

actividade fora da exploração é secundária então os produtores escolhem, em primeiro lugar, o 

sector primário seguido do comércio, (LACOPE, 2005; INE,1999; 2003; INE, 2004, INE, 2005).

2.2.3. O Efectivo Animal

O efectivo animal tem sofrido várias oscilações ao longo dos anos. Desde 1940 que o efectivo 

de gado bovino tem evoluído de forma positiva, em Portugal, tendo-se verificado um aumento 

de 40% entre 1940 e 1972. Até ao início da década de 80 verificou-se um pequeno decréscimo 

seguido de um aumento de 10% dos dez anos posteriores. Até 1999 o efectivo manteve-se 

praticamente constante. Os ovinos, pelo contrário sofreram uma diminuição até 1972, altura a 

partir da qual o efectivo começou a aumentar até 1989, mantendo-se estável entre 1989 e 1999. 

Os caprinos sofreram um decréscimo da ordem dos 40% no seu efectivo entre 1940 e 1955, e 

17

Continente 11.2 8.8
Alentejo 12.4 14.1
Alentejo Litoral 9.5 12.4
Alto Alentejo 7.2 12.8
Alentejo Central 14.1 19.9
Baixo Alentejo 14.9 14.9
Campo Branco 14.2 14.7

Formação 
Profissional Agricola

Formação secundária ou 
superior



desde então o efectivo teve um aumento muito ligeiro, mas desde 1979 que se tem verificado 

um  decréscimo,  mais  acentuado  desde  1989.  O  efectivo  de  suínos  apenas  sofreu  um 

decréscimo mais acentuado entre 1972 e 1979, tendo-se verificado um aumento na década 

seguinte, seguida de uma estabilização entre 1989 e 1999 (Tabela 2.5).

Tab. 2.5: Evolução do efectivo animal (RGA, 1999).

No Alentejo a evolução do efectivo de gado bovino apresenta as mesmas características que o 

resto do país mas, entre 1955 e 1972 houve um aumento superior a 100% e a partir de 1989 a 

evolução tem sido francamente positiva,  ao contrário  do resto do país em que acabou por 

estabilizar. No Campo Branco entre 1989 e 1999 o aumento do efectivo de bovinos é bastante 

superior ao verificado em Portugal e superior ao verificado no Alentejo. O efectivo de ovinos no 

Campo Branco manteve-se estável. Os caprinos tiveram uma evolução em tudo semelhante ao 

resto do país mas,  entre 1955 e 1972,  o efectivo no Alentejo  teve um aumento de 140%, 

tendência  que  não  se  manteve  nas  décadas  seguintes,  verificando-se  em  1989-1999  um 

decréscimo de 16%. No Campo Branco o decréscimo no mesmo período atinge os 28%. O 

efectivo de suínos decaiu entre 1955 e 1979 mas a partir desta data o efectivo tem crescido, 

sendo esse aumento mais pronunciado entre1989-1999. Durante o mesmo período no Campo 

Branco o efectivo cresceu 51%, bastante mais do que no Alentejo e do que em Portugal. 

Utilizando os dados resultantes do inquérito  à estrutura das explorações agrícolas de 2003 

(INE, 2004), verificamos que entre 1999 e 2003 os bovinos e os suínos sofreram um aumento 

de 30% e 40,9% respectivamente, ao passo que os caprinos e ovinos sofreram uma diminuição 

de 11% e 4 %, respectivamente.

Estes  dados  podem  revelar  que  nos  sectores  de  produção  animal,  a  região  do  Alentejo, 

caracteriza-se por uma especialização regional acentuada no sector da carne, representando a 

produção de carne de bovino uma percentagem mais elevada da produção regional do que a 

que se registava na década de 90. Cerca de 27% da produção portuguesa de bovinos e mais 

de metade de produção de ovinos concentram-se nesta região. 
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Bovinos Ovinos Caprinos Suínos Equídeos
Portugal Nº 1.415.188 2.917.719 519.018 2.332.864 90.544

89-99 -2,0 0,2 -25,6 -2,0 -35,7
Alentejo Nº 392.268 1.476.342 119.949 466.228 12.638

89-99 50,8 -2,0 -16,0 35,0 -24,0
Campo Nº 33.383 306.121 19.432 38.808 1.508
Branco 89-99 59,3 2,0 -27,6 51,0 -40,5

Efectivo Animal



Nas figuras 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 podemos já comparar entre os três RGA a evolução do efectivo 

animal em Portugal e no Alentejo, para além do número de explorações com produção animal.

No Continente o número de explorações com produção animal decresceu entre todos os RGA, 

mas a % de animais teve um decréscimo mais significativo nos caprinos, tanto entre 1989-1999 

como entre 1999-2009, com excepção do número de bovinos que se manteve mais estável.

Nas figuras 2.6 e 2.7 observamos a tendência no Alentejo, onde é evidente a alteração dos 

efectivos, com uma muito maior % de aumento de bovinos e uma diminuição substancial no 

número de caprinos e ovinos. Se relacionarmos estes dados com os esquemas de subsídios 

podemos concluir que a entrada em vigor dos prémios ao abate de novilhos e o prémio à vaca 

aleitante (que atingiu um total  de 367€ em 2003 – ver anexo 3.1)  acabou por levar a uma 
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Figura 2.4: Evolução do efectivo animal no Continente 
(RGA 1989, 1999 e 2009).

Figura 2.5: Evolução do n.º de explorações no 
Continente (RGA 1989, 1999 e 2009).



discriminação de outros animais em benefício dos bovinos. Observamos também a diminuição 

do número de explorações o que leva à conclusão de uma maior especialização destas em 

produção de bovinos.

2.2.4. Subsídios

Os  subsídios  concedidos  pela  União  Europeia  constituem  uma  parte  importante  dos 

rendimentos dos agricultores em Portugal, podendo ser atribuído por hectare, por número de 

cabeças  normais  ou  através  de  compromissos  agro-ambientais.  Na  tabela  2.6  podemos 

observar  o  número  de  explorações  que  receberam  subsídios  em  1999,  por  cada  unidade 

territorial.  Os  números  apresentados  para  o  território  nacional  são  referentes  apenas  ao 

Continente.
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Figura 2.6: Evolução do efectivo animal no Alentejo 
(RGA 1989, 1999 e 2009).

Figura 2.7: Evolução do n.º de explorações no Alentejo 
(RGA 1989, 1999 e 2009).



O Alentejo  e o Campo Branco apresentam em termos proporcionais,  um maior  número de 

explorações  que  receberam  subsídios  a  ovinos  e  caprinos,  em  relação  ao  resto  do  país. 

Enquanto  que  em  Portugal  o  número  de  explorações  que  receberam  subsídios  a  animais 

variam entre  os 5% para  bovinos e os  7% para as  vacas aleitantes  e  ovinos/caprinos,  no 

Alentejo e Campo Branco há uma clara variação,  com diferenças de mais de 10% entre o 

número de explorações que receberam os subsídios a bovinos e as que receberam subsídios a 

ovinos/ caprinos. A proporção de explorações que receberam subsídios no âmbito das medidas 

agro-ambientais no Alentejo, pelo contrário, é inferior à proporção apresentada a nível nacional, 

mas o Campo Branco e o Alentejo Central apresentam o menor número de explorações.

A especialização em produtos que recebem grande apoio no âmbito da PAC é um factor que 

distingue a Região do Alentejo das outras regiões portuguesas, seja através de instrumentos de 

apoio  ao  mercado  como o  apoio  aos  preços  (leite,  açúcar,  bovinos)  seja  sob  a  forma de 

pagamentos directos (cereais, tabaco, oleaginosas, bovinos e ovinos).

Na tabela seguinte podemos também observar a proporção de subsídios relativas a animais. 

Em comparação com os valores a nível nacional, o Alentejo e as sub-regiões, assim como o 

Campo Branco, apresentam uma proporção de explorações que receberam subsídios a ovinos 

e  caprinos  superior  e  podemos  concluir  que,  uma  vez  mais,  o  Alentejo  mostrava  uma 

especialização. A proporção de explorações que receberam subsídios no âmbito das medidas 

agro-ambientais no Alentejo, pelo contrário, é inferior à proporção apresentada a nível nacional.

A especialização em produtos que recebem grande apoio no âmbito da PAC é um factor que 

distingue a Região do Alentejo das outras regiões portuguesas, seja através de instrumentos de 

apoio  ao  mercado  como o  apoio  aos  preços  (leite,  açúcar,  bovinos)  seja  sob  a  forma de 

pagamentos directos (cereais, tabaco, oleaginosas, bovinos e ovinos).
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Tabela 2.6: Número de explorações, por subsídio recebido em 1999 (Fonte: RGA, 1999).

Culturas 
Arvenses 
e/ou arroz

Leguminos
as para 
Grão

Tomate 
para 

Indústria

Beterraba 
Sacarina

Tabaco
Outros Produtos 

Vegetais

Portugal Nº 92.496 1.285 2.109 459 342 177
(Continente) % 24,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,05
Alentejo Nº 9.087 180 582 125 16 71

% 25,3 0,5 1,6 0,3 0,04 0,2
Campo Nº 1841 35 94 26 - 15
Branco % 23,6 0,4 1,2 0,3 - 0,2

Subsídios Recebidos em 1999 por Tipo de Subsídio (Nº de exporaçoes; % sob o 
total de explorações)



Tab. 2.7: Tipos de subsídios recebidos em 1999 (RGA, 1999).

De acordo com o RGA de 2009, não havendo possibilidade de comparação entre os regimes de 

ajudas devido ao esquema de pagamentos únicos por direitos históricos, podemos apenas fazer 

uma  comparação  entre  a  percentagem  de  explorações  que  aderiram  a  esquemas  agro-

ambientais, entre as duas décadas (Fig. 2.8). Tanto a nível nacional como a nível regional, o 

número  de  explorações  que  aderiram  a  medidas  Agro-ambientais,  aumentou,  sendo  esse 

aumento significativo na região do Alentejo.
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Azeite
Forragens 

Secas

Bovinos 
Machos/ 
Vitelos

Vacas 
Aleitantes

Ovinos/Ca
prinos

Indemnizações 
Compensatórias

Agro-
Ambientais

Subsídio ao 
Gasóleo

Portugal Nº 90.408 1.947 19.284 26.137 25.903 47.477 59.091 119.401

(Continente) % 23,7 0,5 5,0 6,8 6,8 12,4 15,5 31,2

Alentejo Nº 15.646 264 1.153 2.913 7.265 5.028 3.555 10.844
% 43,6 0,7 3,2 8,1 20,2 14,0 9,9 30,2

Campo Nº 1184 51 145 356 1296 866 424 1463
Branco % 15,2 0,7 1,9 4,6 16,6 11,1 5,4 18,8

Subsídios Recebidos em 1999 por Tipo de Subsídio (Nº de exporaçoes; % sob o total de explorações)

Figura 2.8: Evolução do número de explorações 
aderentes a esquemas agro-ambientais entre 
1989-1999 e 1999-2009 (RGA 1989, 1999, 
2009).
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3. Medidas de política Agrícola no Alentejo e interligação com 

a conservação dos habitats estepários

Neste  capítulo  procura-se  fazer  uma  breve  descrição  das  principais  medidas  de  políticas 

agrícolas, e não só, que inflenciaram fortemente todo o sistema de produção da região, como 

também  ajudaram  a  modelar  toda  uma  paisagem.  Estas  medidas  de  política  incidiram 

fortemente sobre a cerealicultura e, desta, beneficiaram sobretudo o trigo. Tendo em conta as 

características edafo-climáticas da região,  se existiam alguns terrenos onde tal cultura seria 

mais  adequada,  com produções  em ton/ha  mais  significativas,  uma boa  parte  foi  feita  em 

terrenos marginais, com baixa fertilidade. Por outro lado a intensificação verificada e as más 

prácticas em termos de conservação de solos, contribuíram para a delapidação da fertilidade 

dos solos e para a destruição da sua estrutura devido a mobilizações muito profundas (em solos 

muito delgados). A produção agrícola baseada em sistemas extensivos de cereais de sequeiro, 

passou a ser pouco viável em termos financeiros, existindo ao longo do tempo alguns esforços 

no sentido de se alterar o sistema e direccionar o investimento e os esquemas de subsidios 

para  produções  mais  rentáveis.  Por  outro  lado,  foram  estas  políticas  que  ajudaram  e 

incentivaram a permanência do actual mosaico de usos do solo que, no seu todo, constituem as 

pseudo-estepes, habitats actualmente com estatuto de conservação elevado, para espécies de 

aves prioritárias.

3.1. Medidas de política Agricola no Alentejo: como influenciaram o 

pastoreio extensivo no Campo Branco

Estamos perante um sistema que foi construído e mantido através de esquemas de subsídios, 

pouco viável em termos económicos,  mas que dele dependem habitats.  Apresentamos uma 

breve descrição dos diversos modelos de políticas desenhados para a região, desde a Falta de 

Pão à Campanha do trigo, passando um pouco pela reforma agrária e contra-reforma até à 

entrada na CEE e na Política Agrícola Comum.

3.1.1. Século XVIII e XIX: Da Falta de Pão à Lei da Fome

No século XVIII houve um enriquecimento e uma reconversão da paisagem e do produto 

agrícola, com a entrada de novas culturas (como a batata), a aposta em outras como a vinha e 

o olival, o alargamento da área cultivada (roça das áreas marginais do Alentejo e Algarve), 

aumento da produção, maior investimento na agricultura e uma maior dependência dos 

estímulos do mercado, mas também uma boa reacção do sector a esses mesmos estímulos. 
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O défice de produção cerealífera face ao consumo nacional, acima de tudo do trigo, associado 

ao peso das importações e à concorrência dos cereais estrangeiros foi denominado de “falta de 

pão”.  Esta era de facto existente, mas estava mais concentrada nos centros urbanos e era 

controlada pelas importações marítimas a partir do Mediterrâneo, do Norte da Europa e dos 

Estados Unidos. Muitos produtores prescindiram, até onde puderam, da produção de um cereal 

cuja produtividade era baixa, o trigo, para se dedicarem a outras culturas consideradas como 

mais rentáveis e com melhores perspectivas no mercado como a vinha ou o olival (Serrão, 

2004). Durante este  século a produção cerealífera no Alentejo conheceu períodos de forte 

expansão, com o aumento da produção e da área cultivada, subida moderada e estável dos 

preços e uma boa articulação com o crescimento demográfico da região, mas também períodos 

de crise como uma sobreprodução de cereais, dando origem a problemas de escoamento da 

produção, redução de preços e aumento de salários,  para  além de  condições climatéricas 

desfavoráveis, instabilidade nos preços e instabilidade política devido ao envolvimento do país 

na guerra dos 7 anos. Estas circunstâncias ajudaram à consolidação de um modelo de 

organização económica e social da agricultura alentejana, que se vinha desenhando desde o 

século XVII, permitindo que o Alentejo enfrentasse sem problemas a instabilidade dos preços 

dos cereais que marcou o fim do século e o início do século XIX (Serrão, 2004).

Durante o século XIX Portugal foi forçado a especializar-se na produção primária devido ao 

mercado largamente dominante da Inglaterra, que necessitava dos bens primários para a sua 

indústria. Em consequência da falta de proteccionismo alfandegário imposta por Inglaterra e 

também por interesses sectoriais portugueses, Portugal mostrava uma maior propensão para 

importar manufacturas inglesas, dificultando o seu próprio desenvolvimento industrial (Pereira, 

M. H. 1971, cit in Reis, J. 1993).

A estrutura fundiária herdada do Antigo Regime, que foi depois alterada e consolidada pelas 

reformas liberais do século XIX, resultou numa excessiva concentração da propriedade nas 

mãos dos latifundiários do Sul, a par de uma excessiva fragmentação e dispersão da 

propriedade camponesa no Norte. Imperando os fracos rendimentos culturais e a baixa 

produtividade em ambas as regiões, as respectivas condições sócio-económicas impediam que 

se observasse uma efectiva modernização técnica. Na  zona  do Alentejo  as  características 

edafo-climáticas da região também não foram factor vantajoso para que a região conseguisse 

as produtividades alcançadas no Norte da Europa.

O trigo era tido como o cereal mais importante devido à sua importância para a indústria 

moageira e, desta forma, para a alimentação dos portugueses. Em 1899 é aprovada a Lei 

Elvino de Brito, com o objectivo de assegurar aos agricultores preços razoavelmente favoráveis 

sem prejudicar outros sectores da economia ou os consumidores no geral. Tinha também como 

objectivo incentivar a produção, diminuindo a dependência nacional em relação a fornecedores 
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estrangeiros e, ao mesmo tempo, fazer uma utilização mais ampla dos recursos nacionais, 

considerados como sub-aproveitados.

Esta lei e  a subsequente legislação regulamentadora reuniram disposições para assegurar a 

não subida do preço do pão comum. Apesar do preço do trigo ser mais elevado, o preço de 

venda do pão comum deveria manter-se estável, mas tal não aconteceu e houve um aumento 

para o consumidor pelo que esta lei ficou conhecida como a Lei da Fome. Esta lei representou 

um importante ponto de viragem na orientação da economia alentejana e marcou o começo da 

grande produção de trigo que caracterizou o Alentejo até ao século XX. O sector pecuário e o 

sector da extracção de cortiça tinham um peso muito grande na economia da região, mas 

tornaram-se relativamente menos importantes quando comparados com o trigo. Esta Lei 

aumentou o preço do trigo mas não alterou o preço de outros cereais, levando a um certo grau 

de substituição entre eles, com o benefício da área de trigo em detrimento da área de centeio e 

cevada.

Foram criadas tarifas alfandegárias para fornecer receitas ao Estado, mas a originalidade do 

sistema em Portugal residia na criação de um preço garantido para o trigo nacional, que variava 

segundo o tipo e a qualidade. Todos os anos o Estado convidava os produtores a declararem a 

quantidade  que  pretendiam  vender,  aos  preços  regulamentares,  no  Mercado  Central  de 

Produtos Agrícolas. Os moageiros eram obrigados a comprarem o trigo neste sistema, uma vez 

que o só se autorizava a importação de trigo depois da compra de todo o trigo disponível no 

Mercado Central.

O sistema protector incluía, entre outros, apoios para a utilização de sementes melhoradas e de 

adubos  químicos  para  incentivar  a  expansão  agrícola  e  uma taxa  deslizante  sobre  o  trigo 

importado,  que  garantia  a  estabilidade  dos  preços  do  trigo  desembarcado  em Lisboa,  dos 

preços da farinha e do pão.

Os moageiros tinham uma nítida preferência pelo trigo estrangeiro, não só por ser mais barato, 

após o pagamento de todos os direitos, mas também por ser mais fácil  de trabalhar dando 

origem a uma farinha de melhor qualidade.  Considerando que em Portugal havia um défice 

crónico de produção de trigo em relação ao consumo, a partir de uma dada altura era permitida 

a entrada de cereal do estrangeiro e, assim sendo, os moageiros ficavam com a certeza de 

beneficiar deste bónus associado ao trigo de importação.

Este  novo  regime  cerealífero  parecia  ser  muito  atraente  à  primeira  vista,  mas  não  teve  a 

utilização que se esperava.  A maior parte do trigo não era negociado no Mercado Central, 

sendo insignificante a quantidade transaccionada desta forma, em alguns anos. O sistema era 

complicado e com demasiada burocracia associada, o que dissuadia muita gente de participar 

nele. O facto da pesagem ser feita em Lisboa, em peso e não em volume como nos distritos 
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rurais,  levava  a  que  se  atribuísse  um  valor  ao  trigo  mais  baixo  do  que  os  agricultores 

esperavam, acentuando a desconfiança destes, além da obrigação de declaração da produção. 

Por  sua  vez  a  demora  nos  pagamentos  colocava  sérias  dificuldades  aos  agricultores  que 

necessitavam do dinheiro das vendas para fazer face às suas despesas e davam, por esta 

razão, preferência aos compradores que pagavam a pronto ou mesmo aos que pagavam antes 

das ceifas, embora oferecessem preços mais baixos. Tanto os pequenos produtores como os 

grandes produtores das regiões de Évora e Beja evitavam o Mercado Central.

Talvez a principal causa da reduzida participação residisse no facto de que os agricultores não 

tinham  grande  necessidade  de  se  servirem  deste  mecanismo,  para  obterem  um  preço 

satisfatório para o seu trigo e porque os preços no mercado livre andavam sempre à volta dos 

níveis oficiais. Quando deixava de existir trigo no Mercado Central o Governo via-se obrigado a 

autorizar a aquisição de trigo estrangeiro e, quanto maior fosse a escassez aparente de trigo 

nacional, tanto maior seria a importação.

Muitos moageiros tinham pressa em comprar a maior quantidade possível de trigo na altura das 

colheitas, como consequência da própria lei que atribuía o lugar de cada fábrica na lista de 

rateio da importação de acordo com a capacidade de produção mas também de acordo com a 

quantidade de matéria prima que cada fábrica apresentasse como processada no ano anterior. 

Assim sendo, de forma a que as fábricas não perdessem quotas de importação tinham que 

assegurar o máximo de compra do trigo Português. Apesar de não ter sido desenhado para 

funcionar assim, o proteccionismo conseguiu ser eficaz sem o pleno recurso às medidas de 

comercialização que estavam previstas, tornando o sistema mais fácil e menos dispendioso de 

administrar.

Como referido mais acima, um dos objectivos deste sistema era o de assegurar preços estáveis 

para os cultivadores de trigo, o que parece ter sido conseguido sem grande dificuldade. O 

segundo objectivo era o de aumentar a produção de cereais panificáveis e há evidências de que 

a produção no Alentejo terá tido um incremento significativo, através da análise de dados 

referentes ao transporte de cereais na rede ferroviária do Sul e Sueste 1873-1914. Se 

verificarmos este números o chamado celeiro alentejano teve uma actuação significativa, com a 

duplicação da produção em pouco mais do que uma década.

Não se pode dizer, no entanto, que esta fosse a grande monocultura do século XIX, uma vez 

que a economia alentejana era de certa forma diversificada e tinha outras fontes importantes de 

rendimento como a produção animal, a cortiça, o azeite e a lã a constituírem as mais 

importantes produções. Assim os preços do trigo podiam descer sem que grande parte dos 

agricultores tivesse grandes dificuldades, desde que a actuação dos outros produtos fosse 

compensadora. 
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A charneca alentejana fazia parte da economia de qualquer propriedade dado que nela 

pastoreavam importantes rebanhos de cabras, únicos animais capazes de se alimentarem em 

terras incultas e valorizados sobretudo pelo seu leite que era transformado em queijo. O 

arroteamento destas terras trouxe benefícios ligados ao valor da nova produção: trigo no 

primeiro ano seguido de cevada ou centeio no segundo, seguindo um sistema de rotação de 

culturas. Outro benefício era a possibilidade de utilização das pastagens do pousio em anos 

sucessivos, por rebanhos de ovinos, cuja produção em termos de lã, carne e leite era mais 

valiosa do que aquela que a mesma terra inculta produziria com cabras. Os primeiros dois anos 

de produção davam a maior parte dos ganhos, mas a mudança para outro tipo de produção 

pecuária era também bastante benéfica – o valor de arrendamento de uma pastagem do pousio 

era quatro a cinco vezes superior ao arrendamento dos pastos das charnecas.

Apesar do impacte do proteccionismo ter sido evidente na expansão da cultura do trigo para 

terras incultas, se tivermos em conta apenas as terras cultivadas, o resultado fica muito aquém 

das expectativas. Os resultados expressos quer em produção por hectare semeado quer em 

número de sementes produzidas não parecem ter sofrido um aumento significativo. A utilização 

de uma percentagem cada vez maior de solos pouco adequados para a produção do cereal, na 

área total de terra cultivada, pode ter contribuído para esta evidência. Portanto mesmo os 

benefícios do aproveitamento técnico de adubos químicos foram eclipsados pelas 

consequências do alargamento da superfície cultivada, sob condições naturais desfavoráveis à 

produção de trigo.

Os três distritos Portalegre, Évora e Beja eram responsáveis por mais de metade da produção 

de trigo no país, sendo os principais abastecedores do mercado de Lisboa. Nesta época o 

Alentejo era considerado como uma esperança para a necessária expansão do produto agrícola 

nacional graças à sua, ainda considerável, área de terras incultas e às supostas condições 

favoráveis para a produção de cereais. Sendo caracterizado por grandes propriedades, 

juntamente com o Ribatejo, os seus proprietários eram bastante influentes politicamente, com 

uma palavra decisiva na formulação de políticas agrícolas que visavam os seus interesses 

(Reis, J. 1993).

3.1.2 Início do Século XX aos anos Sessenta: A Campanha do Trigo

A Lei da Fome lançou a tradição proteccionista do trigo, assegurando o escoamento prioritário 

do trigo nacional a um preço superior ao do trigo importado. Com a I Guerra Mundial (1914-

1918) este cenário alterou-se com o trigo estrangeiro a atingir um preço mais elevado do que o 

trigo nacional. Isto levou a que os governos definissem novos parâmetros para a política do 

trigo, com o objectivo de baixar o preço do pão, que se traduziram na contenção do preço do 

trigo nacional a níveis geralmente inferiores aos atingidos no mercado internacional, e na 
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criação de subsídios ao trigo importado. Em 1923 o proteccionismo de 1899 restabeleceu-se 

novamente.

Esta restauração não foi suficiente para travar a pressão dos interesses ligados à produção do 

trigo, que procuravam o alargamento do apoio do estado à sua cultura o que, conjugado com a 

instabilidade das trocas internacionais e a quebra de preços em Portugal desde 1927, veio a 

contribuir para o lançamento da Campanha do Trigo em Agosto de 1929, com vista a promover 

o aumento da sua produção até à satisfação das necessidades de consumo. Indirectamente 

visava a dignificação da indústria agrícola portuguesa. Através destas medidas foi possível a 

interligação entre os interesses da indústria e os do comércio, uma vez que o desenvolvimento 

da política do trigo favoreceu a expansão do consumo de produtos industriais (adubos e 

máquinas). 

A Campanha do Trigo lançou medidas de estímulo imediato à produção do trigo e um conjunto 

de directrizes de apoio financeiro que, juntamente com os mecanismos estabelecidos com a 

criação da Federação Nacional de Produtores de Trigo (FNPT) em 1933, vieram a constituir os 

fundamentos de uma política proteccionista que se estendeu até ao início dos anos sessenta. 

Foram lançadas iniciativas de apoio técnico e tecnológico a par de iniciativas de apoio 

financeiro à produção. Dentro das primeiras temos o empréstimo de material agrícola às 

explorações, estabelecimento de campos experimentais, promoção de selecção de sementes 

de melhor qualidade, instalação de celeiros centrais, demonstrações técnicas de utilização de 

adubos e assistência técnica às explorações, entre outros. De entre as medidas de apoio 

financeiro destacam-se o subsídio à arroteia e o crédito de campanha.

O subsídio de arroteia tinha como destinatários os proprietários, os rendeiros e os seareiros que 

arroteassem terrenos incultos ou em cultura de vinha para nela cultivarem trigo, milho ou 

centeio. Este subsídio estendeu-se a mais de 80 000 hectares no período de 1929-30 a 1933-

34, a esmagadora maioria situando-se nos campos de trigo do Sul. Apesar do grande agente 

deste arroteamento ser o seareiro, este ficou apenas com as terras de pior qualidade enquanto 

que os proprietários ou os rendeiros utilizaram as de melhor qualidade.

Entre 1940 e 1944 verificou-se uma acentuda quebra nos níveis de produção e os factores mais 

apontados para explicar a baixa da produção por hectare são:

– a extensão da produção do trigo para terras menos adequada

– a delapidação do fundo de fertilidade de muitos solos e o clima.

O alargamento da área do trigo terá sido consequência de todo o proteccionismo de que esta 

cultura beneficiava e da aquisição de capital circulante através do crédito de campanha o que, 

apesar da época de crise na agricultura trigueira, levava a que se continuasse a apostar na sua 

cultura, ao contrário dos outros cereais. Assim as explorações agrícolas apostavam neste 
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cereal em detrimento de outras culturas para fazer face a problemas de tesouraria, para 

conseguirem o apoio financeiro de forma a continuarem a produzir, chegando a aumentar a 

área de trigo recorrendo ao encurtamento das rotações, como tentativa de compensação pelos 

fracos rendimentos por hectare de que vinham a obter. Sendo assim o alargamento da área de 

trigo não se fez, nesta época, graças ao desbravamento de novas terras da charneca mas sim 

devido a uma intensificação da sua cultura. Na década de cinquenta o panorama alterou-se, 

verificando-se um aumento da produção por hectare, chegando mesmo a exceder o consumo 

do país em 1954, 57 e 58, mas tal não trouxe problemas de maior uma vez que a capacidade 

de armazenagem até então conseguida permitiu absorver os excedentes, transitando-os para 

os anos seguintes. Além das condições climáticas terem sido bastante favoráveis nestes anos, 

não será de desprezar uma vez mais a influência da evolução tecnológica (Baptista, O., 1993).

3.1.3 Da Crise dos Anos Sessenta à Revolução de 1974

Nos anos sessenta do Século XX assistiu-se à debandada de trabalhadores assalariados, 

familiares, seareiros, e mesmo pequenos agricultores, dada a possibilidade de encontrarem 

emprego nas zonas urbanas e devido às novas oportunidades oferecidas pela emigração. Este 

êxodo rural levou a problemas de sobrevivência por parte de sistemas de produção assentes 

em força de trabalho extremamente barata. A peste suína africana e condições climáticas 

desfavoráveis contribuíram para a crise. O facto do alargamento da produção de trigo nos anos 

cinquenta se ter feito à custa de terras menos adequadas, portanto mais vulneráveis no caso de 

existirem condições desfavoráveis, foi também um factor muito negativo.

Em 1965 e dentro desta conjuntura, é publicado o regime cerealífero para 1966-70, onde se 

traça a orientação governamental para uma profunda viragem e tentativa de reformulação da 

própria estrutura da agricultura. Este novo regime parte do princípio de que, devido ao baixo 

nível médio de produtividade unitária dos três cereais principais, seria um erro no plano 

económico e impossível no plano financeiro, assegurar preços que remunerassem tão baixa 

produtividade. Tendo como princípio base provocar um movimento acelerado de reorganização 

das explorações agrícolas, a continuação dos apoios tal como foram aplicados até aqui, seria 

errado no plano económico uma vez que tal levaria à consolidação de erros cometidos no 

passado, podendo mesmo provocar a expansão destas culturas a novas áreas. Neste novo 

regime o apoio só seria dado aos empresários que iniciassem efectivamente a reorganização 

das suas explorações agrícolas, através da reconversão de culturas ou através da melhoria das 

infra-estruturas, maquinaria e técnicas de produção. O objectivo passa a ser a intensificação da 

produção de cereais nos solos mais adequados, levando a uma diminuição progressiva mas 

drástica desta produção em áreas menos desejáveis. A concessão da dotação à cultura dos 

cereais realizada em solos pobres, degradados e com baixo nível de produtividade, só seria 

29



feita sob a condição do empresário promover o ordenamento de culturas que melhor se ajustem 

à aptidão dos solos e às necessidades do mercado. Nas “Regras de reconversão agrária para o 

distrito de Beja” estipulava-se que: 

“ … no caso de solos muito delgados com a rocha à superfície ou ao alcance da charrua, os 

agricultores que cultivem cereais só poderão beneficiar de dotações financeiras desde que, no 

prazo de dois anos, se comprometam a apresentar um plano ajustado de aproveitamento 

destes terrenos, que comprove o progressivo abandono da cultura de cereais nestes. No caso 

do plano de aproveitamento destes terrenos ser dominantemente florestal a taxa média de 

arborização não deve ser inferior a 10%.”

Pode-se dizer que a florestação era o destino prioritário para a maioria dos solos que a cultura 

cerealífera deveria abandonar, sendo também a pecuária e a mecanização outros eixos em que 

assentava o novo regime. 

Esta nova abordagem na política agrícola tinha a sua razão de ser já que, actualmente, uma 

das causas do abandono dos terrenos agrícolas no Baixo Alentejo relaciona-se com a exaustão 

de solos que foram utilizados, inadequadamente, para produção de cereais. As campanhas 

iniciadas em 1899 resultaram no cultivo de solos sem a mínima capacidade agrícola, levando 

ao aumento da erosão e à exaustão da sua fertilidade, resultando numa situação de solos 

esqueléticos e quase estéreis (Santos, 2000).

Esta política inovadora ditou o fim do crédito de campanha, acabando por privilegiar empresas 

já com maior capacidade e volume de produção, apelando ao aumento da dimensão e a política 

de crédito passou a apoiar o investimento das unidades de produção consideradas viáveis.

Toda esta política acabou por não ter o impacto pretendido devido, principalmente, à forma 

como veio a ser aplicada. De 1960-62 a 1968-70 a área de trigo dos três distritos alentejanos 

sofreu uma redução de apenas 15%. O próprio subsídio de reconversão que deveria ser 

atribuído a empresários que de facto promovessem a reconversão de culturas (intensificação ou 

substituição), nunca chegou a servir essa finalidade, nem a ser pago com esse objectivo 

específico, tendo sido atribuído com generalidade e indiscriminações que acabou por ser 

incorporado no preço como se de um aumento tratasse. Assim sendo em vez de corrigir 

situações que eram desajustadas, acabou por constituir um meio de permanência dessas 

situações.

3.1.4 De 1974 à Adesão à CEE

Depois da Revolução de 25 de Abril o regime do latifúndio conheceu uma reforma, com a 

apropriação de cerca de 1.1000.000 de hectares por parte de cooperativas  colectivas de 

trabalhadores agrícolas,  pequenos  agricultores  e  seareiros, formadas para o efeito. Esta 

reforma tinha como objectivo garantir  emprego através da utilização  de terras  em risco de 
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ficarem ao abandono e, desta forma, também reverter a tendência de abandono de terra. Este 

cenário alterou-se a partir de 1976, altura em que houve uma contra-reforma que acabou por 

devolver, a pouco e pouco, as terras aos antigos proprietários.

Relativamente a políticas de financiamentos a situação não se alterou muito comparativamente 

ao período anterior e, assim sendo, os preços do trigo continuaram a ser fixados pela 

administração a um nível que permitiu a manutenção dos agricultores menos produtivos e a 

apropriação de um diferencial de rendas pelos agricultores mais produtivos. No Alentejo e 

durante este período outras políticas como a florestação ou promoção de pastagens, por 

exemplo, não tiveram qualquer relevância.

Após a Revolução de 25 de Abril e até 1986, ocorreu um período de transição democrática no 

nosso país, com reformas e contra-reformas. Neste período as condições de formulação de 

políticas agrárias passaram por várias etapas. Enquanto se tentava consolidar ou ampliar a 

base social de apoio aos sucessivos governos, a política de preços e subsídios à agricultura 

dirigia-se quase exclusivamente aos pequenos e médios agricultores e às Unidades Colectivas 

de Produção, criadas no âmbito da Reforma Agrária. Durante o período em questão, as ajudas 

à agricultura portuguesa eram bastante variadas (um total de 56 medidas em 1980) e avultadas, 

atingindo quase 49 milhões de contos, o que correspondia a mais de 37% do produto bruto 

agrícola.

A produção de cereais e a produção animal foram os sectores mais visados por estes 

subsídios, com os produtores mais modernizados do Vale do Tejo e os grandes produtores de 

cereais e de animais do Alentejo a serem os mais beneficiados. Os produtores de cereais 

receberam a maior parte dos subsídios aos preços dos produtos agrícolas, seguidos dos 

produtores de leite que receberam o restante. Os sectores que mais contribuíam para o Produto 

Agrícola Bruto como o vinho, frutícolas e hortícolas, beneficiaram de uma pequena parte dos 

subsídios ao combustível, aos factores de produção e no acesso ao crédito.

No início dos anos 80 os sistemas produtivos do alentejo voltaram a sofre uma tentativa de 

reconversão,  com vista à diminuição da importância da cerealicultura, no âmbito de um 

programa de financiamento do Banco Mundial (Linha de Crédito PBM-1060). Reuniram-se e 

elaboraram-se cerca de 400 projectos de reconversão de explorações de média a grande 

dimensão, e cujos proprietários se mostraram receptivos, para a produção pecuária extensiva, 

com uma forte componente de silvopastorícia. Antes da assinatura do contrato formal com os 

agricultores foi autorizada, pelo Ministro da Agricultura de então, uma subida brusca do preço 

de intervenção do trigo na ordem dos 46%. Esta subida tornou inviável a reconversão lógica e 

necessária dos sistemas de cerealicultura, uma vez que os agricultores perderam o interesse 

nesta, retardando uma reconversão que se considerava inevitável (Moreira, 1993).
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As negociações para a adesão de Portugal e Espanha à CEE, na altura com 10 países 

membros (UE10) iniciaram-se em 1978, tendo sido assinado o Tratado de Adesão em Junho de 

1985. O sector da agricultura foi o que mais dificuldades suscitou no período de negociações. 

3.1.5. Adesão à CEE - Medidas da Política Agrícola Comum que afectaram o 

sistema de pastoreio extensivo no Campo Branco

O sistema de pastoreio extensivo do Baixo Alentejo tem sido bastante dependente das políticas 

agrárias desenvolvidas desde o final  do séc. XIX. Estas têm sido favoráveis à produção de 

cereais, até à reforma da PAC em 2003, contribuindo para um aumento do preço das terras e 

evitando ajustamentos estruturais e conversão nos usos do solo (Reis, 1994).

Este sistema tem sido caracterizado por longas rotações de 5 ou mais anos entre cereais (trigo 

e aveia), pastagens e pousio, juntamente com o pastoreio extensivo. As oscilações e alterações 

sofridas  por  este  sistema  não  foram  mais  do  que  adaptações  às  alterações  sofridas  nas 

políticas agrícolas nas útimas décadas: desde a década de 70 até ao final da década de 80 os 

subsídios  disponíveis  para  os  cereais  determinavam  uma  produção  mais  intensiva 

principalmente de trigo, com rotações mais curtas e recurso a herbicidas e fitofármacos. Tal 

causou  uma perturbação  muito  grande  na  diversidade  biológica  tanto  de  plantas  como de 

animais. Depois de um decréscimo contínuo na população de ovelhas, verificado até aos anos 

70, houve um aumento destas populações até ao final dos anos 80. Com a reforma da PAC em 

1992, as ajudas às ovelhas e vacas promoveram os sistemas extensivos de pastoreio, tendo no 

entanto a competição de medidas como a florestação de terras agrícolas. Com as medidas 

agro-ambientais houve um desincentivo à utilização de agro-químicos, o que determinou um 

aumento das populações de animais e uma lenta recuperação da diversidade de plantas.

Nesta parte vamos analisar algumas medidas da Política Agrícola Comum que afectaram o 

sistema extensivo (Anexo 3.1, parte I).

Medidas antes das reformas de 2003

As medidas do 1º Pilar tiveram um importante impacto directo sobre os sistemas de pastoreio 

extensivo do Campo Branco,  principalmente nos usos do solo e efectivo animal.  Em anexo 

mostramos  as  principais  medidas  relevantes  para  a  área  em  estudo.  Estas  medidas 

caracterizam-se pela  introdução de pagamentos compensatórios  a cereais  e o aumento do 

prémio  a  animais,  principalmente  a  vacas  aleitantes.  Em  2000  foi  também  introduzido  um 

prémio  ao  abate,  a  ser  atribuído  após  abate  ou  exportação  para  países  terceiros, 

complementados por um prémio nacional. Finalmente os agricultores que cultivavam trigo duro 

eram elegíveis para um subsidio, adicionado aos pagamentos compensatórios para os cereais 
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(ver anexo 3.1.II tabelas A3.1.1 a A3.1.5, nestas tabelas apresenta-se também uma avaliação 

do impacto sobre o sistema de pastoreio).

Algumas medidas agro-ambientais tiveram impactos directos no sistema de pastoreio extensivo 

do Campo Branco: Plano Zonal de Castro Verde, Sistemas forrageiros extensivos, Sistemas de 

cereais de sequeiro e Manutenção de raças autóctones (ver Anexo 3.1.III,  tabelas A3.1.9 a 

A3.1.11). O Plano Zonal de Castro Verde foi o melhor exemplo de eficiência na aplicação das 

medidas agro-ambientais, não só do ponto de vista ambiental como também sócio-económico 

(Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, 2006, Carvalho, C. 2006, ERENA, 

2005). De facto esta foi a única medida agro-ambiental que foi sujeita a uma monitorização e 

avaliação  periódica  de  dados  ambientais,  o  que  permitiu  quantificar  e  demonstrar  a  sua 

eficiência ao longo do tempo. Na tabela 3.1.1 mostramos as principais  características desta 

medida, as condicionalidades e as alterações sofridas entre 1998 e 2006, assim como uma 

avaliação do seu impacto.

Tab. 3.1.1: Plano Zonal de Castro Verde

Regulamentação 
legal

EU-reg n° 2078/92
EU-reg n° 1257/99
EU-reg n° 1750/99

Origem  dos 
apoios 
financeiros

UE, estado

Objectivos  da 
medida

• Promoção da conservação da natureza através da manutenção e melhoria  da 
qualidade dos habitats estepários;

• Promoção  de  actividades  agrícolas  compativeis  com  os  objectivos  de 
conservação da natureza;

• Elaboração de Planos de Ordenamento e Beneficiação (POB)– planos de usos do 
solo e de investimento para associações de agricuultores,  para área entre os 
1000 e os 3000 ha, de forma a promover outras actividades copatíveis com os 
objectivo de conservação da natureza.

Objecto 
suportado  pela 
medida

Explorações localizadas parcial ou totalmente na área abrangida pelo PZ.

Quem  é  elegível 
pela medida

Organizaçoes de agricultores ou agricultres individuais

Níveis de 
pagamentos

1998-2001
• ≤ 10 ha: 102.42€
• 10-100 ha: 85.27€
• 100-200 ha: 73.66€
• > 200 ha: 37.34€
• Associations  with 

POB: + 25%

2001/2004
• ≤ 10 ha: 108€
• 10-100 ha: 64€
• 100-200 ha: 43€
• 200-1000 ha: 22€
• Associations  with 

POB: + 20%

2005/2006
• ≤ 10 ha: 108€
• 10-100 ha: 86€
• 100-200 ha: 73€
• 200-1000 ha: 38€
• Associations  with 

POB: + 20%
directivas para 
receber os 
pagamentos

• Área minima de SAU: 1ha;
• ≤ 40 árvores/ha para Montado e outras espécies florestaiss; 
• 25-40% da SAU com cereal;
• Densidades de pastoreio ≤ 0.7 CN/ha (< 100 ha de SAU) or ≤ 0.5 CN/ha (>100 ha 

de SAU);
• Parceas com declives máximos de 15 %.
• Para os agricultores que vão aderir aos POB:

25. Deverão ser membros de organizações de produtores, com uma área 
continua de 1000 a 3000 ha, dentro da área do PZ;

26. Deverão  participar  nuu  curso  de  formação  em  conservação  da 
natureza;
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27. Deverão  elaborar  um  plano  de  melhoria  e  de  usos  do  solo  da 
exploração e apresentá-lo à estrutura local de apoio.

Alterações mais relevantes na medida:
1998-2003

Rotações tradicionais: Cereal (dois anos); 
pousio (dois anos)

Area  sem  tratamentos  quimicos  nunca 
deverá ser menos do que 3% da superfície 
da parcela

Manutenção de pontos de água acessíveis 
a  animais  selvagens  entre  Maio  e 
Novembro.

2003/2004 e anos posteriores
Rotações tradicionais:  Cereal (dois anos); 
pousio (dois anos)
ou
Cereal  (dois  anos);  pastagem  para 
forragem (5 anos); leguminosas e trevo (5 
anos)

Area  sem  tratamentos  quimicos  nunca 
deverá ser menos do que 5% da superfície 
da parcela

Manutenção de 1 ponto de água por cada 
100  ha,  acessíveis  a  animais  selvagens 
durante  a  ápoca  mais  seca,  sempre  que 
necessário e recomendado pela ELA.

Impacto da 
medida no 
sistema de 
pastoreio

Muito  importante  para  o  sistema  de  pastoreio  assim  como  para  a  manutenção  de 
habitats,  rotações  de  cereais  tradicionais,  e  para  actividades  de  pastoreio  com 
densidades adequadas.

O Plano foi desenvolvido tendo em conta as especificações do território em causa, focando-se 

na conservação dos habitats e espécies estepárias. Considera pagamentos compensatórios a 

agricultores que ao aderirem ao programa adoptam medidas susceptíveis de causarem perda 

de rendimento, uma vez que restringem a actividade dos agricultores. 

Apesar de alguma instabilidade (redução e atrasos nos pagamentos) o Plano Zonal possuía 

várias vantagens:

- Dimensão territorial suficiente para assegurar uma contribuição efectiva para a preservação 

ambiental e conservação da natureza no Campo Branco;

- Um sistema de comunicação e interacção permanente e eficaz entre a Liga para a Protecção 

da  Natureza  (LPN),  a  Associação  de  Agricultores  do  Campo  Branco,  agricultores, 

investigadores);

-  A  LPN  adquiriu  uma  exploração,  Vale  Gonçalinho,  tendo  aí  construído  um  Centro  de 

Interpretação Ambiental, onde se realizam estudos, conferências e diversas dinamizações de 

turismo ambiental, sendo já um espaço reconhecido tanto pelos turistas, como por entidades da 

região e, principalmente, pelos próprios agricultores;

- A adesão dos agricultores a esta agro-ambiental permitiu a implementação de diversas acções 

de gestão das explorações e de manutenção de habitats;

-  O  plano  zonal  promoveu  um  aumento  nas  populações  de  abetardas  (Pinto  et  al,  2005, 

ERENA, 2005).

34



Entre 1995 e 1999 muitos  agricultores aderiram ao plano atingindo cerca de 61% da área 

sujeita ao esquema da medida agro-ambiental em 1999. Infelizmente atrasos nos pagamentos 

seguidos de um decréscimo de 30% no apoio financeiro, levou à desistência de cerca de 99 

agricultores.  Em 2003 apenas 34% da área afecta ao plano era gerida de acordo com as 

medidas desta agro-ambiental (Pinto et al 2009). Como consequência desta redução a eficácia 

da  agro-ambiental  ficou  seriamente  comprometida  (ver  figura  3.1.1  http://www.cm-

castroverde.pt/cm_castroverde/ambiente/default.asp?t=rede&s=plano e tabela 3.1.2).

Tab. 3.1.2: Variação da área e número de beneficiários do plano zonal (Galhardo, 2006).

Ano Area (ha) Número de 

beneficiários

1995 16300 67

1996 19040 85

1997 22529 101

1998 29793 145

1999 30494 159

2000 29517 145

2001 25911 111

2002 25955 121

2003 16949 60

2005/2006* 12944 -

A LPN lutou para  alterar  esta  tendência  e conseguiu  que,  em 2005,  se  estabelecesse  um 

aumento importante no montante atribuído aos agricultores, resultando num aumento de 20000 

ha na área aderente e esperando-se mais 5000 ha. Infelizmente em Janeiro de 2006 saiu a 

portaria  N.º  52/2006  que  suspendeu  os  pagamentos  de todas as  medidas  agro-ambientais 

devido a reestruturação dos programas e a problemas financeiros. Apesar das promessas do 

próprio  Ministro  da  altura  que  advogou  os  benefícios  do  plano  zonal  e  prometeu  a  sua 
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manutenção,  revogando  outras  medidas  de  eficácia  mais  duvidosa  como  o  do  sistema de 

cereais de sequeiro, o plano ficou irremediavelmente comprometido não só devido à enorme 

desconfiança que os agricultores passaram a ter como também ao facto de nunca mais ter 

chegado aos níveis de pagamento de 1998 (Sequeira E, cp, 2006).

Esta medida é apontada como um exemplo de política agrícola que implementa medidas de 

gestão  do  território  que  incentivam  a  sobrevivência  de  espécies  e  habitats  prioritários.  Ao 

mesmo tempo permite que os agricultores sejam compensados pelas perdas de rendimento que 

sofrem ao adoptarem essas mesmas medidas.  Se  os apoios  são diminuídos,  retirados ou 

sujeitos a instabilidades de montantes e datas de pagamentos, os agricultores não poderão 

aderir  ao programa e desta forma, os objectivos de conservação da natureza para as aves 

estepárias poderão ficar seriamente comprometidos.

Em  2001  foram  autorizadas  alternativas  nas  rotações,  com  a  introdução  de  pastagens 

melhoradas, mas tal foi  bastante criticado pelos ambientalistas que advogavam que mesmo 

cumprindo as densidades máximas permitidas de pastoreio, a área global de pastoreio poderia 

comprometer  seriamente  a  qualidade  do  habitat.  Para  além  de  tal  não  possuir  evidência 

cientifica,  os ambientalistas  têm que considerar  as dificuldades com que os agricultores  se 

debatem, tendo que possuir alguma flexibilidade.

Medidas depois da Reforma de 2003

Medidas do 1º Pilar

A reforma da PAC 2003 (Reg 1782/2003) introduziu os pagamentos directos a cada exploração, 

independentemente  da  produção  apresentada  e,  no  caso  português,  baseado  nos  direitos 

históricos  de  subsídios.  Os  pagamentos  directos  substituem  todos  os  outros  complexos 

esquemas de subsídios,  mas iniciou-se de forma parcial,  com a atribuição de prémios  aos 

animais de acordo com um número máximo elegível. Estes pagamentos directos foram sujeitos 

a condicionalidades (cross-compliance) que começaram a ser exigidas a todos os agricultores e 

não apenas aos aderentes a esquemas agro-ambientais (ver anexo 3.1.III).

A reforma da política agro-ambiental trouxe novas regras e um novo reforço financeiro através 

de uma modulação dos pagamentos directos.  De particular  importância é a obrigação para 

todos os Estados Membros da implementação de um sistema de aconselhamento, ao nível da 

exploração e do território, dirigida por autoridades públicas e/ou privadas.

Resumindo  a  implementação  da  reforma  da  PAC  em  Portugal  introduziu  os  pagamentos 

directos em 2005, de acordo com as tabelas 3.1.3 a 3.1.5:

– Adopção de direitos históricos individuais;
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– Adopção  de  esquema  misto  de  desligamento  das  ajudas  total  e  parcial,  mas 

manutenção de alguns pagamentos totalmente ligados à produção, de forma a evitar o 

abandono da agricultura em alguns sectores;

– De forma a possibilitar alguma flexibilidade é possível transferir direitos históricos entre 

regiões e o número de direitos pode ser ajustado;

– A implementação total dos desligamentos foi feita de forma gradual até 2007.

Tab. 3.1.3: Período de implementação dos sectores totalmente desligados, em Portugal.

DATA SECTOR

Janeiro, 2005 Cereais,  pagamentos compensatórios ao trigo duro, 
arroz,  leguminosas  para  grão,  feno,  pagamentos 
compensatórios  a  bovinos,  ovinos  e  caprinos, 
prémios  especiais  a  bois,  pagamentos  por 
extensificação.

Janeiro, 2006 Pagamentos a azeite e algodão

Janeiro, 2007 Prémio ao leite e derivados

Aplicação  do  Artigo  69,  Reg  (EC)  N.  1782/2003: 
Retenção de montantes especificos de pagamentos 
directos  de  forma  a  promover  tipos  especificos  de 
explorações  importantes  para  o  ambiente,  melhoria 
da qualidade e marketing de produtos agrícolas.

.  Retenção  de  1%  dos  pagamentos  directos  para 
cereais, arroz, sectores da carne de bovinos, ovinos e 
caprinos;

.  Retenção  de  10%  dos  pagamentos  directos  ao 
sector do azeite.

Tab. 3.1.4: Período de implementação dos sectores que vão ter desligamentos parciais.

DATA SECTOR % DESLIGAMENTO PARCIAL

Janeiro, 2005 Prémio ao abate de novilhas 40%

Pagamentos aos ovinos e caprinos 50%

Pagamentos  aos  ovinos  e  caprinos 
em áreas desfavorecidas

50%

Janeiro, 2006 Pagamentos ao tabaco 50%

Tab. 3.1.5: Sectores que vão manter pagamentos ligados à produção.

SECTOR %

Vacas aleitantes 100

Prémio ao abate de vitelos 100

Sementes 100

Regiões periféricas 10
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Observando as tabelas 3.1.3 a 3.1.5, se as relacionarmos com as tabelas do Anexo 3.1 e as 

figuras 2.4 a 2.7 do Capitulo  2,  compreendemos a razão pela  qual  há uma diminuição no 

efectivo ovono e caprino e um aumento no efectivo bovino não só na região do Campo Branco 

como a nível nacional. Para além da atribuição de uma muito maior percentagem de subsídios 

aos bovinos,  produção com maoir  valor  acrescentado do que os ovinos e caprinos,  não se 

compreende como se introduz uma maior descriminação na implementação dos desligamentos 

das ajudas.

Medidas do 2.º Pilar

Relativamente aos sistemas de pastoreio extensivo,  qualquer modelo de política deverá ser 

implementado  tendo  em  conta  apenas  políticas  direccionadas  para  locais  e  regiões, 

considerado  as  especificidades  dos  sistemas  que  se  pretendem  manter.  O  programa  de 

desenvolvimento  rural  2007-2013 pretendia  promover  medidas de suporte a sistemas agro-

florestais importantes para a conservação da natureza,  inseridos na Rede Natura 2000, em 

territórios especificos e, simultaneamente, a valorização de produtos e de novos negócios que 

incorporassem valores  ambientais  (Horta,  2006). Considerando  assim esta  nova  orientação 

para  as  medidas  agro-ambientais,  apostando  fortemente  no  modelo  dos  planos  zonais  e 

priveligiando  as  abordagens  mais  locais,  as  Intervenções  Territoriais  Integradas  foram 

concebidas  para  a  manutenção  e  conservação  de  áreas  classificadas  no  âmbito  da  Rede 

Natura 2000 e identificadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN).

A Intervenção Territorial Integrada (ITI) de Castro Verde, encontra-se legislada pela Portaria nº 

232-A/2008, de 11 de Março, com alterações introduzidas pela portaria nº 964-A/2008, de 28 de 

Agosto, que aprova o Regulamento de Aplicação da Componentes Agro-Ambientais e Silvo-

Ambientais da Medida 2.4 (Intervenções Territoriais do Sub-Programa nº 2 do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER)).  A estas Portarias acrescenta-se ainda a 

Portaria nº 596-C/2008, de 8 de Julho, que regulamenta a componente de Investimentos Não 

Produtivos previstos na Medida 2.4. do PRODER.

A  Estrutura  Local  de  Apoio  (ELA)  da  Intervenção  Territorial  Integrada  de  Castro  Verde  é 

constituída por cinco representantes: Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

(DRAPAL);  Autoridade  Florestal  Nacional  (AFN);  Instituto  da  Conservação  da  Natureza  e 

Biodiversidade (ICNB); Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB) e a Liga para a 

Protecção da Natureza (LPN).

A  ELA  de  Castro  Verde  promove  Acções  de  Sensibilização  e  de  Demonstração  aos 

beneficiários  ou  a  potenciais  beneficiários;  reuniões  de  trabalho,  interactivas,  onde  são 
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colocadas  questões  e  apresentadas  soluções  pelos  beneficiários;  Elaborou  os  Normativos 

(Edital  nº  7),  documento  imprescindível  para  posterior  controlo  das  medidas;  Presta  apoio 

técnico aos beneficiários; Emite pareceres sobre a instalação de novas cercas e sobre pedidos 

de apoio relativos a Investimentos Não Produtivos (http://iticastroverde.com.pt/index.php).

Outras medidas

Para além das medidas de política agrícola, outras políticas influenciam o sistema de pastoreio 

extensivo do Campo Branco, nomeadamente as medidas retiradas do Plano Sectorial da Rede 

Natura  2000  que  influenciou  as  medidas  do  novo  pacote  2006-2013  e  os  planos  de 

ordenamento e uso do território. No capítulo seguinte apesentamos as especificações de gestão 

de habitat, do PSRN, para a zona de protecção especial de Castro Verde e instrumentos de 

políticas  nacionais  e  europeias  que  seriam  mais  eficazes  para  o  cumprimento  destas 

orientações, com aplicação no território.

O sistema de pastoreio extensivo do Campo Branco em particular e o do Alentejo em geral, foi 

sustentado  através  de  esquemas  de  subsídios  desadequados  que  ajudaram  a  manter  um 

sistema assente  na  produção  de  cereais,  cultura  pouco  sustentável  no médio-longo  prazo. 

Apesar de algumas tentativas aqui descritas que tentaram implementar sistemas mais viáveis, 

assentes em pastagens permanentes melhoradas, por exemplo, essas tentativas acabaram por 

ser boicotadas. Mais espantoso foi a manutenção destas políticas após a entrada na CEE, que 

conseguiram introduzir  discriminações  nos apoios  aos animais,  acabando por  influenciar  os 

efectivos  animais  da  região  –  diminuição  dos  ovinos  e  caprinos  (raças  mais  rústicas  e 

adaptadas à região) e aumento dos bovinos.
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3.2 - As Pseudoestepes Cerealíferas do Campo Branco: Relação 

com a Agricultura, Importância Ecológica e Factores de Ameaça

A zona de Castro Verde, que incluí o Campo Branco, é reconhecida como sendo a zona do país 

mais importante para a conservação da avifauna estepária (ICN, 2006). Em 1999 foi 

classificada como Zona Especial de Conservação (Dec-Lei 384-B/99 de 23 de Setembro) e, 

apesar da falta de competitividade associada aos sistemas agro-pecuários extensivos da região 

(Baptista,  O.  1993) é também reconhecida, actualmente, a importância que a manutenção 

destes sistemas tem para a conservação da natureza (Moreira et al, 2005; Delgado et al, 2000; 

Alonso et al, 2003; Borralho et al, 1999; Pinto et al, 2005; Rocha, 2005; ICN, 2006; Franco et al, 

2004). As espécies de aves existentes no Campo Branco e que possuem um estatuto de 

conservação dependem, directa ou indirectamente, de um habitat que é um produto da 

actividade agrícola: a pseudoestepe cerealífera. Neste capítulo procura-se fazer uma análise da 

relação existente entre os sistemas agrícolas do Campo Branco e os objectivos de conservação 

da natureza, a importância da manutenção da actividade agrícola tradicional para a 

conservação da natureza e quais os principais factores de ameaça que existem actualmente 

para ambos.

3.2.1. Pseudoestepes Cerealíferas e Agricultura

As estepes estão biogeográfica e ecologicamente limitadas a certos ecossistemas, 

caracterizados por uma vegetação clímax dominada por herbáceas perenes e que se 

desenvolvem em terrenos com declive suave e em solos muito férteis. A distribuição europeia 

destas está, actualmente, limitada à Europa Central e de Leste, passando pela Turquia e Norte 

de África. De forma a caracterizar  vários habitats  mediterrânicos,  onde a ausência  de uma 

cobertura arbórea desenvolvida, juntamente com o domínio da cobertura herbácea, lhes confere 

uma  estrutura  e  fisionomia  muito  semelhante  à  das  verdadeiras  estepes,  os botânicos 

alargaram o termo estepe para caracterizarem estes  habitats.  As estepes mediterrânicas 

possuem características mais xéricas do que as do resto da Europa e, na Península Ibérica, 

existem a par com mosaicos de culturas cerealíferas, pousios e pastagens, daí a sua 

designação como pseudoestepe ou estepe cerealífera devido à sua relação com a actividade 

humana. São habitats abertos com árvores dispersas, declives suaves e com uma precipitação 

média anual inferior a 700 mm. Historicamente resultam de várias acções humanas como o uso 

do fogo e as desflorestações e desmatações, para a realização de práticas agrícolas como as 

sementeiras de culturas e o pastoreio (Moreira, 1995, ver capítulo 3.1). 

No Campo Branco as culturas extensivas de cereais são mantidas num sistema tradicional de 

rotação  das  culturas  (cereal*cereal*pousio*pousio*pousio)(Delgado, 2000). Isto  é  as áreas 
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agrícolas são exploradas num sistema de rotação associado à cultura dos cereais, fornecendo 

um mosaico de usos do solo com a existência, ao longo do ano, de campos de cereais, 

restolhos, terrenos alqueivados, pousios mais recentes a par de pousios mais velhos, 

juntamente com a existência de pastagens permanentes que podem ser melhoradas ou 

naturais. Todo este mosaico de usos funciona como suporte e abrigo a várias espécies de 

avifauna, variando de importância de espécie para espécie e de acordo com o ciclo sazonal de 

cada uma (época de acasalamento, época de nidificação).

As pseudoestepes são importantes no que diz respeito à variedade e diversidade da vegetação 

e à raridade da sua avifauna, podendo encontrar-se o maior número de espécies de aves 

classificadas com o Estatuto de Conservação Desfavorável em toda a Europa (Franco et al, 

2004). Isto acontece também devido às culturas de cereais, que se encontram obviamente no 

extremo posto no que toca à diversidade e raridade das suas formações vegetais, mas que 

fornecem um sistema de apoio essencial ao funcionamento dos habitats estepários.

3.2.2. Importância da Conservação das Pseudoestepes Cerealíferas 

do Campo Branco

As espécies mais importantes que ocorrem nesta região são a abetarda (Otis tarda), o sisão 

(Tetrax tetrax), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), o tartaranhão-azulado (Circus cyaneus), o 

tartaranhão caçador (Circus pygargus), o peneireiro das torres (Falco naumanni), o falcão 

peregrino (Falco peregrinus), o cortiçol de barriga preta (Pterocles orientalis), a calhandra 

(Melanocorypha calandra) e as que apenas aí invernam como o grou comum (Grus grus) 

(SPEA, 2000, ICN, 2006). A Abetarda, o Sisão, o Peneireiro-das-Torres, a Calhandra real, ou o 

Cortiçol dependem directamente dos sistemas agrícolas extensivos para habitat para acesso a 

alimentação (Moreira et al, 1995).  As  três  primeiras  espécies  possuem o estatuto de 

conservação mais elevado, sendo classificadas pela IUCN (2004) e pela BirdLife International 

(2004) como espécies ameaçadas a nível global. No nosso país a Abetarda (figura 3.2.1) tem o 

estatuto de espécie Em Perigo, enquanto que o Sisão (Figura 3.2.3) e o Peneireiro (Figura 

3.2.2) possuem o estatuto de Vulnerável (Cabral et al, 2006).

A abetarda (Fig. 3.2.1) é das espécies mais referenciadas e, de certa forma, mais simbólicas 

das estepes. Residente em Portugal muitas das suas populações europeias têm sofrido um 

declínio e estão à beira da extinção ou severamente ameaçadas (BirdLife International, 2000). 
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Mais de metade da população mundial encontra-se na Península Ibérica e, desta, 94% 

encontra-se em Espanha e 6% em Portugal (Alonso et al, 2002). No nosso país mais de 80% da 

população concentra-se em Castro Verde, onde reside a principal população do nosso país 

(Pinto et al, 2005; Morgado et al, 1999). 

Quando se procurou avaliar a evolução das populações de abetarda entre 1980 e 2002, em 

vários locais do país, verificou-se que em 1980 50% da população total de abetardas (759) 

encontrava-se em Castro Verde, mas em 2002 este valor passou para 80% da população total 

(1151). Na década de 80 existiam 17 locais no país onde ocorriam populações da espécie mas, 

entretanto, ocorreu a extinção desta em Castelo Branco, Safara, Sousel, Borba, Póvoa e 

Meadas (Pinto et al, 2005) (ver figura A3.2.1 no anexo 3.2).
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Figura 3.2.1: Casal de Abetardas (Serra, G. Sd http://www.spea.pt /index.php?op = 
call for action Gabriel SierraSe)

Figura 3.2.2: Peneireiro das Torres (Guerreiro, R. 
2003.http://clientes.netvisao.pt/dgscope/Galerias/Aves/19_F_naumanni_info.htm ).



Relaciona-se o declínio das populações, na maior parte das áreas onde se verificou, com a 

intensificação da agricultura (Alter do Chão, Monforte, Vila Fernando), florestações, caça ilegal 

e construções de estradas (Évora e Castro Verde antes da elevação desta a ZPE), entre outros. 

Entre 1980 e 2002, de uma forma geral, observaram-se diferenças significativas no mosaico de 

usos do solo agrícola, nomeadamente um grande decréscimo na área de pousios, cereais e 

leguminosas de sequeiro. Pelo contrário a área com pastagens permanentes e culturas 

irrigadas aumentou. Em comparação com as restantes áreas, Castro Verde difere devido à 

grande extensão das suas terras aráveis e, apesar de também se ter verificado uma diminuição 

na área de pousios e de culturas de cereais, em termos proporcionais continua a ter uma área 

superior à das restantes regiões. 

O aumento da população de abetardas em Portugal verificado desde 1980, pode ser atribuído, 

quase exclusivamente, ao aumento da população em Castro Verde. Este aumento pode ser 

explicado não por factores demográficos nas populações de abetarda, mas sim pela migração 

de aves de outras regiões, que sofreram um decréscimo na qualidade de habitats. Castro Verde 

reuniu condições, em termos de qualidade de habitat, que tornaram a região bastante apelativa 

para esta espécie. Este sucesso deve-se a dois acontecimentos:

• O projecto LIFE-natureza que a LPN lançou em 1993 com vista à preservação da 

pseudoestepe cerealífera e das espécies estepárias que permitiu a aquisição de 

explorações agrícolas, que incluíam todos os locais de acasalamento da abetarda (2000 

hectares no total), e onde foram tomadas diversas acções de conservação como 

manutenção de extensas áreas sem vedações, de pousios, e culturas para a fauna, além 

de acções de formação e sensibilização ambiental para agricultores e população em geral 

– Vale Gonçalinho;
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iArtigo=204&iLingua=1)



• Em 1995 e no âmbito das medidas agro-ambientais do Plano de Desenvolvimento Rural 

(Regulamento Comunitário 2078/92,) é posto em prática o Plano Zonal de Castro Verde. A 

forma como o Plano foi acolhido pelos agricultores promoveu várias acções de gestão, 

como a manutenção do sistema tradicional de rotação das culturas, utilização de culturas 

de leguminosas como culturas para a fauna, manutenção de baixas densidades de 

pastoreio, limitação da área com vedações, áreas irrigadas, etc. É bastante provável que 

todas estas acções tenham contribuído para o aumento da qualidade do habitat, ao 

contrário de outras regiões que viram uma continuada degradação e perda de habitat 

(Pinto et al, 2005).

No anexo 3.2 I apresentamos mais algumas informações referentes a outras duas espécies, o 

Sisão e o Peneireiro das Torres, para além de outras espécies de referência.

3.2.3. Importância dos Mosaicos de Usos do Solo e sua Relação com 

a Conservação da Natureza

Muitas espécies utilizam os vários tipos de parcelas, que fazem parte do mosaico paisagístico 

das pseudoestepes cerealíferas, como habitat ao longo do seu ciclo anual (Delgado et al, 2000). 

Na tabela  seguinte  apresentamos  a  utilização  dos  mosaicos  de  usos  do  solo  das 

pseudoestepes cerealíferas, por espécies de aves protegidas e de acordo com o ciclo sazonal.

Tabela 3.2.1: Utilização dos mosaicos de usos do solo das pseudoestepes cerealíferas, por espécies de aves 
protegidas e de acordo com o ciclo sazonal (ICN, 2006; Morgado et al, 1999).

Primavera Verão Outono Inverno
Abetarda 
(Otis tarda)

Pousios para 
acasalamento por 
parte dos machos; 
Pousios e searas 
pouco densas para 
nidificação pelas 
fêmeas
Ordem de 
preferência para 
nidificação: 
campos de 
cereais-pousios 1º 
ano-pousios mais 
velhos-terrenos 
alqueivados
Pousios para 
alimentação 
vegetal e animal

Grande amplitude 
de habitats 
utilizados para 
procurar insectos
Sementes 
disponíveis após as 
colheitas nos 
Restolhos

Sementes 
disponíveis nos 
Restolhos e 
sementeiras 
(Trigo)
Olivais

Forragens, 
Sementeiras, 
Restolhos, Olivais,
Preferência por 
culturas de 
leguminosas

Sisão 
(Tetrax 
tetrax)

Pousios para o 
acasalamento e 
nidificação
Culturas de 

Culturas de 
leguminosas 
(luzerna)

Culturas de 
leguminosas 
(luzerna)

Restolhos (cereais 
e girassol)
Culturas de 
leguminosas 
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leguminosas 
(luzerna)

(luzerna)

Peneireiro 
das Torres 
(Falco 
naumanni)

Habitat de caça: 
Pousios e 
pastagens
Nidificação em 
estruturas 
humanas 
abandonadas

Habitat de caça: 
Restolhos 
preferencialmente
Pousios e 
pastagens

Habitat de caça: 
Pousios e 
pastagens

Habitat de caça: 
Pousios e 
pastagens

Tartaranhão 
caçador 
(Circus 
pygargus)

Nidificante nos 
campos 
cerealíferos
Caça nos campos 
cerealíferos, ao 
longo das orlas 
entre parcelas com 
diferentes usos do 
solo e das linhas 
de água

Caça nos campos 
cerealíferos, ao 
longo das orlas 
entre parcelas com 
diferentes usos do 
solo e das linhas de 
água

Caça nos campos 
cerealíferos, ao 
longo das orlas 
entre parcelas com 
diferentes usos do 
solo e das linhas 
de água

Caça nos campos 
cerealíferos, ao 
longo das orlas 
entre parcelas com 
diferentes usos do 
solo e das linhas de 
água

Calhandra 
real 
(Melanocory
pha 
calandra)

Nidificação em 
pousios 
(alimenta-se de 
sementes e 
rebentos)
Na época de 
nidificação é a 
espécie mais 
abundante nos 
pousios

Pousios 
Pastagens
(alimenta-se mais 
de insectos)

Pousios
Restolhos
Campos de 
cereais semeados 
recentemente
(alimenta-se de 
sementes e 
rebentos)

Pousios
Restolhos
Campos de cereais 
semeados 
recentemente
(alimenta-se de 
sementes e 
rebentos)

Cortiçol-de-
barriga-preta 
(Pterocles 
orientalis)

Ninhos 
encontrados em 
terrenos 
alqueivados

Pousios 
pastoreados
Pastagens 
permanentes
Culturas de 
leguminosas

Pousios 
pastoreados
Pastagens 
permanentes
Culturas de 
leguminosas

Pousios 
pastoreados
Pastagens 
permanentes
Culturas de 
leguminosas

Principalmente durante a época de reprodução a associação de determinadas espécies de aves 

a determinados usos do solo é evidente. Tanto a Calhandra como o Sisão preferem os pousios 

para a época de acasalamento, mas outras espécies como o Tartaranhão-caçador e ou  a 

Miliaria calandra, a Cisticola juncidis e Coturnix coturnix preferem os campos de cereais. Depois 

da época de acasalamento é muito importante a presença de campos de restolhos uma vez que 

fornecem alimentos em grande abundância (Delgado et al, 2000). Mesmo dentro de um mesmo 

habitat, como os campo de cereais, ocorrem diferentes preferências. Segundo Delgado et al 

(2002) a cultura de aveia, trigo e cevada fornecem diferentes habitats para as aves. Durante o 

Inverno, e apenas para os  campos de cereais, a abundância de aves é maior nos campos de 

aveia, seguido pelos campos de cevada e por último os de trigo. Este facto pode ser explicado 

pela menor concentração de sementes no solo durante a colheita nos campos de trigo, em 

relação aos campos de aveia. Daqui se pode concluir que os diferentes tipos de cereais 

também têm influência nas preferências das aves, sendo os campos de aveia talvez os mais 

benéficos do que os de trigo, pelo que não se percebe a restrição imposta no Plano Zonal sobre 

a área máxima permitida para este cereal (12% da área de cereal permitida).
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A diversidade de  espécies disponíveis para colonizar uma determinada região é influenciada 

por  variações  na  paisagem  (matos,  floresta,  terras  aráveis  e  pousios),  enquanto  que  a 

abundância  de  populações  é  mais  influenciada  pelas  condições  locais  dos  usos  do  solo 

(pousios de longa duração) (Moreira, 2005).

A idade dos pousios é também um factor que pode determinar maior ou menor preferência pelo 

habitat, assim como o pastoreio extensivo. Segundo Moreira et al (2005) os pousios mais 

antigos e que são pastoreados podem ser tão importantes como os campos de restolhos para o 

sustento de populações de aves invernantes e que se alimentam de sementes.

3.2.4. Principais Factores de Ameaça para as Pseudoestepes 

Cerealíferas do Campo Branco.

A conservação das pseudoestepes depende da manutenção das actividades agrícolas 

tradicionais, acima de tudo da manutenção de um mosaico de usos do solo, e esta manutenção 

depende em grande parte de subsídios provenientes de políticas agrícolas, uma vez que se 

tratam de sistemas extensivos de muito baixa produtividade e pouco rentáveis. Este Plano 

abrange uma área de 60.000 hectares e entre  1995 e  1999 o entusiasmo dos agricultores 

permitiu que 61% da área estivesse sujeita às medidas deste plano. Em dois anos de aplicação 

do Plano (1995-1997), segundo uma monitorização levada a cabo no âmbito da avaliação 

intercalar, as medidas aplicadas tiveram um efeito significativo na diversidade e riqueza de 

espécies, sobretudo nas mais vulneráveis (Borralho et al, 1999). Apesar das evidências que 

indicavam um caso  de sucesso, atrasos nos pagamentos dos subsídios seguidos de uma 

diminuição substancial no nível de apoios provocaram uma grande diminuição no número de 

adesões com muitos agricultores a desistirem do Plano (ver capitulo 3.1, Pinto et al, 2005).

A diversidade actual de espécies de aves nos campos agrícolas do Campo Branco depende da 

manutenção deste mosaico de usos do solo  e  a modificação destes  poderá promover 

alterações nas próprias comunidades de aves e, gradualmente, as espécies que possuem um 

estatuto de conservação serão substituídas por outras espécies (Moreira, 2005). 

Se a intensificação agrícola geralmente resulta em rotações mais curtas e na diminuição da 

área que é deixada em pousio por ano, o abandono é associado a rotações mais longas e ao 

crescimento de matos arbustivos (Moreira, 2005). No Baixo-Alentejo quando os campos 

agrícolas são abandonados, ocorre uma sucessão de vegetação dominada, em primeiro lugar, 

por espécies da família das cistáceas: Cistus ladanifer e C. monspeliensis,  causando  uma 

homogeneização da paisagem com um aumento da altura da vegetação  (Santos, 2000). Se 

algumas espécies de avifauna poderão ser beneficiadas por estas alterações (Galerida spp), 

progressivamente o crescimento de vegetação arbustiva irá levar à perda das pseudoestepes 

cerealíferas e da avifauna protegida e classificada por lei (Delgado et al, 2000).
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Também o abandono do pastoreio tem consequências negativas para a manutenção das 

pseudoestepes e de espécies de avifauna protegidas (como o Sisão), uma vez que ajudam à 

manutenção de uma estrutura de vegetação mais favorável, menos densa e mais baixa.

Na tabela 3.2.2, apresentamos os principais factores de ameaça para algumas das espécies de 

avifauna estepária.

Tab. 3.2.2: Principais factores de ameaça para a sobrevivência de algumas espécies de aves existentes nas 
pseudoestepes de Castro Verde (ICN, 2006).

Espécies Principais Factores de Ameaça

Abetarda (Otis tarda)

Sisão (Tetrax tetrax)

Intensificação da agricultura (monocultura,  utilização 
de agro-químicos, regadio);

Florestação de terras agrícolas;

Ceifa e alqueive de pousios;

Abandono agrícola e do pastoreio extensivo;

Sobrepastoreio;

Construção de estradas, albufeiras, etc

Peneireiro das Torres (Falco naumanni) Intensificação da agricultura (monoculturas, regadio, 
utilização de agro-químicos);

Florestação de terras agrícolas;

Abandono das terras agrícolas e do pastoreio 
extensivo;

Construção de infra-estruturas (barragens, auto-
estradas)

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) Corte de forragens na época de nidificação;

Ceifa;

Intensificação da agricultura (monoculturas, regadio, 
utilização de agro-químicos)

Abandono agrícola;

Florestação de terras agrícolas;

Construção de infra-estruturas como parques eólicos, 
estradas, albufeiras, etc.

Calhandra real (Melanocorypha calandra) Intensificação da agricultura (monoculturas, regadio, 
utilização de agro-químicos);

Florestação de terras agrícolas;

Abandono agrícola e do pastoreio extensivo;

Alqueive de pousios durante a época de nidificação.

Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis) Intensificação da agricultura (monoculturas, regadio, 
utilização de agro-químicos);

Abandono agrícola e do pastoreio extensivo;

Florestação de terras agrícolas;

Sobrepastoreio;

Construção de estradas, barragens, albufeiras e 
outras infra-estruturas.

Na tabela 3.2.3 apresentamos algumas ferramentas de políticas agrícolas e de ordenamento do 

território que poderão ser úteis na aplicação das especificações do Plano Sectorial da Rede 
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Natura  2000,  incluindo  as  condicionalidades  que  a  reforma  da  PAC  2003  introduziu  na 

obrigatoriedade de cumprimento para recepção das ajudas, por parte dos agricultores. 

Tab. 3.2.3: Instrumentos de política nacional/europeia que poderão ser eficazes no cumprimento das orientações de 
gestão de habitat.

Orientações de 
gestão 

Plano Nacional de 
Desenvolvimento Rural

Planos de ordenamento 
do território

Reforma da PAC 2003

Actividades de agricultura e pastoreio
-Promoção de 
sistemas 
extensivos de 
cereais de sequeiro

-Medidas Agro-
Ambientais: Plano 
Zonal de Castro 
Verde

-Assegurar o 
design de habitat 
(integração de 
faixas de   
leguminosas e 
faixas não 
semeadas  nos 
campos com 
cereais)

-Medidas Agro-
Ambientais: Plano 
Zonal de Castro 
Verde 

-Restrições na 
intensificação 
agrícola

-Medidas Agro-
Ambientais: Plano 
Zonal de Castro 
Verde

-Promoção  da 
sustentabilidade 
económica  de 
actividades 
importante  para  a 
conservação  da 
natureza

-Medidas Agro-
Ambientais: Plano 
Zonal de Castro 
Verde
-Medidas Agro-
Ambientais – outras 
medidas

- Aplicação do 
artigo 69 Reg (EC) 
N. 1782/2003

-Restrições  no  uso 
de  agroquimicos  e 
adopção  de 
técnicas 
alternativas

-Medidas  Agro-
Ambientais:  Plano 
Zonal  de  Castro 
Verde

-Aplicação do Cap. I 
(condicionalidades), 
Artigo  4: 
Obrigatoriedade 
estatutária  de 
gestão definidos no 
Anexo III

-Assegurar  a 
manutenção  de 
actividades  de 
pastoreio extensivo

-Medidas  Agro-
Ambientais:  Plano 
Zonal  de  Castro 
Verde

-Outras  restrições 
específicas  à 
actividade agrícola: 
período de colheita 
de  feno;  proibição 
de mobilizações de 
solo  durante  a 
Primavera, etc

-Medidas  Agro-
Ambientais:  Plano 
Zonal  de  Castro 
Verde

-Aplicação do Cap. I 
(condicionalidades), 
Artigo  4: 
Obrigatoriedade 
estatutária  de 
gestão definidos no 
Anexo III

-Manutenção  dos 
olivais existentes

-Medidas  Agro-
Ambientais:  Outras 
medidas

-Aplicação do Cap. I 
(condicionalidades), 
Artigo  4: 
Obrigatoriedade 
estatutária  de 
gestão, definidos no 
Anexo  III;  Artigo  5: 
Manutenção  de 
boas  condições 
agrícolas  e 
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ambientais, 
definidas  no  Anexo 
IV;

Floresta
-Proibição  de 
florestações  em 
terra  limpa 
classificada  como 
de pseudoestepe

-Restrições  em 
florestações  em 
outras áreas

-Proibição  de 
florestação  com 
espécies  não 
autóctones  e 
elaboração  de 
medidas  de 
controlo  para  as 
exóticas  já 
existentes 
(Eucalyptus  e 
outras  espécies 
não Quercíneas*)

-Medidas  silvo-
ambientais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);
-Medidas  Agro-
Ambientais:  Plano 
Zonal  de  Castro 
Verde

-PROF  -  Planos 
Regionais  de 
Ordenamento 
Florestal 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);
-Planos  Directores 
Municipais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000  e  dos 
PROF) 

-Manutenção 
/Melhoria  dos 
montados 
existentes  (menos 
de  30%  da  área 
com  actividades 
agro-pastoris)

-Conservação/ 
melhoria  de 
habitats  de 
montado  (habitat 
6310)  (mais  de 
30%  de  área 
coberta)

-Medidas  silvo-
ambientais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);

-PROF  -  Planos 
Regionais  de 
Ordenamento 
Florestal 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);
-Planos  Directores 
Municipais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000  e  dos 
PROF) 

-Outras 
Medidas/Acções 
para  apoios  à 
floresta 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);

-Adopção  de 
prácticas  florestais 
específicas  para 
áreas  mais 
sensíveis

-Conservação  de 
formações 
florestais/vegetais 
associadas a linhas 
de água

-Proibição de abate 
de  árvores  com 
ninhos

-Medidas  silvo-
ambientais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);

-PROF  -  Planos 
Regionais  de 
Ordenamento 
Florestal 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);
-Planos  Directores 
Municipais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000  e  dos 
PROF)

-Outras 
Medidas/Acções 
para  apoios  à 
floresta 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000);
-Aplicação do Cap. I 
(condicionalidades), 
Artigo  4:  Statutory 
Management 
Requirements, 
defined  on  Annex 
III;  Artigo  5: 
Manutenção  de 
boas  condições 
agrícolas  e 
ambientais, 
definidas  no  Anexo 
IV;

Sector da Construção
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-Restrições  na 
construção  de 
infra-estruturas

-Restrições  na 
expansão  de 
complexos 
turísticos/urbanos

-Restrições  na 
construção  de 
reservatórios  de 
água

-Redução  de 
mortalidade 
acidental associada 
a  linhas  eléctricas 
aéreas

-Planos  Directores 
Municipais 
(orientações 
especificas  do 
PSRN2000)
-Outros  Planos  de 
Ordenamento  do 
território  (Planos 
Regionais  de 
Ordenamento  do 
Território;  Planos 
de 
Desenvolvimento 
Urbano, etc).

Outras actividades
-Gestão  de 
reservas  de  caça 
compatíveis  com 
objectivos  de 
conservação  da 
natureza;

-Regulamentação 
de  actividades 
turísticas

-Acesso  restrito  a 
áreas sensíveis

-Etc

-Legislação 
nacional  de 
regulamentação  da 
caça  (inserção  das 
orientações  da 
PSRN 2000);
-Planos  directores 
municipais 
(inserção  das 
orientações  da 
PSRN 2000).
-Outros  Planos  de 
Ordenamento  do 
território  (Planos 
Regionais  de 
Ordenamento  do 
Território)

* Não é claro a que espécies este ponto se refere. É importante notar que muitas formações florestais  antigas com 

espécies não autóctones, têm um papel importante na área, principalemente para actividades de pastoreio, sendo 

usadas pelos agricultores para providenciar abrigo aos animais no Inverno e sombra no Verão.

A aplicação de planos de ordenamento do território e urbanos são de facto essenciais para 

limitar a florestação e actividades como a caça na região, mas em relação à implementação de 

medidas de gestão das explorações que são adequadas à manutençao dos habitats a reforma 

de 2003 tem aqui um papel importante através das condicionalidades – os agricultores têm 

direito aos pagamentos históricos mediante o cumprimento de uma série de condições para 

manutenção dos habitats protegidos, mas também através da aplicação do artigo 69 Reg (EC) 

N.  1782/2003:  retenção  de  montantes  especificos  dos  pagamentos  directos  de  forma  a 

promover  sistemas agricolas  especificos  e importantes devido à sua qualidade  ambiental  e 

marketing de produtos agrícolas locais (1% dos pagamentos directos a animais e cereais).

Antes da reforma da PAC 2003 a ferramenta de política agrícola mais eficaz para ajudar no 

cumprimento das especificações era o Plano zonal, actual ITI. Após a reforma verifica-se que as 

condicionalidades  também poderão  ser  uma boa  ferramenta  na  aplicação  de  algumas  das 
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especificações,  mas não evitam o abandono da actividade de cerealicultura e de pastagem 

extensiva. Considerando medidas de política agrícola, a ferramenta mais importante e validada 

no terreno era de facto o Plano Zonal de Castro Verde, actual ITI de Castro Verde.

As estepes cerealíferas de Castro Verde são de facto importantes do ponto de vista ambiental, 

estando intimamente associadas à manutenção de um sistema extensivo de pastoreio pouco 

sustentável. A condiço de manutenção de áreas cultivadas com cereais é importante para o 

mosaico de usos do solo que cada espécie utiliza seja para nidificar seja para se alimentar. 

Coloca-se agora  a  questão de como se poderá manter  este sistema que corre  o  risco de 

extensificação ou mesmo abandono de vastas áreas, com consequências negativas para as 

aves estepárias.
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4. O modelo desenvolvido no âmbito do LACOPE

No âmbito do projecto LACOPE desenvolveu-se um modelo geral para o estudo de diversos 

cenários de política agrícola. Este modelo foi baseado na estrutura de explorações agrícolas 

tipo e nas suas técnicas de produção, que foram alvo de amostragem no âmbito de inquéritos 

realizados em 2004. De forma a apurar as técnicas de produção utilizadas no modelo, também 

foram  utilizadas  informações  adquiridas  junto  de  informadores  locais  especializados  e  a 

bibliografia. O modelo de programação linear desenvolvido no âmbito do LACOPE, partiu de 

uma exploração tipo definida através de inquéritos aos agricultores do Campo Branco. Este 

inquérito teve como objectivo definir os diferentes tipos de sistemas de produção, técnicas de 

produção animal e vegetal, estratégias implementadas e principais factores que influenciam as 

decisões dos produtores. Particparam neste inquérito 15 agricultores da região (Concelhos de 

Castro Verde, Ourique, Almodôvar e Mértola).

O  modelo  de  inquérito  teve  como  referência  aspectos  chave  e  indicadores  definidos  pelo 

projecto,  e  outros  inquéritos  realizados  no  âmbito  do  Departamento  de  Economia  Agrária 

Sociologia  Rural,  do  Instituto  Superior  de  Agronomia,  no  contexto  de  outros  projectos  de 

investigação. É composto por informação geral sobre a exploração (trabalhadores temporários 

ou  permanentes,  aspectos  qualitativos  como  factores  limitativos  à  actividade,  estratégias 

adoptadas  e  razão  destas),  infra-estruturas  (celeiros,  cercas,  comedouros,  bebedouros), 

equipamentos,  culturas  permanentes,  terras  aráveis,  pastagens  (naturais,  melhoradas), 

produção animal, custos e receitas. Foi também proposto a cada agricultor a classificação dos 5 

factores mais limitantes à actividade agrícola na região, de uma lista de 11 factores. Devido à 

extensão do inquérito, a sua realização teve que ser feita em duas partes: entrevista ao chefe 

de exploração; recolha de dados contabilísticos, a sua maioria em empresas de contabilidade.

Cerca de 15 explorações agrícolas foram sujeitas a inquérito e recolha de dados, pedindo-se os 

mapas P1 (informação de áreas e usos do solo de cada parcela) e P3 (fotografias aéreas). 

Foram colocadas armadilhas para captura de insectos e definidos locais para levantamentos 

florísticos de acordo com estes mapas. Estes parcelários foram transpostos para carta militar e 

utilizados na realização dos inquéritos de forma a identificar os usos do solo de cada parcela da 

exploração, no ano 0-1, 0 e 0+1.

De acordo com este levantamento definiu-se a área média de uma exploração tipo da região, 

utilizada no âmbito das simulações do modelo de programação linear (400 ha).

A mão-de-obra era na sua maioria familiar, mas à medida que a área da exploração aumentava 

recorria-se mais a trabalho assalariado. Uma das queixas dos agricultores era a falta de mão-

de-obra, principalmente de pastores. Conseguiram no entanto ultrapassar esta limitação através 

de  investimento  em  infra-estruturas:  vedações,  comedouros  e  bebedouros  automáticos, 
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maquinaria, etc). Na amostra das 15 explorações o trabalho familiar correspondia a cerca de 

60% da mão-de-obra, e o trabalho assalariado a 40%. 

Muito dependente dos subsídios, estes representavam cerca de 196€/ha, em média. Todas as 

explorações mostraram resultados divergentes quando se retiravam os subsídios aos dados 

económicos. Apenas três conseguiram margens brutas positivas e todas produtoras de porco 

alentejano, associado ao montado alentejano.

Os factores limitantes à actividade agrícola que os agricultores mais referiram nesta amostra 

foram os preços de mercado da carne, a falta de mão-de-obra, as condições edafo-climáticas e 

a falta de terra para compra ou arrendamento. Assim os agricultores priveligiam espécies que 

atingem melhores preços de mercado e que necessitem de menos mão-de-obra. Mesmo tendo 

em conta a produção de bovinos em detrimento de ovinos e caprinos, poucos se mostraram 

interessados em produção de novilhos para engorda, devido a estes mesmos constragimentos.

Muitos dos modelos de programação matemática desenvolvidos para os sistemas agrícolas 

alentejanos, têm como objectivo seleccionar a melhor combinação de actividades de produção 

de  plantas  e  de  animais  em  cenários  variáveis,  de  acordo  com  as  transformações  sócio-

económicas  (Almeida,  1993).  A Programação  Linear  aplicada  à  agricultura  permite-nos 

determinar os níveis óptimos de produção ou a combinação óptima de actividades de produção 

e de usos alternativos de um problema económico, com a utilização de recursos limitados e 

tenta representar, de alguma forma, os desejos do agricultor que são normalmente coincidentes 

com a maximização de lucros ou com a minimização de custos. 

No âmbito do projecto LACOPE desenvolveu-se um modelo geral para o estudo de diversos 

cenários de política agrícola. Este modelo foi baseado na estrutura de explorações agrícolas 

tipo e nas suas técnicas de produção, que foram alvo de amostragem no âmbito de inquéritos 

realizados em 2004. De forma a apurar as técnicas de produção utilizadas no modelo, também 

foram utilizadas informações adquiridas através de especialistas da zona e a bibliografia. 

As actividades  animais e vegetais apresentadas no modelo são susceptíveis de alteração ou 

de adição de outras. A cultura de aveia semeada para pastagem “standing hay” poderá ser fácil 

de implementar mas, outras como as pastagens melhoradas, terão alguma dificuldade devido a 

falta de conhecimentos sobre os solos e o seu comportamento, falta de mão-de-obra qualificada 

e devido a um comportamento de aversão ao risco, que existia na altura nos agricultores.

De forma a analisar as alterações nos usos do solo, de acordo com vários cenários de políticas 

agrícolas,  desenvolveram-se  modelos  de  programação  linear  (PL),  tendo  como  base  um 

simples  modelo  de  pastoreio  no  Campo  Branco.  A  partir  das  explorações  agro-pecuárias 
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representativas  da  região  (explorações  tipo)  consideram-se  as  diferenças  ao  nível  das 

actividades e estratégias produtivas como o tipo de animais. 

Os  níveis  de  produtividade  vegetal  que  foram  utilizados  para  a  construção  do  modelo  e 

posterior modelação dos cenários, poderão ser considerados como muito optimistas, tendo em 

conta as secas severas de 2005 e a que existe actualmente. Foram dados médios obtidos tanto 

por inquéritos a explorações como a expert knowledge.

Também se escolheu este método uma vez que permite parametrizações de variáveis ou de 

restrições,  no nosso caso de áreas de SAU de 50 em 50 ha,  de uma forma relativamente 

simples e fácil, além de permitir a construção de diversos cenários, no nosso caso de políticas 

agrícolas.

4.1. Actividades

O modelo selecciona as actividades vegetais que são mais adequadas às necessidades dos 

animais  mensalmente  e,  ao  mesmo  tempo,  selecciona  as  actividades  que  maximizam  a 

margem bruta global da exploração. Ao resultado final são deduzidos custos de capital e outros 

custos  fixos:  mão-de-obra;  tracção;  custo  anual  de  manutenção  de  infra-estruturas,  etc. 

Devemos  referir  que  a  mão-de-obra  não  é,  nesta  abordagem,  considerada  como  recurso 

limitado e o seu custo será considerado como um custo fixo, de acordo com o ordenado e 

prestações sociais de um ano de trabalho. 

Tabela 4.1 – Descrição geral das actividades produtivas consideradas.

Actividad
es 
Animais

Bovinos para desmame e recria até aos 18 meses (400-500 Kg de peso vivo): Considerando 
apenas cruzamento para carne (Limousine*raças autóctones), com venda de novilhos aos 18 
meses.

Bovinos para venda ao desmame (150-200 Kg Peso Vivo): Considerando apenas cruzamento 
para carne (Limousine*raças autóctones), com venda dos bezerros aos 6 meses.

Ovinos para venda ao desmame (20-25 Kg Peso Vivo): Produção de borregos considerando 
apenas cruzamentos para carne (Ile de France*Merino) o rebanho é dividido em dois lotes com 
dois períodos de reprodução, um em Janeiro/Fevereiro, para venda de borregos na Páscoa, e 
outro em Setembro para venda de borregos no Natal. Esta divisão é feita uma vez que nestes 
períodos os borregos atingem os preços mais elevados.

Actividad
es 
Vegetais 
–  Usos 
do Solo

Aveia para grão, palha e restolho (toda a produção para auto-consumo, sementeira em 
Setembro-Novembro e colheita em Junho-Julho.

Aveia para feno e silagem (toda a produção para auto-consumo): sementeira em Setembro-
Novembro e colheita em Junho-Julho.

Aveia para standing up (pastagem de Verão): sementeira em Setembro-Outubro, comida a dente 
entre os meses de Julho e Setembro (encontra-se no sistema de rotação de culturas tal como as 
outras culturas cerealíferas).

Trigo duro para grão, palha e restolho (produção de grão para venda): sementeira em Setembro-
Novembro e colheita em Junho-Julho.
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Outros cereais como triticale e cevada (toda a produção para auto-consumo): sementeira em 
Setembro-Novembro e colheita em Junho-Julho.

Pastagem permanente natural

Pastagem permanente melhorada (fertilizada ou com sementeira de trevo subterrâneo): 
fertilização com fosfato em Março.

Consociação anual (aveia*azevém) para feno e para pastoreio no Verão (toda a produção para 
auto-consumo): sementeira em Novembro e colheita em Abril/Maio.

Pastagem de Verão com tremocilha: sementeira em Outubro

Pousio: primeiro ano de pousio após cultura de aveia com pastoreio do restolho.

As unidades de produção do efectivo animal, para cada actividade animal, foram baseadas em 

características  técnicas  para  cada  tipo  de  animal  (taxas  de  mortalidade  e  fertilidade,  ráçio 

machos, fêmeas, etc).  Para cada actividade de produção vegetal,  as produtividades médias 

foram definidas de acordo com as características edafo-climáticas. Foram expressas em Kg de 

Matéria Seca/ha e MJ de Energia Metabolizável/ha de forma a interligar com as necessidades 

nutritivas das unidades animais.  Estas informações e os cálculos necessários foram obtidos 

graças a expert knowledge e a informações recolhidas junto das explorações inquiridas.

O cálculo das necessidades nutritivas dos animais é um dos aspectos a incorporar nos modelos 

de programação matemática aplicados à agro-pecuária. Vários autores afirmam que a ingestão 

dos alimentos é uma resposta do animal a modificações internas e externas e que estes têm 

diferentes  capacidades  de  adaptação  a  desequilíbrios  alimentares,  com  mobilização  de 

reservas corporais quando há um défice nutricional, que são repostas nos períodos de maior 

abundância  (Van  Soest,  1982;  Bento,  1990).  Desta  forma  a  metodologia  de  cálculo  das 

necessidades nutritivas dos animais deve ser feita tendo em conta estes aspectos, adequando-

o  ao  tipo  de  animal,  às  diferentes  fases  (gestação,  lactação,  manutenção),  às  diferentes 

tecnologias de produção, às diferentes condições ambientais e às disponibilidades alimentares 

em termos de quantidade e qualidade (Ventura-Lucas et al, 2002).

Calculou-se a capacidade de Ingestão de Matéria Seca (Kg) e de Energia Metabolizável (Mj) da 

Unidade Pecuária, por tecnologia de produção e por mês (tabelas 8, 9 e 10  de acordo com 

McDonald, 2005 e INRA,1988 Anexo IV). A utilização de um outro factor, a Proteína Bruta, não 

foi considerada, uma vez que para este tipo de animais o factor limitante é a energia (Soares, 

A., 2006, cp).

4.2. Cenários

Os diferentes  cenários  foram desenvolvidos  de  acordo  com as  políticas  agrícolas  da  PAC 

existentes antes da reforma de 2003 (Cenário PAC 2003), as políticas resultantes desta reforma 

e aplicadas a partir de 2005 (Cenário PAC 2005) e a total liberalização do mercado (Cenário 
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Liberalização). Considerando que a exploração tipo se candidata a medidas agro-ambientais, 

sendo abrangida pelos apoios e restrições inerentes a estas, desenvolveram-se cenários com 

as medidas agro-ambientais mais importantes para o Baixo Alentejo como Sistemas Forrageiros 

Extensivos e, particularmente importante para o nosso estudo, o Plano Zonal de Castro Verde.

A implementação da Reforma da CAP começou em 2005, com a adopção do modelo de direitos 

históricos individuais e com o desligamento total ou parcial de algumas produções. O nosso 

país optou pela adopção de um modelo misto com a manutenção de pagamentos ligados à 

produção de forma a diminuir  o  risco de abandono da agricultura em alguns sectores (ver 

capítulo anterior e anexo).

No âmbito da construção de cenários deu-se uma atenção especial ao papel das medidas agro-

ambientais,  especialmente ao Plano Zonal  de Castro Verde que tenta promover actividades 

agrícolas  compatíveis  com  a  manutenção  dos  habitats  protegidos.  De  forma  a  receber  o 

subsídio o agricultor, que adere voluntariamente, assume compromissos que incluem restrições 

técnicas na actividade agrícola (ver anexos), implementação de novas actividades produtivas, 

especificamente as que alteram os usos do solo como a florestação, expansão de pastagens 

e/ou  o  decréscimo  do  sistema  de  rotações  de  cereais.  Sendo  assim  é  importante  tentar 

compreender o impacto das restrições desta Agro-ambiental ao nível da viabilidade económica 

da exploração e de acordo com as políticas agrícolas resultantes da Reforma da PAC 2003. Um 

outro cenário considerado é o da Liberalização parcial,  isto é,  um cenário em que a única 

política de apoio agrícola seria num esquema idêntico a esta agro-ambiental.

Na  tabela  4.2  apresentamos  um  resumo  da  estrutura  dos  cenários  de  políticas  agrícolas, 

ilustrando as possibilidades de produção.

Tabela 4.2: Resumo da estrutura dos cenários.

 Liberalizaç
ão Total

CAP 2003 CAP 
2003+Agro-
ambientais

CAP 2005 CAP 
2005+Plano 
Zonal

Plano 
Zonal

Preços Carne Média 
2002-2004

2003 Média  2002-
2004

Média  2002-
2004

Média  2002-
2004

Média 
2002-2004

Preços 
Cereais

Média 
2002-2004

2003 Média  2002-
2004

Média  2002-
2004

Média  2002-
2004

Média 
2002-2004

Pagamentos Compensatórios

Trigo  Duro 
(€/Ton) (€/ha)

63€/ton+344€/ha 63€/ton+344€/
ha

Outros 
cereais 
(€/Ton)

63€/ton 63€/ton
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Prémios 
Animal 
(€/animal)

Vacas:  Vacas 
aleitantes  330€ 
Castrados  e  não 
castrados - 360€; 

Prémio ao abate: 
(vitelo)  50  € 
(bezerro/novilho) 
80€;          

Ovelha: 28€

Vacas:  Vacas 
aleitantes 330€ 
Castrados  e 
não castrados - 
360€; 

Prémio  ao 
abate:  (vitelo) 
50  € 
(bezerro/novilh
o) 80€;          

Ovelha: 28€

Vacas:  Vacas 
aleitantes 230€

Prémio  ao 
abate  – 
(vitelos)  50€ 
(heifers) 32€; 

Ovelha: 14€

Vacas:  vaca 
aleitante 230€

Prémio ao abate 
–  (vitelos)  50€ 
(heifers) 32€;      

Ovelhas: 14€

Reforma  da 
CAP 2003

Regime  de 
Pagamento 
Único

Regime  de 
Pagamento 
Único

Pagamentos Agro-Ambientais (€/ha)

Sistemas 
Forrageiros 
Extensivos

44€/ha  (<  100 
ha)

Plano Zonal 22€/ha  (>  200 
ha)

38€/ha  (> 
200 ha)

38€/ha  (>  200 
ha)
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4.3. Resultados

4.3.1 Resultados económicos e características dos usos do solo

Foi definido que o limite de viabilidade é correspondente ao limiar de rentabilidade, isto quando 

a soma das margens brutas iguala os custos fixos.  Os custos fixos considerados foram os 

seguintes: juros de capital incluindo a renda média local da terra (aqui equivalente ao juro da 

terra), custos de manutenção de infraestruturas; custos com mão-de-obra.

Relativamente à produtividade da mão-de-obra, assume-se que um homem é suficiente para a 

manutenção de um rebanho de 1000 ovelhas ou uma manada de 100 vacas aleitantes ou para 

carne, em regimes extensivos, considerando também que as parcelas têm vedações e pontos 

de água.

Observando a tabela A4.2, com os resultados para os diferentes cenários, que se encontra no a 

do anexo 4.2 já é possível desenhar conclusões sobre a viabilidade económica dos sistemas 

extensivos  de  pastoreio  na  área  de  estudo.  Para  cada  cenário  e,  de  forma  a  ter  em 

consideração a influência das economias de escala, a área total sofreu uma parametrização de 

intervalos de 50 ha. No anexo 4.2 podemos observar várias tabelas que demonstram qual a 

área miníma a que se atinje o limiar de rentabilidade, por cada cenário considerado.

Na região de estudo a maior parte da terra é utilizada pelos próprios proprietários, determinando 

que em vez de se pagar uma renda tem que se considerar um juro de capital da terra.

4.3.1.1. Resultados ao nível da estrutura social e económica

Cenário da PAC 2003

Para a dimensão média das explorações tornou-se claro que, em geral, todas as explorações 

eram  viáveis  e,  independentemente  dos  esquemas  agro-ambientais,  as  receitas  eram 

constantes para todos.

Em geral todas as explorações de campo aberto, de maiores dimensões do que os 120-170 ha 

de SAU,  são viáveis.  A alternativa  mais produtiva  é a produção de gado para engorda de 

novilhos até aos 18 meses. As outras actividades animais apresentam resultados mais fracos, 

com a criação de gado com melhores resultados do que a produção de ovelhas (ver gráficos 

anexo 4.2). Interessante observar que a actividade mais favorável não é a que, na amostra, se 

torna mais representativa entre as explorações agrícolas: por um lado agricultores que vendem 

os animais aos 6 meses, e por outro agricultores especializados em engorda de novilhos dos 6 

aos 18 meses.  Este comportamento é compreensível uma vez que a receita da venda dos 

animais aos 6 meses, compensa mais do que a especialização e o risco de engorda e venda de 

novilhos. O comportamento de aversão ao risco é aqui aliada à falta de mão-de-obra na zona 

58



de estudo. Por outro lado há alguns agricultores que manifestaram a vontade de fazer engorda 

de animais mais intensiva, providenciando mesmo alimentação com rações em estábulos.

Quando a simulação considerou o Plano Zonal, que exibe resultados na receita muito positivos, 

explica também a conjugação entre a obrigação de manter 25 a 40% da SAU num sistema de 

rotação tradicional de cereal (o que se torna desfavorável para a produção extensiva de gado) e 

os  pagamentos  compensatórios  para  a  produção  de  cereal.  Sem  estes  pagamentos  será 

inviável a manutenção de tão grande percentagem de área neste esquema de rotação.

Cenário da Liberalização

Considerando um cenário de liberalização total a situação altera-se significativamente e a não 

viabilidade económica torna-se regra. No entanto a produção de ovinos continua a ser o menos 

favorável.

O único caso em que se observa viabilidade corresponde à criação de gado e engorda em 

explorações com áreas superiores a 470 ha. No entanto e tal como mencionado atrás a maioria 

dos agricultores não priveligia estas actividades, que implicam maior especialização tornando a 

sua  adopção  mais  complicada.  Para  além  disto,  o  resultado  obtido  é  positivo  mas  muito 

reduzido. Isto quer dizer que terá que se considerar que, em alguns anos menos favoráveis, os 

resultados poderão ser ainda mais reduzidos e mesmo negativos. 

Mais se observa que se a produtividade da mão-de-obra não chega ao equivalente de um 

trabalhador para 1000 ovelhas ou 100 vacas, as actividades de pastoreio tornam-se inviáveis. 

Desta forma conclui-se que sem subsídios os agricultores irão parar com as actividades de 

pastoreio extensivo.

Cenário da Liberalização + Plano Zonal

Foi feita uma outra simulação,  em que apesar de termos um cenário de liberalização seria 

possível  incluir  uma medida  agro-ambiental:  o  Plano  Zonal.  Neste  cenário  de liberalização 

parcial, mantendo as modulações, é interessante observar que a engorda de novilhos atinge o 

limiar  de  rentabilidade  com  uma  área  de  170  ha.  A  criação  de  gado  está  no  limiar  da 

rentabilidade quando as áreas são de 220 ha e os ovinos quando esta área é de 320 ha de 

SAU. Estes resultados positivos não são suficientes para o pagamento de mais uma mão-de-

obra, sendo assim muito dependentes da produtividade desta (ver gráficos anexo 4.2).

O cenário apresenta resultados mais positivos do que o cenário de liberalização total, mas estes 

são significativamente  mais baixos do que os apresentados para o Cenário  PAC 2005.  No 

entanto reflecte a importência da manutenção de alguma ajuda compensatória para que as 
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explorações mantenham os usos tradicionais do solo e cumpram as condicionalidades exigidas 

pela conservação da natureza.

Cenário PAC 2005

Mantendo os padrões de produção animal, neste cenário os resultados são positivos, apesar de 

se observar alterações nos padrões de usos do solo. A actividade vegetal cereal para grão 

desaparece nos resultados.. O mais favorável continua a ser a engorda de novilhos, seguida de 

criação de gado e de ovelhas.

As combinações mais favoráveis têm limites mais baixos do que 170 ha de SAU, existindo 

assim um aumento em relação aos cenários de 2003, dos rendimentos liquidos. Este aumento 

deve-se ao facto de que o resultado final apresenta menos custos (por exmplo não há produção 

de trigo duro), mas recebe o pagamento histórico referente ao valor do subsidio do trigo duro, 

mesmo sem o produzir (63€/ton e 291€/ha).

Apesar de 2005 ter  sido um ano de seca, atípico devido também à doença aftosa,  é dificil  

analisar o impacto real que a reforma da PAC teve nos rendimentos das explorações, mas há 

algumas  evidências  de  que  será  correcto  admitir  um aumento  na  produção  animal  e  uma 

diminuição na produção de cereais (GPPAA, 2006).

No campo aberto do Plano Zonal de Castro Verde é interessante notar que as modulações de 

esquemas de subsidios apresentam resultados positivos ao 70 ha de SAU.

4.3.1.2. Efectivo Animal

Em todos os cenários a criação de gado e a engorda é a actividade mais favorável do ponto de 

vista económico. No entanto esta é uma actividade que não encontra grande expansão pelas 

razões  já  mencionadas.  Chama-se  a  atenção  para  a  relativamente  pequena  variação  nas 

densidades de pastoreio, para os diferentes cenários.

Cenário PAC 2003

O cenário de engorda de novilhos apresenta as densidades de pastoreio mais altas, seguidas 

de criação de gado, sendo as densidades de ovelhas bastante mais baixas.

Cenário PAC 2005

Comparando com o cenário de 2003, as densidades de pastoreio são bastante constantes, mas 

no plano zonal diminuem.
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Cenário de Liberalização

Neste cenário as densidades de pastoreio no campo aberto apresentam os valores mais baixos, 

para todas as actividades animais, comparando com o Cenário CAP 2003, mas excepto para o 

plano zonal.

4.3.1.3 Usos do Solo

Analisando todos os cenários há poucos dados constantes: pastagens naturais permanentes, 

aveia para pastagem e pousio. A aveia para pastagem foi introduzida de forma a fazer frente a 

uma  extrema  falta  de  pastagem  durante  o  Verão.  Sem  os  custos  relacionados  com  os 

equipamentos necessários para colheitas, as margens brutas e os custos fixos são mais baixos, 

do que os atribuídos à produção de feno.

Cenário da PAC 2003

Respondendo ao esquema de subsídios de 2003, o modelo selecciona áreas mais significativas 

de pastagens permanentes naturais para ambas as actividades de produção de gadoas takl não 

acontece com a actividade  de produção  de ovelhas.  Quando  se introduz a  agro-ambiental 

Sistemas  Forrageiros  Extensivos  há  uma  alteração  com  o  desaparecimento  da  pastagem 

permanente  fertilizada,  para  todas  as  actividades  animais  com  excepção  da  actividade  de 

engorda de novilhos.

Cenário da PAC 2005

É  praticamente  igual  ao  cenário  da  liberalização.  Depois  do  desligamento  das  ajudas,  os 

cereais  são  apenas  seleccionados  para  os  requisitos  de  esquemas  agro-ambientais,  que 

impõem percentagens minimas de SAU com cereais.

Cenário da Liberalização

pastagens permanentes naturais, aveia para pastagem e pousio são os usos do solo comuns 

para todas as actividades animais, e com a mesma proporção em áreas. Quando simulamos 

com o Plano Zonal também aparece o trigo-duro.

4.3.2. Resultados e consequências a nível da biodiversidade

4.3.2.1. Tipos de habitats (Directiva Habitats – Anexo I)
Podemos  considerar  que  existem  alterações  siginificativas  no  caso  dos  cenários  de 

Liberalização Total e PAC 2005. No primeiro caso há a forte probabilidade de uma significativa 

percentagem do campo aberto (classificado como habitat 6220 da directiva habitat), ficar como 

pousio o que permitirá a evolução para as formações de  Cistus,  resultando numa perda de 

biodiversidade e de valor ecológico (LACOPE, 2006). 
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4.3.2.2. Espécies Alvo
Considerando  as  alterações nos usos do  solo  associadas  a  cada  cenário,  assim como as 

exigências em habitat de cada espécie alvo, e tendo em consideração que apenas as áreas de 

campo aberto serão adequadas a estas espécies, podemos resumir os resultados dos cenários 

e consequências para cada espécie na tabela seguinte:

Tab. 4.3.1. Variação nas populações das diferentes espécies (LACOPE, 2006).

Espécie
s alvo

CAP 2003-
pagament
os 
compensa
tórios

CAP 
2003+Pag
amentos 
agro-
ambientai
s 
(Extensive 
Forage 
Systems)

CAP 2005-
desligame
nto das 
ajudas

CAP 
2005+Pag
amentos 
agro-
ambientai
s 
(Extensive 
Forage 
Systems)

Liberaliza
ção total

CAP 
2005+Plan
o zonal

Liberaliza
ção 
parcial + 
Plano 
Zonal

Melano
corypha 
calandr
a

2), 3) 2), 3) 2) 2) 3) 2) 2)

Calandr
ella 
brachyd
actyla

2), 3) 2), 3) 2) 2) 3) 2) 2)

Oenant
he 
hispanic
a

2), 3) 2), 3) 1) 1) 1)

Tetrax 
tetrax

3) 3) 3) 3) 2)

Otis 
tarda

3) 3) 3) 3) 2)

1 - Redução drástica de campos semeados

2 - redução do campo aberto devido a florestações

3 - Tendência para a substituição de pastoreio com ovinos por pastoreio com bovinos

Estes resultados apontam claramente para a importância das medidas praticadas no âmbito do 

plano zonal, e para a possibilidade de se atingirem condições ainda mais favoráveis para a 

sobrevivência das espécies alvo, através de políticas mais direccionadas para este objectivo e 

no âmbito da PAC 2005.

4.4. Avaliação e Discussão dos resultados económicos
– As  políticas  agrícolas  nacionais  têm  ajudado  a  moldar  a  agricultura  alentejana,  por 

exemplo  as  políticas  de  suporte  aos  cereais  que  desde  o  início  do  Séc.  XX  foram 

particularmente importantes na zona de estudo. As políticas agrícolas da UE continuaram esta 

tendência, até à nova PAC de 2005 que introduziu o desligamento das ajudas. A PAC introduziu 

por sua vez as ajudas à produção de ovelhas e de vacas,  que se tornaram, por sua vez, 
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extremamente dependentes destas ajudas (Coelho, 2005; Henriques, 1996, Ventura-lucas et al, 

2001, Carvalho et al, 2004 );

– O desligamento das ajudas poderá levar a uma extensificação das actividades agrícolas, 

que levará a que a produção de cereal se torne economicamente inviável. A produção de gado 

para carne,  com engorda de novilhos e com baixas densidades de pastoreio,  poderá ser o 

sistema  de  produção  mais  adequedo  às  condições  ecológicas  do  Campo  Branco.  Esta 

extensificação poderá ser acompanhada com uma redução das áreas de produção de cereal, 

substituídas por sua vez, por pastagens e, provavelmente, com uma ainda maior redução das 

densidades de animais (Carvalho et al, 2004, Henriques, 1996);

– Procura de metodologias inovadoras que implementem reduções de custos, de forma a 

ultrapassar o comportamento subsidio-dependente dos agricultores da região;

– Baseado no esquema de preços/subsidios de 2005 (PAC 2005), a produção de gado era 

o sistema de produção mais atractivo, o que levou a uma diminuição da produção de ovelhas;

– Muitos  agricultores  (pequenos  a  médios)  poderão  ter  problemas  na  sobrevivência 

económica  no  longo  prazo,  mesmo  depois  de  adoptar  novas  tecnologias  de  produção, 

especialmente os que pertencem a regimes extensivos ou semi-extensivos e em solos pobres 

(Henriques, 1996). Para as explorações pequenas a actividade em part-time poderá ser uma 

alternativa mas depende muito da dinâmica de criação de emprego da zona. O aumento da 

área da exploração através de arrendamento de terras também não parece viável devido aos 

preços elevados da terra, em parte inflaccionados pelas políticas da PAC. No entanto regimes 

temporários de rendas ou de direitos de pastoreio poderão ajudar alguns agricultores pequenos 

a atingirem o limite de viabilidade económica.

Em resumo a agricultura no Campo Branco é extremamente dependente dos subsídios e de 

políticas agrícolas. Os agricultores respondem aos diferentes estímulos políticos rapidamente, 

de  tal  forma  que  qualquer  alteração,  na  forma  ou  montante  dos  subsídios,  têm  impactos 

significativos nas receitas e na própria sobrevivência das explorações e, por último, nos usos do 

solo.  A  forma  como  os  esquemas  de  subsídios  nacionais  e  europeus  foram  desenhados, 

contribuíram  para  um  ciclo  de  dependências  em políticas  que  acabaram por  comprometer 

processos  de  modernização  e  de  adaptação  das  explorações  a  alterações  das  condições 

económicas e políticas, isto é, comprometeram a capacidade de resiliência das explorações 

(Henriques, 1996).

Os resultados obtidos com a construção dos cenários no âmbito do LACOPE, permitiram tirar 

algumas conclusões sobre a viabilidade económica dos sistemas de pastoreio extensivo da 

área de estudo. Todas as simulações variam entre dois extremos: o cenário mais favorável do 

ponto de vista da viabilidade económica da exploração corresponde à situação entre a reforma 
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da PAC em 2003 e a mais desfavorável que corresponde ao cenário de liberalização total de 

preços, considerando a média de preços do triénio 2002-2004.

O  cenário  da  PAC  2005  confirma  o  que  foi  observado  no  cenário  da  liberalização  total, 

apontando para uma maior utilização de pastagens permanentes naturais. Isto significava que 

com a estrutura de preços do triénio 2002-2004 as relativamente mais intensivas actividades 

são descartadas e o modelo apenas escolhe as combinações mais baratas e extensivas, com 

aumento  significativo  nos  rendimentos  devido  aos  direitos  históricos.  De  qualquer  forma 

considerando que os direitos históricos são degressivos, a diferenciação entre os dois cenários 

diminuirá.

A partir da nossa modelação a actividade animal mais adequada é a produção extensiva de 

gado para engorda e venda de novilhos aos 18 meses de idade. No entanto os agricultores 

preferem especializar-se  em venda  de  vitelos  aos  6  meses  de  idade,  devido  a  razões  de 

tesouraria conjugadas com redução do risco de produção.

Estes sistemas associados a produção de forragem e de pastagem apresenta uma variação 

dependente produtividade sazonal das pastagens no Alentejo (pico de produção na Primavera) 

e das condições climáticas (anos de seca/anos de muita chuva). Desta forma a disponibilidade 

alimentar na exploração tem um impacto significativo nas densidades animais, no período de 

vendas e nas necessidades de aquisição de alimento processado (Carvalho, 1994).

O desligamento dos subsidios de actividades produtivas reduzem a atracção dos cereais, e tal 

poderá ser uma oportunidade para que os agricultores procurem inovações tecnológicas de 

forma a reduzir os custos associados a fertilizantes, rações industriais, etc. De facto da análise 

feita  nos  inquéritos  aos agricultores  feito  em 2003,  no âmbito  do LACOPE,  a  esmagadora 

maioria dos agricultores comprava as rações, mesmo tendo área acima da média considerada 

para  a  construção  dos  cenários,  e  os  usos  do  solo  eram  planeados  de  acordo  com  os 

esquemas de subsídios e não de acordo com o efectivo animal que possuiam na exploração. 

Apenas um agricultor fazia alguma forragem e feno.

Assim o desligamento das ajudas poderá ser uma oportunidade para aumentar a confiança dos 

agricultores em actividades que priveligiem baixos custos de produção e baixos inputs para a 

mesma, tais como pastagens permanentes, associadas a um aumento do papel das pastagens 

permanentes melhoradas (Porqueddu et al, 2006).

A  introdução  de  pastagens  permanentes  melhoradas,  bem adaptadas  às  condições  edafo-

climáticas  do  Campo  Branco  em  particular,  é  a  melhor  forma  de  ultrapassar  as  baixas 

produtividades  naturais  na  região,  no  médio-longo  prazo  (Crespo,  D.  2003;  2001).  Há  no 

entanto  uma  restrição  importante,  que  é  a  introdução  de  pastagens  melhoradas  com 

leguminosas devido ao custo das sementes, associadas à longa tradição de cultivo de cereais. 
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Tal poderá induzir alguma resistência devido ao já mencionado comportamento de aversão ao 

risco e à falta de conhecimento técnico para inovação e desenvolvimento.

É  de  particular  importância  a  existência  da  agro-ambiental  Plano  Zonal  de  Castro  Verde. 

Mantendo  os  esquemas  de  preços  do  triénio  2002-2004  e  cumprindo  os  requisitos  dos 

esquemas  agro-ambientais  tais  como  o  de  Sistemas  de  Cereais  de  Sequeiro,  todas  as 

actividades animais são economicamente viáveis, mesmo em explorações de 70ha. No entanto 

num cenário de total liberalização, mesmo considerando uma liberalização parcial em que o 

esquema de subsídios do Plano Zonal ainda exista, as actividades animais estão no limiar de 

rentabilidade aos 420 ha de área (ver gráficos anexo 4.2).

Uma conclusão final  que se poderá tirar  da modelação é a de que sem subsídios,  mesmo 

assegurando  a  melhor  estratégia  de redução  de custos,  o  pastoreio  extensivo  não  é  uma 

actividade  viável  nas  condições  ecológicas  da  área  de  estudo  e  dentro  da  estrutura  de 

preços/subsídios do ano em estudo. A única actividade que se encontrava ligeiramente acima 

do limiar de rentabilidade era a de criação e engorda de novilhos até aos 18 meses. No entanto 

esta actividade não é atractiva para os agricultores, devido a questões de tesouraria e colidindo 

com o comportamento de aversão ao risco dos agricultores.

4.5. Avaliação e Discussão dos resultados ecológicos
O Campo Branco é actualmente a única área em Portugal onde a população da Abetarda (Otis 

tarda) está a aumentar devido, principalmente, às medidas implementadas pelo Plano Zonal e à 

destruição  do  habitat  destas  aves  em  outras  zonas  do  Alentejo  (Pinto  et  al,  2005).  Esta 

tendência, em conjunto com os resultados do modelo, comprova uma preocupação real: sem 

subsidios ou políticas sustentáveis de apoio ao sistema tradicional de usos do solo (cereais, 

restolho, pousio) e de efectivo animal dominado tradicionalmente por ovinos, há uma tendência 

de substituição deste sistema por um outro dominado por pastagens permanentes e por criação 

de bovinos (confirmação pelos cenários desenvolvidos).

Estas preocupações são ainda maiores quando consideramos a área de referência – Alentejo- 

onde já se observa a tendência modelada de substituição do efectivo animal ovino pelo bovino e 

o aumento da área de pastagens permanentes naturais e/ou melhoradas, assim como uma 

fragmentação  da  matriz  de  rotação  cereal-pousio,  por  área  irrigadas  para  produção  de 

forragens. Apesar de não se prever qualquer aumento de áreas irrigadas na nossa zona de 

estudo é de prever sim um aumento das zonas florestadas, apesar das limitações propostas 

pelo Plano Regional de Gestão Florestal do Alentejo-Sul e pela própria ZPE, abrangida pelos 

PDMs  dos  municípios.  Mesmo  apesar  destas  limitações  as  florestações  poderão  ocorrer 

fragmentando a paisagem estepária com consequências negativas para as espécies alvo e sem 

evidências claras na preservação ou recuperação de habitats protegidos.
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Outro factor importante é a diminuição da área ocupada pelo sistema tradicional de rotação 

cereal-pousio no Alentejo, assim mesmo que a área do Campo Branco seja preservada através 

da existência  e  reforço  de esquemas  como o antigo  Plano  Zonal,  o  nível  de  risco  para  a 

sobrevivência destas espécies tem tendência para aumentar, devido à sua concentração numa 

única área, com o desaparecimento dos seus habitats nas outras zonas do Alentejo. 

Sendo assim como conclusão geral podemos admitir  que sem uma política de preservação 

mais forte, articulada e focada para a preservação de habitats estepários para todo o Alentejo, 

haverá uma tendência para o desaparecimento de algumas das espécies alvo em Portugal.

No próximo capitulo apresentaremos algumas medidas que poderão ajudar na manutenção da 

sustentabilidade deste sistema, passando pela utilização de cereais para corte a dente – aveia 

– uso do solo sempre presente nos resultados das simulações.
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5. Considerações Finais

A agricultura no Campo Branco é muito dependente dos esquemas de subsídios da PAC, com 

respostas de tal forma rápidas aos diferentes estímulos das políticas que qualquer alteração 

nos montantes ou natureza nos esquemas de subsídios, terão impactos nos rendimentos e na 

própria sobrevivência das explorações na região e, desta forma, nos usos do solo. 

Do  processo  de  modelação  realizado  no  projecto  LACOPE,  podemos  tirar  as  seguintes 

conclusões:

– A partir do cenário de liberalização total chegamos à conclusão de que, sem subsídios, 

mesmo assegurando uma estratégia de redução de custos, o pastoreio extensivo não é 

uma  actividade  economicamente  sustentável,  considerando  as  condições  edafo-

climáticas da região e a estrutura de preços existente na altura. A única actividade que 

se encontra ligeiramente acima do limiar  de rentabilidade económica é a criação de 

gado para engorda e venda de novilhos aos 18 meses, no entanto esta actividade não é 

atraente  para  os  agricultores  devido  a  restrições  de  tesouraria  e  colidindo  com  o 

comportamento normal do agricultor da região, que não gosta de correr riscos. O cenário 

de liberalização total+Plano zonal mostra um aumento no rendimento dos agricultores, 

mas ligeiramente acima do limiar de rentabilidade. Isto significa que num cenário sem 

qualquer  esquema  de  subsidio,  de  forma  a  que  se  cumpram  os  objectivos  de 

conservação da natureza definidos  pelo  Plano Sectorial  da  Rede Natura 2000,  para 

aquela zona, terão que existir medidas de política agrícola semelhantes ao plano zonal, 

incluindo a forma de aplicação, as ITI, mas com financiamentos reforçados em relação 

aos existentes após 1999, o que infelizmente não se verificou;

– A área  e  o  próprio  tipo  de  sistema de  produção  influenciam  bastante  a  viabilidade 

económica: para áreas acima dos 420 ha com a actividade de criação de novilhos para 

engorda já se consegue ultrapassar o limiar de rentabilidade da exploração num cenário 

de liberalização total;

– O  cenário  mais  favorável  do  ponto  de  vista  da  sustentabilidade  económica  da 

exploração agrícola corresponde ao cenário PAC 2003, no entanto o desligamento das 

ajudas  das  actividades  produtivas  reduzem  o  interesse  na  produção  de  cereais  e, 

poderão aumentar o interesse na procura de inovações tecnológicas de forma a reduzir 

os  custos  de  produção  nomeadamente  com  a  compra  de  rações.  Os  resultados 

observados neste cenário apontam para um aumento de actividades que exijam baixos 

inputs e menores custos de produção, como as pastagens naturais permanentes. No 
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entanto  estes  sistemas  poderão  pôr  em  causa  os  objectivos  de  conservação  da 

natureza;

– O  cenário  mais  favorável  do  ponto  de  vista  da  sustentabilidade  económica  da 

exploração agrícola e da conservação da natureza é o cenário da PAC 2003+Plano 

zonal  de  Castro  Verde,  considerando  que  os  pagamentos  históricos  mantêm  os 

rendimentos dos agricultores a valores bastante confortáveis e que o plano zonal é o 

único esquema de subsídio que assegura a manutenção de um mosaico de usos do solo 

favorável para as aves estepárias: cereias de sequeiro com rotações de 2 anos com 

cereias  seguidos  de  2  ou  mais  anos  em  pousio,  juntamente  com  pastagens 

permanentes naturais ou melhoradas. Ora este cenário é altamente subsidiado pelo que 

não é realista no médio-longo prazo;

– Nas simulações confirmou-se o decréscimo na área de produção de cereais para grão, 

no Baixo Alentejo, após o desligamento das ajudas. No entanto existe uma actividade 

vegetal que é comum em todas as simulações e cenários, aveia para feno no campo, 

forma melhorada de pastagem natural  que satisfaz as necessidades  nutricionais  do 

gado em pastoreio extensivo durante o Verão.

– As aves estepárias dependem do sistema tradicional de rotação das pastagens no Baixo 

Alentejo. Este produziu um mosaico de paisagem muito semelhante às antigas estepes 

que existiam no Centro e Leste da Europa. As abetardas-comuns praticamente já só 

podem ser observadas em liberdade na Península Ibérica e em países de Leste como a 

Rússia, a Hungria e a Turquia, no Norte e Centro de África. 

O plano zonal foi uma medida agro-ambiental cuja eficiência foi demonstrada mas que sofreu 

diversas alterações que comprometeram a confiança dos agricultores (ver capitulos 3.1 e 3.2). 

Actualmente a implementação da reforma da PAC com o regime dos pagamentos directos, 

afectaram negativamente a área de cereais (GPPAA, 2006). Esta diminuição fez com que a 

articulação  da  agricultura  com  os  objectivos  de  conservação  da  natureza  se  tornem  mais 

difíceis.  A manutenção dos sistemas tradicionais  de rotação das culturas,  garantindo assim 

áreas minímas de cereais  e de pousios  não deverão representar  o regresso ao tradicional 

sistema de rotação das culturas com colheita de grão, se a área de cereal for utilizada para feno 

no campo, como fazendo parte de uma rotação de culturas.

O maior factor de ameaça das pseudoestepes cerealíferas do Campo Branco é, precisamente, 

o desaparecimento dos sistemas agrícolas extensivos com a alteração da paisagem (ICN, 2006; 

Moreira, 1995; Delgado et al, 2000; Pessoa, 2002; Pinto et al, 2005). Esta ameaça relaciona-se 

com a falta de rentabilidade destes sistemas agrícolas que, para manterem tanto o mosaico de 

usos do solo como o pastoreio extensivo, necessitam dos subsídios provenientes da PAC. 
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Tanto a florestação como o regadio são condicionados no âmbito dos Planos Directores 

Municipais dos Concelhos abrangidos pela ZPE, pelo que não são consideradas ameaças à 

manutenção das pseudoestepes do Campo Branco. No entanto estas são fortes restrições a 

alternativas  que  os  agricultores  devem  procurar  por  forma  a  conseguir  manter  a 

sustentabilidade económica, fora do sistema de produção tradicional. A alteração dos usos do 

solo poderá ocorrer no sentido do declínio dos campos cerealíferos e de restolhos, com o 

consequente declínio das espécies de aves que dependem mais destes usos do solo. Também 

a perda de pousios e/ou a diminuição do ciclo de rotação, resultado de uma intensificação 

agrícola, influenciaria negativamente as populações do Sisão e da Calhandra, entre outras 

(Delgado et al, 2000).

5.1. Considerações sobre a eficácia de algumas medidas de política 

agrícola

Tal como foi referido nos Cap. 3.1 e 3.2, a própria paisagem característica das pseudo-estepes 

foi  modelada  pelas  políticas  agrícolas  que  afectaram  a  região  do  Campo  Branco.  A  forte 

subsidiação dos cereais fez com que os agricultores adoptassem uma posição mais cómoda, 

independentemente das produtividades obtidas nestes sistemas, adaptando-se a mudanças de 

políticas  e  procurando  a  maximização  dos  subsídios.  Nesta  parte  apresentamos  algumas 

considerações sobre a influência que algumas das medidas de política agrícola da PAC teve no 

sistema de pastoreio extensivo do Campo Branco.

5.1.1. Reforma da PAC 2003

A implementação da reforma da PAC poderá ter ajudado a uma alteração nos mosaico de usos 

do solo na região do Campo Branco, com uma maior extensificação,  nas áreas já de si de 

pastoreio extensivo, e mesmo a uma diminuição das áreas de cereal, em favor das áreas de 

pastagem permanente (natural ou melhorada). Alguns sectores de agricultura mostram um nível 

elevado de risco de abandono (cereais, ovinos e caprinos) uma vez que a implementação de 

actividades alternativas é dificultada pelo comportamento de aversão ao risco por parte dos 

agricultores da zona. O cumprimento dos requisitos das condicionalidades poderá ter levado a 

uma  diminuição  dos  rendimentos.  Como  provável  resultado  do  desligamento  das  ajudas, 

verificou-se um decréscimo nas áreas de cereal,  levando mesmo à constatação de que os 

cereais produzidos na zona de estudo, eram-no no âmbito de medidas agro-ambientais – ITI de 

Castro  Verde.  Os  dados  estatísticos  mostram  que  as  áreas  de  produção  de  trigo-duro 

diminuiram significativamente já em 2005 (Carvalho et al, 2005; GPPAA, 2006).
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5.1.2 Políticas de suporte aos cereais (antes da refoma da PAC 2003)

Considerando  que  a  produção  de  cereal  não  é  economica  e  ambientalmente  sustentável, 

excepto  se  fortemente  subsidiada  (ver  capitulos  3.1,  3.2,  4.2),  a  manutenção  de  algumas 

políticas, e inexplicavelmente, algumas medidas agro-ambientais como os Sistemas de Cereais 

de  Sequeiro,  mantiveram  este  padrão  de  produção.  Ao  usar  as  tradicionais  técnicas  de 

produção e em solos de fertilidade tão baixa, aumentou ainda mais o risco de erosão do solo 

em larga escala. Ajudou também a que os agricutores não encontrassem razão para alterar o 

sistema de produção, acomodando-se a um sistema tradicional, mesmo com a necessidade de 

procurar  novas  técnicas  de  produção  que  promovessem  a  sustentabilidade  ambiental  e 

económica das explorações. Tal torna-se ainda mais evidente quando se verifica que nada foi 

feito no sentido de adaptar as explorações às condicionalidades inerentes ao novo regime de 

ajudas da PAC 2003, independentemente de aderirem ou não a medidas agro-ambientais.

5.1.3 Políticas de suporte aos animais (antes da reforma da PAC 2003)

Observando estas medidas com maior detalhe (ver capitulo 3.1) existe uma forte descriminação 

em favor dos bovinos, nomeadamente vacas aleitantes, juntamente com prémios ao abate de 

novilhos.  Esta  descriminação  nunca  foi  devidamente  explicada  pelas  autoridades  que 

desenharam estes suportes.  Ao promover um maior suporte aos bovinos em detrimento de 

ovinos  e  caprinos,  promoveu-se  uma  alteração  nos  efectivos  animais  da  região.  Esta 

descriminação manteve-se com a reforma da PAC 2003 (Capitulo 3.1).

Tradicionalmente quando o grau de aridez aumentava na região, aumentava a tendência para a 

criação de ovinos, em detrimento dos bovinos (Moreira, 1995). A PAC e as alterações nos 

esquemas de subsídios à produção animal no âmbito das suas reformas, sendo a última de 

2003, afectaram o sistema agrícola verificando-se a diminuição da importância dos ovinos em 

relação aos bovinos.  Mesmo  com  a  reforma  de  2003  esta  tendência  manteve-se, 

principalmente depois da decisão da manutenção de 100% dos apoios ligados à produção de 

gado e apenas 50% dos apoios directos ligados à produção de ovinos. Ora os efeitos de tais 

alterações são observados nas diferenças de estruturas e composição da vegetação entre 

terrenos pastoreados por bovinos e por ovinos (Moreira, F. 2005), além de uma grande falta de 

flexibilidade na adaptação a situações de seca. Muitos agricultores adoptaram uma estratégia 

de intensificação da produção comprando forragem e rações industriais,  em vez de tirarem 

partido dos recursos ambientais que tinham à sua disposição, e das vantagens do pastoreio 

extensivo. Ao ter acesso fácil ao alimentos adquiridos fora da exploração, o agricultor não vê 

necessidade em adoptar uma estratégia de gestão dos recursos de pastagem, constituindo 

reservas de alimentos para os animais,  como forma de prevenção contra riscos ambientais 

como a seca de 2005. Durante esta época as rações industriais e as forragens compradas fora 
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da exploração esgotaram, e o cenário tornou-se ainda mais dramático com a doença da língua-

azul

5.1.4. políticas Agro-ambientais

Três medidas agro-ambientais sobressaíram nesta análise: Sistemas Forrageiros Extensivos, 

Sistemas de Cereais de Sequeiro e o Plano Zonal de Castro Verde. Complementares entre si,  

no entanto, nunca existiu qualquer articulação entre estes, careacterizando-se por:

– Manutenção  de  pastagens  naturais  por  mais  de  5  anos  num  sistema  de  sequeiro, 

redução  ou  eliminação  do  risco  de  erosão,  com  manutenção  do  coberto  vegetal, 

manutenção ou melhoria da qualidade forrageira das pastagens, decréscimo o risco de 

sobrepastoreio,  promoção  da  redução  das  densidades  animais  em  pequenas 

explorações intensivas;

– Manutenção  de  sistemas  de  pastoreio  baseados  na  cerealicultura,  manutenção  de 

habitats importantes, redução do risco de abandono ou de intensificação;

– Promoção da conservação da natureza e melhoria da qualidade dos habitats estepários, 

promoção de actividades de gestão das explorações compatíveis com os objectivos de 

conservação da natureza, elaboração de Planos de Ordenamento e Beneficiação (POB).

O  Plano  Zonal  foi  uma  medida  implementada  a  partir  de  1995,  com  eficácia  ambiental 

comprovada,  sujeita  a  monitorização  periódica  e  com  resultados  comprovados  e  bastante 

positivos do ponto de vista da conservação da natureza como também do ponto de vista da 

rentabilidade das explorações (modelação económica no âmbito do LACOPE, ver capitulo 4.1 e 

4.2). E é uma medida que continua a ser implementada no actual quadro comunitário tendo sido 

mesmo transposta para as outras ZPE,  desta vez com o nome de Intervenções Territoriais 

Integradas.  Ao  sofrer  de  alterações  com  a  redução  do  nível  de  apoios,  comprometeu-se 

seriamente a eficácia e abrangência desta medida (ver capitulo 3.1 e 3.2). Pelo contrário as 

duas medidas - Sistemas Forrageiros Extensivos e Sistemas de Cereais de Sequeiro, não só se 

mantiveram  estáveis  como  ainda  sofreram  um  aumento  no  subsidio,  mantendo  menos 

obrigações e condicionalidades ambientais, e sem qualquer esforço de monitorização. Ou seja 

estas medidas não foram desenhadas para uma qualquer estratégia ambiental, mas sim para 

subsidiar a manutenção do sistema de cerealicultura no Alentejo.

5.2.  Propostas  de  medidas  de  políticas  para  aumento  da  

sustentabilidade  do sistema de  pastoreio  extensivo  no Campo  

Branco

Valorização dos produtos agrícolas provenientes da região
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As associações de produtores agrícolas do Alentejo uniram esforços em marketing e inovação 

no sentido de promover os produtos da região, apostando em produtos certificados de raças 

autóctones. Carne Alentejana e Montado Alentejano são alguns dos exemplos de marcas que 

surgiram, sendo das mais dinâmicas na altura, apostando no marketing e inovação e levando os 

seus produtos para outros mercados para além dos locais. A marca Carne Alentejana apostou 

em  novos  produtos,  direccionados  a  restaurantes  e  a  grandes  superfícies,  e  onde  a 

investigação, desenvolvimento e implementação de estratégia de  marketing esteve bastante 

presente. A marca Montado Alentejano apostou na abertura de lojas em outros locais do país 

(Lisboa, Cascais, etc) onde priveligiavam a marca e os produtos dos agricultores aderentes, 

juntando-lhe um visual bastante moderno e urbano. No entanto os custos com o aluguer de 

espaços e mão-de-obra eram muito elevados e o marketing não foi tão desenvolvido, acabando 

por fechar as lojas.

Existem iniciativas privadas que poderiam ser mais eficazes se existisse uma maior cooperação 

entre os diferentes stakeholders da região, privados e públicos, isto de forma a desenvolver 

uma estratégia  mais  organizada  para  colocar  os  produtos  noutros  mercados do país  e  no 

estrangeiro,  criando  canais  de  comercialização  e  estratégias  de  marketing  de  produtos 

certificados DOP. As entidades públicas seja do Ministério da Agricultura seja da Economia, 

mesmo e sobretudo num contexto de crise,  deveriam ser mais proactivos na promoção do 

empreendedorismo na região e na cooperação entre os diferentes stakeholders. A promoção 

dos valores ambientais, com o turismo de natureza já tão implementado na região, juntamente 

com os produtos da região, poderiam facilmente criar a “marca”. Aqui a intervenção do estado 

poderá ser determinante para facilitar a tão necessária coordenação entre os stakeholders e, 

também deveria dar a confiança a estes, liderando-os de forma a que invistam tempo e meios 

no desenvolvimento da agricultura, especialmente em áreas desfavorecidas (Guellec and Ralle, 

1995).

Ajustamento nos pagamentos directos

O processo de desligamento das ajudas foi feito de forma parcial: A produção de gado manteve 

100% das ajudas ligadas à produção, mas as ovelhas e cabras mantiveram apenas 50% das 

ajudas. Esta situação aliada aos baixos preços da carne de ovelha no mercado e à falta de 

mão-de-obra não deverá ter ajudado ao aumento do efectivo de ovinos e caprinos na região. 

Deveria existir uma discriminação positiva na criação de ovelhas e cabras uma vez que é uma 

actividade que está em risco e que cuja diminuição acarreta consequências ambientais.

Ajustamento dos Programas de Medidas Agro-Ambientais
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O  PZ  de  Castro  Verde  garantiu  a  manutenção  de  espécies  e  de  habitats,  através  da 

manutenção do sistema de cereais extensivos na região.

As alterações introduzidas pela Reforma da CAP e as projecções apontavam para ajustamentos 

rápidos ao programa, tendo em atenção recomendações da Estratégia para a Gestão Agrícola e 

Florestal  da  Rede  Natura  2000  (Santos,  L.  2006)  e  no  Plano  Estratégico  Nacional  para  o 

Desenvolvimento Rural 2006-2013 (GPPAA, 2006).

Os sistemas extensivos de pastoreio não são economicamente viáveis tendo em conta o actual 

esquema de preços e os objectivos de conservação da natureza que impõe restrições a uma 

actividade já  de si  com diversas restrições (solos pobres,  baixas produtividades).  Assim só 

através de um certo nível de apoio é que esta actividade se torna viável  economicamente. 

Tendo em conta a atribuição de subsidios baseado nos direitos históricos, os agricultores irão, 

mais tarde, confrontar-se com um dilema: ou intensificam a actividade de forma a rentabilizar o 

mais possível tanto em área de SAU como em UTA ou, pelo contrário, extensificam o sistema 

de  produção,  reduzindo  inputs  e  custos  em factores  de  produção,  abandonando  as  zonas 

menos produtivas.

Assim sendo,  se o objectivo é a manutenção do sistema de pastoreio extensivo no Campo 

Branco, com o objectivo de manter a viabilidade económica das explorações e a preservação 

de  espécies  e  de  habitats,  são  necessários  apoios  específicos  nesse  sentido.  Portanto  a 

questão reside no tipo de modalidade de apoio que poderá ser mais adequada para atingir 

estes objectivos.

Apesar dos ambientalistas suportarem a teoria de que é necessário manter o sistema tradicional 

de  rotação  das  culturas,  sugerimos  aqui  uma  readaptação  desse  mesmo  sistema  com  a 

introdução de pastagens melhoradas:

– Em vez de um esquema de rotação de 4 anos (2 anos cereal*2 anos pousio) poderia 

defender-se um esquema de 8 anos de rotação, com uma pequena percentagem da 

área com pastagem permanente e o resto dos usos do solo com pastagens anuais em 

rotação, cereais para “feno em pé” e pousios. Este esquema poderia ser posto à ITI de 

Castro Verde e sujeita a avaliação e validação no terreno;

– Rotação  com  12,5%  da  área  com  pastagem  melhorada  com  leguminosas,  que 

permanece durante 8 anos (máximo permitido para as pastagens permanentes (Santos 

et al, 2006);

– 25% da área com sementeira de cereais para “standing hay” para pastoreio dos animais 

durante  o  verão  –  período  com  maior  escassez  de  alimento  nas  pastagens  (este 

esquema foi testado em todos os modelos de programação linear do LACOPE);
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– 25% da área em pousio;

– 37,5% da área sujeita a diferentes escolhas de pastagens temporárias que deverão ser 

designadas de acordo com as condições específicas de cada exploração;

Tabela 5.1: Proposta de rotação de 8 anos para a região do Campo Branco (LACOPE, 2006).

% SAU 12.50% 37.50% 25.00% 25.00%

Usos do solo Pastagem  melhorada 
permanente (8 anos)

Pastagens 
temporárias  (em 
rotação)

Cereais para feno em 
pé (1 ano)

Pousio  (em 
rotação)

Todas as culturas deverão ser instaladas tendo em conta as boas prácticas de mobilização do 

solo, com o minímo de mobilização e sementeira directa. As espécies seleccionadas para as 

pastagens deverão assegurar a preservação e melhoramento das condições do solo, assim 

como a satisfação das necessidades nutritivas dos animais em pastagem.

A  gestão  do  sistema  de  pastoreio  deverá  assegurar  uma  parte  da  área  para  nidificação, 

diminuindo o risco de destruição de ninhos. Os cereais e o pousio subsequente (mais rico do 

que  o  habitual,  uma  vez  que  o  grão  permanecerá  no  solo)  satisfarão  as  necessidades 

nutricionais dos animais, assim como as pastagens melhoradas.

A  produção  de  ovelhas  não  regista  grande  impacto  sobre  a  manutenção  dos  habitats 

estepários,  podendo-se apoiar  a  produção  de raças autóctones  como a Campaniça.  É um 

animal  bastante  rústico,  bem adaptado  às  condições  edafo-climáticas  da  região,  mas  com 

menor rendimento económico e zootécnico.  Uma modelação económica seria possível  mas 

trata-se  de  uma  situação  tão  específica  que  é  necessária  uma  maior  flexibilização  no 

estabelecimento  de  uma  política  ou  de  uma estratégia  para  comercialização  dos  produtos 

associados a esta raça.

Existem ainda algumas considerações:

– É  necessário  clarificar  os  compromissos  e  objectivos  de  esquemas  de  subsidios, 

principalmente tendo em conta as ITI;

– É essencial  manter  a  estabilidade  dos  níveis  de  ajudas  devem ser  assumidos  pelo 

governo de forma a manter a credibilidade destas medidas. Existe unanimidade entre os 

agricultores  e  outros  investigadores  e  stakeholders,  que  alterações  nos  níveis  de 

pagamentos e atrasos nestes, influenciam negativamente os níveis de adesão a estas 

medidas  e  comprometem  a  sua  eficácia,  e  assim  sendo  deverá  ser  assumido  um 

compromisso de longo-prazo quando se trata de mecanismos de gestão de território;
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– Uma boa rede de comunicação entre todos os stakeholders, seja instituições públicas ou 

privadas e os agricultores é essencial. As Estruturas Locais de Apoio têm aqui um papel 

fundamental para restaurar confianças mas também para tornar viável a transposição 

local destas medidas e a sua avaliação;

– Assume-se  que  a  articulação  entre  os  objectivos  de  conservação  da  natureza  e  a 

sustentabilidade  económica  das  explorações  se  tornou  mais  difícil  após  a 

implementação da reforma da PAC 2003. Assim as ELA deverão ter capacidade técnica 

para que consigam compreender a eficiência ambiental das medidas de política agrícola 

e a sua influência na economia das explorações agrícolas do Campo Branco.
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