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José Lima Santos
Entrevista elaborada pela publicação 
online – Indústria e Ambiente
(https://www.industriaeambiente.pt/
noticias/entrevista-jose-lima-santos/)

A segunda via baseia-se na cópia e utilização de processos 
ecológicos – predação, parasitismo e doença, fixação simbiótica 
de azoto, micorrizas, combinações de culturas permanentes e 
anuais, como nos sistemas agroflorestais – para substituir inputs 
comprados de origem industrial (pesticidas, fertilizantes  
e energia).

(…)

A intensificação de base ecológica (segunda via) depende de uma 
provisão reforçada e resiliente de serviços de polinização, controlo 
biótico de pragas e doenças, fertilidade do solo e outros serviços 
de ecossistemas. Depende, portanto, de ecossistemas saudáveis 
e funcionais, em que se apoia para reduzir a atual dependência 
da produção de alimentos face a inputs industriais ricos em 
energia, cujo preço está a aumentar. A proteção dos ecossistemas 
justifica-se aqui não pelo seu valor intrínseco, mas sim pelo 
reconhecimento da nossa dependência face aos mesmos para 
assegurar a produção de alimentos numa nova era de energia mais 
cara em que é necessário reforçar a sustentabilidade ambiental. 
Deste modo, no âmbito da intensificação sustentável, e ao 
contrário do que se passava no modelo químico-mecânico, existe 
uma grande consistência entre os objetivos de competitividade e 
de sustentabilidade ambiental.

"no âmbito da intensificação 
sustentável (...) existe uma 
grande consistência entre os 
objetivos de competitividade
e de sustentabilidade
ambiental."
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José Pereira Palha
Promotor do projeto 
“Segunda Via”

Nós, os agricultores, somos os principais preocupados com  
a preservação do ambiente e da biodiversidade. A preocupação 
que todos os ambientalistas têm com o planeta é idêntica à nossa. 
Nós somos os principais agentes envolvidos na preservação e no 
ordenamento do território, e podemos ter um impacto positivo  
ou negativo no planeta e no ambiente.

Como eu recebi a exploração do meu pai, que recebeu do meu 
avó, que por sua vez recebeu do meu bisavô, em boas condições, 
eu quero que passe para a geração seguinte nas mesmas 
condições, ou até melhores. 
Nesse sentido temos feito um 
trabalho, nos últimos 4/5 anos 
de agricultura de precisão – 
adubação diferenciada, rega 
diferenciada, levantamentos 
da condutividade elétrica do 
solo. Paralelamente penso 
que é possível compatibilizar 
uma agricultura sustentável 
mais intensiva em que aliamos 
a tecnologia já utilizada 
com uma preocupação e 
preservação ambiental. Esta 
sinergia foi a ideia base do 
projeto “Segunda Via”

(…)

Com o final deste projeto penso que conseguimos perceber de 
uma forma clara quais são os impactos positivos que este tipo 
de modelo de intensificação ecológica pode ter no ambiente e na 
exploração. Acredito mesmo que é possível replicar este modelo 
ao longo do país e penso que os resultados obtidos permitem-nos 
convencer outros agricultores a adotarem esta estratégia.

"A preocupação que todos 
os ambientalistas têm com  
o planeta é idêntica à nossa 
(...) penso que conseguimos 
perceber de uma forma 
clara quais são os impactos 
positivos que este tipo de 
modelo (...) pode ter no 
ambiente"
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Introdução

A intensificação agrícola do passado (modelo 
químico-mecânico), foi desenvolvido sobre as se-
guintes premissas: mecanização agrícola, consu-
mo de agroquímicos (adubos químicos de síntese, 
fitofármacos, energia e água) em associação com 
variedades melhoradas de plantas (geneticamen-
te ou não), com o intuito de aumentar a produtivi-
dade da terra. 

Esta intensificação, que se iniciou no final da se-
gunda grande guerra, poupou muita terra para a 
Natureza e cumpriu a ânsia de aumentar a produ-
tividade da terra cultivada, mas à custa de um uso 
sucessivamente mais ineficiente destes mate-
riais, que resultaram em perdas excessivas, acen-
tuando problemas de emissões de poluentes de 
nitratos, fosfatos, pesticidas permanentes e de 
gases com efeito de estufa. Além disso, acelera-
ram a delapidação do património natural, como 
a água, solo, biodiversidade, energia e múltiplos 
serviços de ecossistemas. Os recursos naturais 
passaram a ser consumidos a um ritmo, com o 
qual, a Natureza não consegue competir e muito 
menos repor o impacto gerado anualmente. Não 
obstante, é este mesmo modelo que permitiu su-
portar uma população cada vez mais numerosa e 
retirar milhões de pessoas da fome e da pobreza 
extrema. Problema que aliás, ainda se mantém, 
quando as projeções apontam para uma popula-
ção de 9.7 biliões de pessoas em 2050, quando 
em 1928 era de 2 biliões! 

Hoje em dia, o debate em torno da sustentabilida-
de dos recursos naturais e das alterações climáti-
cas, está cada vez mais presente na sociedade e 
já não é exclusivo dos agentes do território e da 
paisagem. 

Com a consciencialização dos consumidores (es-
sencialmente urbanos) e com o aumento da re-
gulação e condicionantes, torna-se ainda mais 
urgente encontrar uma solução para o problema 
da intensificação agrícola, ou seja, produzir mais 
por hectare de superfície cultivada, sem com isso 
aumentar a utilização de inputs por hectare. 

Este é um problema societal e requer mais do 
que uma mudança de modelo tecnológico e im-
plica, mudar o paradigma de toda uma cadeia de 
valor construída ao longo de um século: produ-
tores de bens alimentares, consumidores e pro-
dutores de ciência e tecnologia. Implica acima 
de tudo, mudar o comportamento das pessoas e 
a perceção do valor dos bens produzidos (tangí-
veis e intangíveis).

Num artigo de 2016, publicado na revista Cultivar, 
o Professor José Lima Santos, refere que existem 
pelo menos duas vias estratégicas para a transição 
do modelo tecnológico na agricultura. A primeira 
destas vias baseia-se no aumento da eficiência na 
utilização dos inputs, por aplicação dos mesmos 
de um modo mais preciso, no tempo e no espaço – 
o que é referido como agricultura de precisão, num 
sentido genérico do termo, porque inclui também 
novos métodos de rega, bem como outras tecno-
logias, tal como a proteção integrada e a utilização 
sustentável de agroquímicos. E uma segunda via 

as projeções apontam para 
uma população de 9.7 biliões 
de pessoas em 2050, quando 
em 1928 era de 2 biliões!
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(intensificação de base ecológica) que não sendo 
mutuamente exclusiva da primeira, baseia-se na 
utilização de processos ecológicos – predação, 
parasitismo e doença, fixação simbiótica de azoto, 
micorrizas, combinações de culturas permanentes 
e anuais, como nos sistemas agroflorestais – para 
substituir inputs comprados de origem industrial 
(pesticidas, fertilizantes e energia).

A primeira via (eficiência no uso de inputs através 
de uma aplicação de precisão) depende sobretu-
do das novas tecnologias da informação, incluindo 
os sistemas de informação geográfica (SIG), bem 
como as tecnologias de sensores e de deteção 
remota. A segunda via (substituição de inputs por 
processos ecológicos) assenta num melhor co-
nhecimento da forma como os serviços do ecos-
sistema (polinização, controlo biótico de pragas e 
doenças, fertilidade do solo, etc) funcionam e se 
interligam entre si. 

A via da eficiência dos recursos (inputs) ou da agri-
cultura de precisão, tendo sido uma prioridade 
para esta exploração é há algum tempo a esta par-
te, um exemplo para a região (e para o país) que na 
sua grande maioria ainda continua a praticar uma 
agricultura empírica, baseada em receitas e sem 
suporte técnico.

O setor agrícola e o setor agroindustrial são os se-
tores que mais dependem/beneficiam de ecossis-
temas saudáveis e da biodiversidade. No entanto 
é notório que, a limitação espacial dos terrenos 
agrícolas, o crescimento exponencial da popula-
ção e a escassez dos recursos hídricos têm exer-
cido uma grande pressão nos agricultores para 
intensificarem as suas culturas nos mesmos terre-

nos acabando por ameaçar a biodiversidade e os 
ecossistemas. Uma das grandes ameaças, é sem 
dúvida o desaparecimento total de espécies e os 
seus respetivos habitats naturais.

Com este manual, a expetativa é de transferir o 
conhecimento adquirido no âmbito do projeto, 
potenciando os modelos e práticas com vista à 
adoção e replicação por parte do setor agrícola, 
dando continuidade ao caráter inovador da ex-
ploração, reconhecido no setor pelas práticas de 
agricultura de precisão, levando a que se promova 
as vantagens de uma agricultura mais próxima da 
Natureza e dos seus valores naturais. Desta forma 
será possível contribuir não só para a mudança de 
paradigma dos agricultores, mas também para 
que melhore a imagem e reputação dos agriculto-
res na sociedade urbana.

O setor agrícola e o setor agroindustrial 
são os setores que mais dependem/
beneficiam de ecossistemas saudáveis  
e da biodiversidade
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Tal como descrevemos anteriormente, ao implementarmos 
um modelo baseado no conceito da “Segunda Via” nas 

explorações agrícolas estamos a adotar uma estratégia 
ecológica que procura conciliar a produtividade/rentabilidade 
agrícola com sustentabilidade ambiental – ou seja beneficiará 

tanto a exploração como um todo como a biodiversidade 
existente e ao seu redor.

Tendo em conta os desafios que o setor enfrenta neste momento 
e no futuro próximo, podemos dividir os benefícios em três 
categorias – benefícios climáticos, benefícios ecológicos e 

benefícios agrícolas.

Mas afinal quais é que são os  
benefícios deste modelo e porquê  

adotá-lo numa exploração?

Benefícios
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Benefícios Climáticos

ao implementarmos/mantermos um vasto conjunto de habitats saudáveis e funcio-
nais (como sebes, árvores, zonas húmidas, orlas multifuncionais) nas explorações, 
conseguimos criar um sistema mais resiliente às alterações climáticas e mitigar al-
guns dos seus efeitos negativos que acontecem cada vez com mais frequência (fo-
gos, inundações e/ou secas). Para além da mitigação a implementação/manutenção 
destes habitas irá potenciar um conjunto importante de serviços dos ecossistemas, 
como o aumento do sequestro de carbono ou o controlo da erosão.

Benefícios Ecológicos

uma das principais causas no decréscimo da biodiversidade a nível mundial é a perda 
de habitats naturais. Ao implementarmos/mantermos um vasto conjunto de habitats 
saudáveis estamos a providenciar algumas das condições fundamentais para a flora 
e fauna existentes, como: abrigos diversificados, alimentos e fontes de água. Um des-
ses exemplos, é a criação de habitats com elevados recursos florísticos que aumenta 
a população de polinizadores (têm sofrido um forte declínio nos últimos anos) que 
consequentemente, através da polinização, poderá aumentar a produtividade das 
culturas. Ao utilizarmos diferentes espécies polinizadoras, com diferentes períodos 
de floração estamos a providenciar abrigo e alimento para que os insetos polinizado-
res se fixem na nossa exploração e aumentem a produtividade das culturas.

Benefícios Agrícolas

os benefícios para a exploração ao estarmos a cuidar do solo, da água e dos habitats 
existentes são múltiplos; a existência de estruturas ecológicas proporcionam abrigo, 
sombra e água para o gado; solos mais saudáveis indicam melhores colheitas com 
menos custos associados; a existência de abrigos para a biodiversidade (como aves 
ou morcegos) perto das parcelas agrícolas permitirá fazer um controlo de pragas de 
forma natural, que consequentemente não só reduz o uso e o gasto em herbicidas 
e pesticidas como também beneficia os insetos polinizadores; entre outros… Outro 
aspeto a considerar são as ajudas financeiras que tipicamente têm estado cada vez 
mais relacionadas com práticas de gestão sustentáveis.
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Estruturas de  
Foco Ecológico
EFA’s

A introdução e a manutenção das estruturas de 
foco ecológico são o motor e a chave para a imple-
mentação da estratégia de intensificação ecoló-
gica que é a “Segunda Via”. As estruturas de foco 
ecológico são todas as estruturas existentes na 
paisagem, sejam elas estruturas verdes, estrutu-
ras azuis ou estruturas cinzentas, que potenciam 
e proporcionam benefícios ecológicos de forma 
direta ou indireta. 

Cada estrutura tem um determinado impacto 
potencial face aos diferentes serviços dos ecos-
sistemas (sequestro de carbono, estética da pai-
sagem, qualidade de habitat, controlo da erosão 
dos solos, controlo de pragas, polinização) e aos 
diferentes tipos de biodiversidade faunística e 
florística, em função da combinação e configu-
ração das suas características intrínsecas (como 
a sua forma, área, declive, largura, tipo de solo, 
características florísticas) e das características 
que lhe são envolventes (como a proximidade a 
outras estruturas de foco ecológico, presença de 
matéria morta, entre outras).

Estruturas verdes: Agroflorestal, Árvores em 
Linha, Árvores Isoladas, Bosquetes, Culturas de 
Cobertura, Floresta, Margens de Campo.

Estruturas azuis: Charcas, Lagos, Zonas 
Húmidas, Valas de Drenagem, Linhas de Água 
(Galerias Ripícolas).

Estruturas cinzentas: Edifícios Deteriorados, 
Muretes, Caixas de Abrigo para Aves  
e Morcegos.

Antes de implementar qualquer tipo de estrutu-
ras de foco ecológico na exploração é importante 
identificar e perceber quais é que são as estruturas 
já existentes. A verdade é que muitos agricultores 
já têm nas suas explorações algumas estruturas, 
como bosquetes, faixas de árvores ou árvores 
centenárias e não reconhecem a sua importância 
e valor ecológico. Os habitats já estabelecidos são 
quase sempre mais ricos em vida selvagem do que 
habitats recentemente criados artificialmente – de 
uma forma geral os habitats recentemente criados 
nunca chegam a atingir os valores de biodiversida-
de em comparação com um habitat já existente – 
pelo que é imperativo gerir e conhecer os espaços 
naturais já existentes nas explorações.

Uma das diretivas mais importantes quando se 
fala no debate de "Manutenção vs Implemen-
tação" e que poderá ajudar o agricultor a dese-
nhar um plano que maximizará a intensificação 
ecológica são os princípios das redes ecológicas 
(“Making Space for Nature”) – “Melhor”, “Maior”, 
“Mais” e “Ligação”:

• Melhor: melhorar a qualidade dos habitats já 
existentes.

• Maior: aumentar/expandir os habitats existen-
tes sempre que possível.

• Mais: introduzir novas áreas de foco ecológico 
em terras menos produtivas e perto de outros 
habitats já estabelecidos (aves, insetos ou pe-
quenos mamíferos tem uma maior tendência de 
ocupar novos habitats que se situam mais pró-
ximos dos antecedentes).

• Ligação: interligar habitats existentes com es-
truturas lineares com características similares.
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Impactos nos Serviços dos Ecossistemas

Impactos na Biodiversidade

Controlo da Erosão 
do Solo

Abelhas

Mamíferos

Controlo  
de Pragas

Anfíbios

Peixes

Estética da 
Paisagem

Aves

Plantas  
Aquáticas

Filtração de 
Pesticidas e 
Herbicidas

Musgo

Pequenos 
Mamíferos

Crustáceos

Polinização Controlo  
de Cheias

Qualidade  
da Água

Sequestro de 
Carbono

Répteis

As próximas páginas, são assim, dedicadas à descrição exaustiva das 
estruturas de foco ecológico – existentes na exploração do Monte 
de Santo Isidro (assim como algumas explorações adjacentes) –, à 
identificação das boas práticas a que são sujeitas (seja na sua manu-
tenção ou implementação) e aos potenciais impactos positivos que 
estas podem causar nos diferentes serviços dos ecossistemas e na 
biodiversidade. Realça-se, que os diferentes impactos são expressos 
de acordo com os seguintes ícones:

Mediação de 
Impactos Olfativos, 
Ruidosos e Visuais

Biodiversidade 
Geral

Borboletas Fungos

Invertebrados Líquenes Morcegos
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São mosaicos de pastagens perenes sob coberto variável, 
pouco denso, de sobreiro e/ou azinheiras, a que se associa 
um sistema de pastorícia extensivo que por vezes, inclui, 
parcialmente, sistemas de agricultura arvense extensi-
va em rotações longas. Os benefícios, associados a este 
tipo de estruturas, aliados a uma diminuição de operações 
agrícolas e do seu potencial para o desenvolvimento de 
gramíneas no subsolo, são múltiplos.

Serviços dos ecossistemas
Regulação do balanço hídrico, regulação da qua-
lidade do ar e da água, eficácia no aproveitamen-
to e reaproveitamento dos nutrientes, manuten-
ção da fertilidade e consequente sequestro de 
carbono no  solo redução da lixiviação de nitra-
tos, mitigação do risco de incêndio, prevenção da 
erosão do solo e promoção da polinização (recur-
sos florísticos abundantes).

Biodiversidade
Aumentam a diversidade estrutural do habitat 
para diferentes espécies (são um refúgio para a 
biodiversidade): maior adequação para os répteis 
e anfíbios durante as fases iniciais do seu desen-
volvimento; o maior número de invertebrados no 
solo leva consequentemente a um maior número 
de aves insetívoras e de pequenos mamíferos; a 
existência de pequenos frutos é bastante impor-
tante porque são fonte de alimento para aves; 
a floração das árvores de folha caduca fornece 
uma fonte de néctar e pólen não só importante 
para os insetos polinizadores, mas também para 
outros insetos voadores que são fonte de alimen-
to para morcegos e outras aves insetívoras.

AGROFLORESTAL

Áreas agroflorestais na exploração do 
Monte de Santo Isidro ao longo do ano

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

|        ESTRUTURAS VERDES        |
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Protetores 
metálicos nas 

espécies juvenis

Fonte: Equipa do 
Projeto “Segunda 

Via”

• O primeiro passo para as boas práticas desta es-
trutura ecológica sensível é compreender o que 
se passa dentro das suas zonas agroflorestais, 
nomeadamente quem é que a utiliza como refú-
gio e ponto de alimentação. Compreender que 
animais e que plantas existem no seu sistema 
agroflorestal vai ajudá-lo a adaptar e a escolher 
as melhores práticas de gestão. Ao conseguir 
perceber a fauna a flora existentes consegue ti-
rar maior partido delas e potenciar serviços dos 
ecossistemas, nomeadamente controlo de pra-
gas de forma natural e a polinização.

• Não remova árvores caídas ou mortas (ou qual-
quer outro material lenhoso morto) visto que 
são componentes ecológicas importantes para 
o sistema agroflorestal – reciclam os nutrientes 
existentes no solo (proporcionando um habitat 
rico para fungos, musgos, invertebrados e ou-
tros insetos) e providenciam locais de nidifica-
ção para as aves.

• Tenha árvores e arbustos de grande porte de 
variedades e idades diferentes. Ao ter árvo-
res e arbustos com diferentes anos, estamos a 
aumentar a robustez e a resiliência do sistema 
agroflorestal, assim como a potenciar a futura 
regeneração natural ao longo dos anos. Quan-
do plantar novas espécies tenha o cuidado de 
escolher apenas espécies autóctones visto que 
são as que mais rapidamente se adaptam ao 
meio e que maior benefício trará para a fauna 
existente. No entanto, tente promover ao máxi-
mo a regeneração natural dos espécimes.

• Certifique-se que os jovens espécimes são pro-
tegidos inicialmente (primeiros 3 anos após a 
plantação) do gado através de vedações. Estas 
podem ser individuais ou em grupo/filas.

• Mantenha e proteja as estruturas ecológicas 
azuis e verdes existentes dentro do sistema 
agroflorestal. Uma mistura de zonas húmidas 
e características naturais é benéfica para os ci-
clos anuais da fauna selvagem – áreas húmidas e 
charcas temporárias são locais importantes para 
insetos polinizadores e invertebrados.

• Garanta e promova uma diversidade estrutural 
de diferentes habitats dentro do sistema agro-
florestal. Quanto maior a diversidade estrutural 
do sistema maior o impacto na biodiversidade 
e nos serviços dos ecossistemas – estrato ar-

bóreo, estrato arbustivo e estrato herbáceo. 
Promova a existência de clareiras, orlas multi-
funcionais, bosquetes, arbustos, árvores e zo-
nas húmidas, adjacentes ou próximas umas das 
outras. Quanto maior a diversidade e conecti-
vidade entre as mesmas maior será o benefício 
para a biodiversidade.

• Para intensificar a diversidade estrutural procu-
re promover a conectividade entre as estruturas 
com a plantação de estruturas lineares arbusti-
vas – como sebes, bosquetes, orlas multifuncio-
nais ou árvores em linha. A conectividade entre 
estruturas vai permitir que a fauna selvagem se 
mova livremente entre habitats e ao longo da 
exploração. A conectividade beneficia também o 
controlo de pragas naturais e a polinização.

• Promova e instale orlas multifuncionais e mar-
gens de campo florestais em redor dos sistemas 
agroflorestais – Para mais informações veja as 
boas práticas das orlas multifuncionais e mar-
gens de campo.

• Instale caixas-abrigo para as aves insectívoras 
e morcegos dentro dos sistemas florestais e nas 
suas extremas – Para mais informações veja as 
boas práticas de construção e implementação de 
abrigos para aves e morcegos.

Boas práticas

|        ESTRUTURAS VERDES        |
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ÁRVORES EM LINHA

Tal como o nome indica são um conjunto de árvores que se 
dispõem em linha reta acabando por criar o efeito estético 
e visual de uma alameda de árvores/corredor verde. São 
plantadas predominantemente para abrigo face ao vento e 
à forte luz solar, para proporcionar distinção de limites, para 
amortecer o ruído e esconder características indesejáveis. 
Potenciam igualmente a biodiversidade e os serviços dos 
ecossistemas uma vez que ao formarem um corredor permi-
tem às diferentes espécies a passagem segura de um habitat 
para o outro.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

|        ESTRUTURAS VERDES        |

Trabalhos de campo para a instalação de uma linha 
arbórea na zona do Valado, extremidade da exploração 
adjacente ao Estuário do Tejo

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”
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• Antes de planear plantar árvores em linha, conhe-
ça a sua exploração ao detalhe e trace um plano 
esquemático sobre as estruturas ecológicas exis-
tentes. As localizações ideais para a implementa-
ção das árvores em linha são: zonas próximas às 
áreas onde o gado pastoreia (as estruturas pro-
tegem animais da radiação solar e dos ventos) e 
ao longo de estruturas sensíveis como galerias 
ripícolas e cursos de água (as árvores em linha 
podem criar uma barreira natural face à possível 
dispersão de herbicidas e pesticidas aplicados 
nas proximidades).

• As árvores em linha também podem ser imple-
mentadas nas explorações como conectores 
naturais entre estruturas ecológicas. Ou seja, po-
dem ser implementadas para criarem uma rede 
de corredores verdes por onde os animais podem 
percorrer livremente.

• Opte por plantar um conjunto de espécies autóc-
tones (evite a monocultura). Estas não só estão 
mais bem-adaptadas às condições locais como 
são mais atrativas para a fauna local.

• Para além das árvores, pense em instalar espé-
cies arbustivas e herbáceas na sua base para 
tornar a estrutura mais robusta, densa e larga. 
Quanto mais estratificada for a estrutura (estra-
to arbóreo, estrato arbustivo e estrato herbáceo) 
maior será o impacto na biodiversidade e conse-
quentemente nos serviços dos ecossistemas – 
como o controlo de pragas, a polinização, disper-
são de herbicidas e pesticidas, controlo da erosão 
do solo e maior sequestro de carbono.

Boas práticas

|        ESTRUTURAS VERDES        |

Fonte: Jardim 
Botânico da 

Universidade de 
Trás-os-Montes 

e Alto Douro 
(JBUTAD)

https://jb.utad.pt/

• Procure deixar alguns locais pontuais apenas 
com o estrato arbóreo. A existência de pequenas 
zonas de passagem facilita a o acesso às zonas 
envolventes em caso de alguma emergência. 
Realça-se que durante os primeiros anos é acon-
selhável a instalação de uma rede à sua volta para 
evitar o pastoreio do gado.

• Não utilize quaisquer herbicidas e pesticidas nas 
árvores em linha. Estas são um hotspot de biodi-
versidade, e são habitadas por um conjunto varia-
do de espécies. Algumas dessas espécies podem 
desempenhar a função de controlo de pragas – 
como insetos, morcegos ou aves.

• A pré-existência destas estruturas na sua explo-
ração requer também a sua manutenção. A manu-
tenção destas estruturas (como qualquer outra) 
tem impactos muito maiores do que a sua imple-
mentação. Se qualquer uma das funções descri-
tas acima das árvores em linha não é conseguida, 
ou o seu impacto é inferior/reduzido, procure 
adicionar mais espécies (de qualquer estrato) ou 
adicionar outro material lenhoso (como troncos, 
galhos ou ramos de outros locais da exploração) e 
fazer a manutenção das vedações (o pastoreio in-
tensivo do gado é uma das principais razões para 
o funcionamento diminuto das árvores em linha).

Espécies Tipo
Altura

(m)
Diâmetro  
de Copa

(m)

Compasso 
Plantação

(m)
Fruto

Época de Floração (cor da floração)

J F M A M J J A S O N D

Amieiro (1)
(Alnus Glutinosa) Caduca 25 8 8 x

Medronheiro
(Arbutus unedo) Persist 3/8 3/8 5 x

Freixo (Fraxinus 
angustifólia) Caduca 25 12 12 Set/Out

Populus  
alba Caduca 20/30 16 10 unho

Populus  
nigra (2) Caduca 25/35 8/20 4 Abr/Maio

Salgueiro
(Salix sp.) Caduca 15/25 10 x x

Sabugueiro
(Sambucus nigra) Caduca 9/10 6 x x

1 2
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BOSQUETES

|        ESTRUTURAS VERDES        |

Grupos de árvores de pequeno porte/arbustos que estão 
interligados uns com os outros através da sobreposição 
das suas copas. Estas estruturas fornecem abrigo, som-
bra, habitat e alimento para a biodiversidade. Contribuem 
para reduzir a erosão do solo pelo vento e ajudar na redu-
ção da quantidade e da taxa de escoamento dos cursos de 
água, contribuindo assim para a prevenção de inundações/
cheias em áreas sensíveis.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Benefícios

• Os bosquetes são um hotspot para a biodiver-
sidade, sejam apenas alguns isolados ou espé-
cimes jovens, ou um conjunto denso. São um 
componente importante existente dentro e ad-
jacente a outras estruturas de foco ecológico e 
na paisagem como um todo. São especialmente 
importantes em locais onde não existem quais-
quer ou muito poucas estruturas arbóreas/ar-
bustivas.

• A diversidade florística existente nos bosque-
tes é vital na primavera e nos períodos de flo-
ração para os insetos polinizadores – como os 
abelhões, as abelhas solitárias, moscas e/ou 
borboletas. A existência de pequenos espaços 
abertos que possibilitam a existência de outras 
espécies com pólen e néctar – como salsa, car-
do ou dípsaco – são importantes fontes tam-
bém para os insetos polinizadores como outros 
predadores naturais de pragas.

• Bosquetes estruturalmente diversos podem 
fornecer um conjunto diferenciado de serviços 
à vida selvagem – como por exemplo, locais de 
nidificação para aves ou locais de refúgio e hi-
bernação para mamíferos e anfíbios.

• Quanto mais diversos forem os bosquetes mais 
benéficos são para a fauna. Bosquetes de dife-
rentes espécies, de diferentes idades e em dife-
rentes estados de desenvolvimento são impor-
tantes para o desenvolvimento de determinadas 
espécies. Desta forma, é possível concluir a im-
portância da manutenção dos bosquetes durante 
o seu ciclo de vida.

• Para além dos múltiplos benefícios para a vida 
selvagem, a existência de bosquetes nas explo-
rações agrícolas pode potencialmente reduzir 
a erosão do solo, minimizando o escoamento 
superficial de águas de chuvas e de cheias e 
podem desempenhar funções de barreiras da 
dispersão de pesticidas e herbicidas.

Bosquetes

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”
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Boas práticas
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Trabalho de campo para a instalação de uma linha arbustiva na zona 
do Valado, extremidade da exploração adjacente ao Estuário do Tejo

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

Plantação de Bosquetes

• A plantação de bosquetes deverá ser feita 
apenas se não existirem zonas de regenera-
ção natural ou se a plantação dos mesmos for 
uma necessidade. Utilize espécies autóctones, 
adaptadas ao tipo de solo durante o período 
entre novembro e março.

• Não plante apenas uma única variedade (evite a 
monocultura) e escolha espécies com períodos 
de frutificação e floração diferentes, escalona-
dos ao logo do ano. A disponibilidade de pe-
quenos frutos, bagas, pólen e néctar ao longo 
do ano é benéfica para as aves, insetos, insetos 
polinizadores e pequenos mamíferos.

• Não plante as espécies em linha ou todas em 
grupo, espalhe as sementes espaçadas e de for-
ma aleatória. Quando se desenvolvem, os bos-
quetes vão apresentar um caráter mais natural, 
quase espontâneo – fator atrativo para a fauna.

• Como os bosquetes são vulneráveis ao pasto-
reio durante o seu desenvolvimento nos primei-
ros anos, pode instalar protetores individuais 
em cada uma das espécies – se a área for muito 
grande, coloque uma vedação ao seu redor.

Corte de Bosquetes

• O corte dos bosquetes promove a regeneração 
dos mesmos e é uma ferramenta importante 
não só para a manutenção como para o restau-
ro. Corte os bosquetes em rotação de forma a 
ficar com bosquetes compostos por diferen-
tes espécies e com idades diferentes – quanto 
maior a heterogeneidade dos bosquetes, me-
lhor o benefício ecológico.

• O corte deve ser realizado entre setembro e fe-
vereiro nomeadamente para evitar a época de 
procriação das aves. Os bosquetes atingem a 
maturidade ao fim de 15 anos, portanto corte 
1/15 dos bosquetes cada ano, ou corte 1/5 dos 
bosquetes a cada três anos, por exemplo. Du-
rante um ano, no máximo, é aconselhável cor-
tar/gerir até 50% de um bosquete, não mais do 
que isso.

• As áreas de espaços abertos dentro dos arbus-
tos requerem manutenção e corte para manter 
a sua abertura e encorajar o crescimento de 
plantas floríferas, ricas em néctar e pólen. O 
corte de apenas 50% da área por ano permite a 
retenção de algumas áreas para os insetos pas-
sarem o inverno. É aconselhável fazer o corte, 
destes espaços abertos, entre o final do verão 
e o princípio do outono - depois das flores lar-
garem a semente – ou então, preferencialmente 
entre novembro e dezembro para evitar quais-
quer danos/perturbações aos répteis. 
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Tal como o nome indica, as culturas de cobertura são áreas 
semeadas (com plantas anuais ou perenes) com o intuito 
de criar uma camada de proteção do solo contra poten-
ciais agentes erosivos (gotas de chuva, por exemplo) e de 
favorecer a infiltração da água e manutenção do seu teor 
em matéria orgânica.

CULTURA DE COBERTURA Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Benefícios

• Mantém o solo vivo – as culturas de cobertura 
beneficiam várias comunidades animais. Certos 
fungos e bactérias consumirão a cultura quan-
do morrer, enquanto outros a ajudam quando 
está viva. Os micróbios por sua vez, beneficiam 
outras espécies como, larvas e minhocas, que 
por sua vez, são consumidas por aves. Estas co-
munidades vão beneficiar também as culturas 
de produção/rendimento (cash crops) subse-
quentes. Os insetos polinizadores (como abe-
lhas, moscas ou borboletas) também benefi-
ciam de florações tardias no outono e precoces 
na primavera.

• Protege o solo das condições climáticas ad-
versas - reduz a compactação que as gotas 
da chuva podem causar a um solo sem estrato 
vegetativo. Reduzem igualmente o escoamen-
to superficial do solo e dos nutrientes quando 
ocorrem chuvas intensas. 

• Melhora a estrutura do solo – a variedade de 
raízes nas culturas de cobertura ajuda a que-
brar a compactação existente nos solos e criar 
locais por onde o ar, a água e organismos vivos 
(minhocas, por exemplo) podem circular livre-
mente. Ou seja, as raízes das culturas de cober-
tura melhoram a estrutura do solo e ajudam o 
desenvolvimento de matéria orgânica e ativida-
de biológica do solo.

• Diversidade – o cultivo de culturas de cobertura 
proporciona a oportunidade de aumentar o le-
que de culturas, nomeadamente em solos, que 
normalmente são utilizados com uma só cultu-
ra. A sinergia desta comunidade de culturas be-
neficia as produções subsequentes.

Culturas de cobertura existentes nos dois 
pivots da Exploração do Monte de Santo Isidro

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”
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Boas práticas
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• Selecione culturas de crescimento rápido para 
a plantação no outono. Estas culturas tendem a 
reter mais azoto e outros nutrientes disponíveis 
reduzindo assim o risco de lixiviação durante o 
inverno – como a colza, a aveia, o centeio ou o 
triticale.

• As culturas fixadoras de azoto, como trevos, 
ervilhacas ou leguminosas, funcionam melhor 
como culturas companheiras, visto que são 
plantadas na estação onde a fixação de nu-
trientes ocorre (quando as temperaturas no 
solo estão abaixo dos 12°C).

• Utilize espécies do tipo brássicas apenas en-
quanto uma parte de mistura de culturas de 
cobertura, visto que como monocultura podem 
diminuir a microbiologia do solo.

• Evite plantar a mesma cultura de cobertura 
igual à sua cultura de produção/rendimento 
subsequente, visto que poderá ter problemas 
de pragas.

• Aconselha-se a não plantar uma cultura compa-
nheira que concorra com uma cultura de produ-
ção/rendimento a nível de solo e nutrientes.

• Elimine qualquer resíduo das culturas de cober-
tura visto que podem transformar-se em ervas 
nas culturas de produção/rendimento subse-
quentes.

• Aplique estrume nas culturas de cobertura de 
outono, visto que vão providenciar ainda mais 
nutrientes às culturas de produção/rendimen-
to da primavera. Quanto mais diversa for a mis-
tura de culturas de cobertura e de companhia, 
maior é o potencial para fixar e reciclar os nu-
trientes para a cultura de produção/rendimen-
to subsequente. 
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EDÍFICIOS DETERIORADOS

Tal como o nome indica, os edifícios deteriorados são edifí-
cios existentes nas explorações que por já não serem utili-
zados ou não terem qualquer utilidade acabam por ficar ao 
abandono e deterioraram-se. Quando se fala na manutenção 
de habitats para biodiversidade selvagem local, os edifícios 
deteriorados acabam frequentemente por ser ignorados. 
No entanto, estas estruturas são uma parte importante do 
nosso património cultural e natural, uma vez que contém, por 
exemplo, áreas escuras isoladas e cavidades não perturba-
das, refúgios importantes para as aves, morcegos, insetos e 
pequenos e médios mamíferos – biodiversidade auxiliar que 
nos ajuda no combate de pragas de forma natural. Algo que 
as estruturas mais recentes, feitas em betão ou contraplaca-
do, não possuem devido à sua simplicidade.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Edifício deteriorado (adjacente à 
exploração) existente perto do Estuário do 

Tejo (extremidade noroeste)

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

Benefícios

• Muitas aves e morcegos utilizam os edifícios 
agrícolas para nidificarem e empoleirarem-se, 
tirando partido de algumas características 
como vigas, poleiros, telhados, chaminés, fen-
das nas paredes. Estas características são ain-
da mais importantes durante o inverno.

• Os morcegos trazem múltiplos benefícios para 
as explorações agrícolas, uma vez que comem 
mosquitos e outras pragas em grande número. 
Mesmo os morcegos mais pequenos, como os 
Pipistrelles, podem comer até 3.000 insetos 
numa noite. Mais informações na secção de 
abrigos para aves e morcegos.

• Os edifícios deteriorados são um hotspot im-
portante também para algumas plantas (como 
fetos, musgos e líquenes) e numerosos insetos.

Pontos-Chave das boas 
práticas e da manutenção  
de edifícios deteriorados

• Tornar os edifícios deteriorados o mais atraen-
tes possível para a biodiversidade selvagem.

• Garantir que após o restauro destas estruturas, 
as características que atraíam a vida selvagem 
antigamente sejam mantidas.

• Estabelecer habitats abundantes em sementes 
e insetos dispersos pela exploração, próximo 
destas estruturas e de outras terras agrícolas 
circundantes, para alimentação da biodiversi-
dade selvagem. 

|        ESTRUTURAS CINZENTAS        |

SEGUNDA VIA  INTENSIFICAÇÃO ECOLÓGICA DA AGRICULTUR A20



• É importante reter quaisquer características 
que atraiam e fomentem a biodiversidade exis-
tente, quando se estão a fazer trabalhos de 
renovação e ou restauração dos edifícios. Evi-
te remover fetos e musgos e retenha algumas 
cavidades existentes nas paredes e no telhado 
(como pequenas fendas).

• Crie novos orifícios de entrada nos edifícios 
virados para estruturas que não são perturba-
das, tal como árvores, arbustos ou sebes.

• Plante espécies autóctones trepadeiras (como 
as heras ou madressilvas, por exemplo) ad-
jacentes aos edifícios deteriorados para os 
enquadrar/misturar com a paisagem agrícola 
envolvente (aumento da esteticidade da pai-
sagem) e crie uma maior conectividade com as 
estruturas ecológicas e culturas envolventes.

• Permita o desenvolvimento, dentro do edifício, 
de áreas de vegetação herbácea espontânea 
natural, flores silvestres ou ervas daninhas, 
uma vez que podem ser uma fonte de alimen-
to e abrigo para algumas espécies de insetos. 
Atenção que “permitir o desenvolvimento” não 
é deixar ao abandono. Tem de gerir a vegeta-
ção que poderá surgir.

Boas práticas

• Apesar dos edifícios deteriorados serem um 
hotspot para a biodiversidade geral, consi-
dere instalar algumas caixas de abrigo para 
as aves e para os morcegos. Quer seja no edi-
fício propriamente dito, quer seja nas estru-
turas ecológicas envolventes. Mais informa-
ções sobre a colocação na secção de abrigos 
para aves e morcegos.

• Caso instale as caixas de abrigo, tenha aten-
ção às características e aos comportamen-
tos anuais (como hibernação, nidificação, 
acasalamento) antes de fazer qualquer tra-
balho de manutenção nos edifícios.

|        ESTRUTURAS CINZENTAS        |
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MARGENS DE CAMPO
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Tal como o nome indica estas caracterizam-se como as mar-
gens/bordaduras adjacentes aos limites dos campos agrí-
colas, sendo que na maioria dos casos ocorrem ao longo e 
adjacentes às sebes. Apesar dos impactos nos serviços dos 
ecossistemas e na biodiversidade serem semelhantes aos 
das Orlas Multifuncionais é importante referir que são es-
truturas diferentes. As Orlas Multifuncionais são estruturas 
lineares herbáceas com espécies floríferas que requerem 
alguma manutenção (ver mais informações no setor “Orlas 
Multifuncionais"), enquanto as margens de campo são, no-
meadamente, constituídas por estruturas lineares compos-
tas por vegetação herbácea espontânea e que não requer 
grande manutenção – um/dois cortes anuais. 

A margem de campo é fre-
quentemente negligencia-
da como um habitat, uma 
vez que a não existência 
de uma gestão controlada, 
acaba por fazer com que a 
margem de campo acabe 
por ser considerada como 
parte integrante das se-
bes ou de outras estruturas lineares naturais – a tendên-
cia de maximizar a utilização da terra agrícola levou a que 
muitas margens de campo se tornassem inexistentes, com 
a cultura a crescer até à fronteira da sebe. No entanto ao 
termos uma margem de campo bem gerida adjacente aos 
campos agrícolas e consequentemente a outras estruturas 
lineares naturais, proporcionará múltiplos benefícios para 
a biodiversidade (alimento e abrigo) e para os serviços dos 
ecossistemas (polinização, controlo de pragas ou controlo 
da erosão).

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

A existência de uma margem de campo 
(com vegetação espontânea, misturas 
florísticas ou enrelvamentos) com um 
metro de largura entre os campos 
agrícolas pode beneficiar a vida 
selvagem de muitas maneiras.

Vegetação 
herbácea 

espontânea 
com presença 

de agentes 
polinizadores

Fonte: Equipa do 
Projeto “Segunda 

Via”
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Benefícios

• As margens de campo com vegetação forne-
cem locais de nidificação para as aves que ni-
dificam no solo. Uma faixa de relva adjacente a 
uma sebe curta e espessa fornece um habitat 
ideal para estas mesmas aves. Ao fornecer este 
abrigo, as aves podem consequentemente ali-
mentar-se de potenciais pragas existentes nas 
nossas culturas.

• As margens de campo com vegetação forne-
cem habitats naturais a um grande número de 
insetos e de aranhas que poderão alimentar-se 
de pragas nas culturas da primavera. Para além 
destas espécies, atraem também outros inse-
tos que são alimento para aves. Ou seja, criam 
um hotspot de alimento e refúgio para várias 
espécies e desempenham um trabalho impor-
tante no que diz respeito ao controlo de pragas 
naturais.

• As margens com misturas ricas em recursos 
florísticos (cheios de flores selvagens) atraem 
insetos polinizadores que consequentemente 
polinizam as culturas que lhes estão próximas. 
Desempenham, assim, um papel importante no 
incremento dos serviços de polinização na ex-
ploração e poderão melhorar a produtividade 
das nossas culturas. Realça-se que ao desempe-
nhar esta função, a exploração poderá ter maior 
ganho na produtividade das culturas e poderá 
ter um menor custo em fertilizantes e adubos.

• As margens de campo vegetadas fornecem ain-
da um habitat bastante favorável a pequenas 
populações de pequenos mamíferos que con-
sequentemente ajudam na predação de pragas 
de forma natural.
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Boas práticas

Criação e Implementação  
de Margens de Campo

• Para beneficiar a biodiversidade selvagem, se-
lecione um local adjacente/fronteiriço entre os 
campos agrícolas e outras estruturas ecológi-
cas, como sebes, árvores em linha, floresta ou 
bosquetes.

• Avalie se a margem pode ser estabelecida atra-
vés de regeneração natural – se o banco de 
sementes no local em questão já contém gra-
míneas perenes, flores silvestres e baixos níveis 
de ervas daninhas. Nesse caso, a sua imple-
mentação não terá qualquer custo associado. 
A gestão de uma margem de campo com estas 
características sai mais barato do que estabe-
lecer uma nova.

• A melhor altura para estabelecer as margens de 
campo é entre o mês de agosto e setembro, no 
entanto se for através de regeneração natural, 
será necessário uma maior quantidade de se-
mentes relativamente à primavera.

• Certifique-se que não existem ervas daninhas 
no local a plantar, se tal acontecer utilize um 
herbicida adequado e homologado antes de se-
mear a mistura.

• As misturas de sementes a serem implementa-
das nas margens de campo devem ter em conta 
as condições locais do solo e as características 
gerais da região. Utilize uma mistura que es-
tabeleça uma margem com vegetação densa. 
Esta não só minimizará o efeito do escoamento 
superficial como trará benefícios para a biodi-
versidade (refúgios de alimento e abrigo) du-
rante o inverno.

• No primeiro verão, faça o primeiro corte quan-
do a vegetação já estiver com 10 cm de altura a 
fim de controlar as ervas daninhas. A remoção 
da vegetação cortada é encorajada e desejável 
para que as plantas existentes se possam de-
senvolver.

• Para potenciar os serviços da polinização e con-
trolo de pragas naturais, considere melhorar a 
mistura das sementes, com espécies floríferas 
(com diferentes épocas de floração). Ao esta-
belecer um calendário de épocas de floração 
diferentes conseguimos providenciar alimento 
e abrigo aos insetos polinizadores ao longo do 
ano inteiro. Ao criarmos um habitat propício 
para insetos polinizadores (e não só) ao longo 
do ano, estamos a providenciar um local de ali-
mentação para aves passeriformes que tanto 
se alimentam destes insetos, como pragas que 
poderão aparecer nas culturas adjacentes às 
margens de campo.

• Para potenciar os serviços de regulação e 
proteção dos cursos de água, crie uma fai-
xa tampão ao longo do curso ou ao longo 
das encostas íngremes para intercetar o es-
corrimento. Para o escorrimento ser mais 
eficaz considere criar margens de campo 
dispersas ao longo do curso em diferentes 
locais nas encostas.

Vegetação 
herbácea 

espontânea 
com presença 

de agentes 
polinizadores

Fonte: Equipa do 
Projeto “Segunda 

Via”
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Gestão de Margens  
de Campo Existentes

• Depois do primeiro ano, corte as margens uma 
vez em cada três anos e durante o outono. Evi-
te cortar a margem toda de uma só vez, faça 
rotações de áreas ao longo do tempo para 
permitir a existência de habitats densos para 
insetos hibernantes durante o inverno. 

• Evite cortar a vegetação existente quando ela 
está húmida para evitar a compactação.

• Evite o pastoreio das margens durante os me-
ses de março e agosto.

• Evite aplicar herbicidas e pesticidas, caso seja 
necessário utilize um produto homologado e 
apropriado para a espécie em questão o mais 
rapidamente possível.

• Evite a dispersão de herbicidas/pesticidas/
fertilizantes nos campos adjacentes. Apesar 
das margens de campo serem um tampão e 
ajudarem a filtrar essas substâncias para ou-
tras estruturas ecológicas ou locais na explo-
ração, a dispersão destes produtos prejudica-
rá a biodiversidade que se fixou nas margens 
de campo, a qual desempenha diversos servi-
ços dos ecossistemas essenciais.

• Não utilize fertilizantes diretamente nas mar-
gens de campo.
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MURETES DE PEDRA

|        ESTRUTURAS CINZENTAS        |

Os muretes são estruturas de pedras soltas sobrepos-
tas na vertical (sem argamassa para as unir) que se en-
contram localizados nas curvas de nível, mais especifi-
camente na base das vertentes com declives inferiores 
a 20%. Os muretes trazem vantagens para a biodiver-
sidade, para a conservação dos solos, e para a redução 
da erosão, uma vez que criam uma zona de redução de 
velocidade de escorrência da água. A nível de biodiver-
sidade são excelentes abrigos para a fauna como, inse-
tos, anfíbios, répteis e mamíferos, acabando por reduzir 
a predação sobre estes.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Benefícios

• Os muretes fornecem locais de rocha exposta 
para o desenvolvimento de muitas espécies 
como, os líquenes ou musgos. À medida que os 
anos passam, o murete começa a ter mais espa-
ço entre as pedras e pode desenvolver-se um 
solo pouco profundo e pobre em nutrientes. Es-
tes espaços proporcionam o desenvolvimento 
de flores silvestres importantes para os insetos 
polinizadores.

• Os muretes podem fornecer uma vasta gama 
de microclimas em função da sua orientação. 
Muretes cujas paredes estão viradas para Sul, 
fornecem locais quentes e ensolarados para al-
guns insetos e répteis quando estes estão nos 
períodos de gestação e de hibernação.

• A existência de uma estrutura ecológica linear 
(margem de campo vegetado, orla multifuncio-
nal, sebe) bem desenvolvida e adjacente ao mu-
rete é benéfica para os anfíbios, répteis e para 
alguns invertebrados.

• As cavidades (qualquer que seja a sua dimen-
são) são hotspots de biodiversidade – forne-
cem áreas húmidas e abrigos para os insetos e 
fornecem áreas de nidificação para aves e pe-
quenos mamíferos.

• A característica linear dos muretes ajuda a 
biodiversidade a deslocar-se entre diferentes 
áreas de foco ecológico e pela paisagem pro-
priamente dita. A conectividade gerada ao 
longo das paisagens é aproveitada ao máximo, 
pelas aves e pelos morcegos, visto que conse-
guem utilizar os muros como ponto de observa-
ção (mais próximo do chão) e procurar/encon-
trar insetos.
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• Manter os muretes em bom estado é a melhor 
forma de garantir que estes proporcionam 
condições de habitat favoráveis para a biodi-
versidade existente e futura. Apesar dos mu-
retes que apresentam um grau de deterioração 
serem mais benéficos para a biodiversidade é 
importante acompanhar o estado dos muretes. 
Qualquer atividade humana ou animal, ou qual-
quer evento climático, pode deteriorar os mu-
retes a um estado que passam a ser um perigo 
para a biodiversidade.

• Os trabalhos de reparação dos muretes devem 
ser realizados na primavera e no verão, fora dos 
períodos de hibernação de grande parte das 
espécies – ou seja, evite trabalhos no final do 
outono/inverno.

Boas práticas

|        ESTRUTURAS CINZENTAS        |

Muretes existentes nas 
explorações agrícolas 
envolventes

Fonte: Equipa do Projeto 
“Segunda Via”

• Evite utilizar herbicidas/pesticidas perto dos 
muretes, uma vez que podem prejudicar a bio-
diversidade existe nos muretes assim como, as 
suas fontes de alimento.

• Mantenha uma faixa considerada, de cada lado 
dos muretes, livre de arbustos vigorosos de 
grande porte ou de árvores. Se não existir uma 
boa gestão e manutenção destas estruturas e 
estas começarem a crescer descontroladamen-
te, podem danificar os muretes (as suas raízes 
podem deslocar os muretes, fazendo com que 
as pedras acabem por desabar). A gestão dos 
arbustos e das árvores deve ser realizada de 2/2 
ou 3/3 anos, durante o outono e inverno, para 
evitar a época de reprodução das aves.
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ORLAS MULTIFUNCIONAIS

|        ESTRUTURAS VERDES        |

As orlas multifuncionais são faixas multifuncionais de ve-
getação herbácea – com alta diversidade florística – sem 
qualquer atividade agrícola, que ocorrem entre as áreas de 
produção e estruturas sensíveis como, as linhas de água e 
a sua vegetação ripícola adjacente, assim como margens 
de campos, sebes e bordaduras florestais. As orlas mul-
tifuncionais são um habitat que fornecem pólen e néctar 
aos insetos polinizadores e a outras espécies de insetos. 
As sementes destas plantas fornecem alimento de inver-
no para pequenas espécies de aves, enquanto os peque-
nos mamíferos também podem utilizar estas parcelas para 
abrigos e alimentação. Consequentemente, aves de rapina 
utilizam este habitat como local de caça de pequenas aves 
e mamíferos.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Orla Multifuncional 
estabelecida 
(esquerda) 
agentes 
polinizadores 
existentes na Orla 
(direita)

Fonte: Equipa do 
Projeto “Segunda 
Via”

Benefícios

• Disponibilização e fornecimento contínuo de 
pólen e néctar através do estabelecimento de 
uma mistura de plantas floríferas com períodos 
de floração diferentes.

• As plantas floríferas beneficiam em grande par-
te os insetos polinizadores que se alimentam de 
pólen e néctar. Alguns insetos, como as abe-
lhas, são polinizadores cruciais das culturas e 
das flores selvagens (as abelhas e os trevos ver-
melhos são duas espécies que estão gradual-
mente a tornar-se escassos nas zonas rurais).

• As moscas são especialmente atraídas pelas 
plantas em flor e põe os seus ovos nos locais 
onde exista abundância de afídeos (pragas de 

culturas nos campos adjacentes) para que as 
suas larvas se alimentem – função de controlo 
natural de pragas.

• O aumento geral destes insetos (polinizadores 
e não polinizadores) atraem consequentemente 
mais aves insectívoras que contribuem também 
para o combate de pregas de forma natural.

• Ajuda na mitigação das alterações climáticas, 
através do aumento potencial do sequestro de 
carbono. 

• Aumento da esteticidade da paisagem.
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Boas práticas

Criação e implementação  
das Orlas Multifuncionais

• Comece por identificar as zonas onde quer es-
tabelecer a orla multifuncional – áreas onde 
não há ocupação cultural, áreas com baixa pro-
dutividade ou pouco férteis.

• Identifique zonas onde não há constante pas-
sagem de tratores e que sejam fáceis de gerir 
(escolher zonas que não impeçam o trabalho 
agrícola).

• Idealmente escolha sebes que se encontrem 
perto de estruturas ecológicas lineares, como 
sebes, valas, cursos de água, extremas cultu-
rais ou extremas florestais, visto que se irá tirar 
o maior partido da conectividade entre ecossis-
temas.

• Aconselha-se que para maior impacto, as mar-
gens devam ter uma área mínima de cerca de 
100m2 e uma largura que pode variar entre os 2 
e os 5 metros. Em vez de plantar em linha tam-
bém pode plantar em área.

• Escolha um local bem drenado, visto que o es-
tabelecimento nestes locais é mais fácil do que 
num local com um solo mais pesado.

• Se quiser estabelecer uma orla multifuncional 
que tenha flor ao longo do ano todo, procu-
re fazer uma mistura com diferentes períodos 
de floração – ao escalonar as florações está a 
maximizar a polinização, consequentemente as 
suas culturas serão mais produtivas.

• Para preparar o terreno:

• É necessária uma sementeira fina e firme para 
ajudar o estabelecimento e minimizar a pressão 
das infestantes.

• Remova a vegetação existente (normalmente 
vegetação espontânea ou infestantes) com um 
herbicida próprio e homologado.

• É possível realizar a sementeira durante dois 
períodos: o ideal é realizar durante meados de 
setembro até início de outubro, sendo que é 
possível realizar entre fevereiro e até ao início 
de junho, quando os solos estão a começar a 
aquecer e ainda existe alguma humidade.

|        ESTRUTURAS VERDES        |

Evolução da Orla Multifuncional – não 
existência (esquerda) vs 1ª Floração (direita)

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

• O solo deve estar bem nivelado, sem torrões e 
limpo de detritos vegetais (existentes no local 
devido às operações que fizemos anteriormente).

• Altura da sementeira:

• Marcar previamente a área que vai ser semeada.

• Misture muito bem a semente.

• Se não existir um semeador poderá realizar a 
operação perfeitamente com sementeira a lanço.

• Assegure uma distribuição homogénea da 
semente de forma a que ocorra a germinação 
homogénea em toda a orla multifuncional se-
meada.

• Imediatamente após a sementeira, enterre 
ligeiramente as sementes com o intuito de pro-
mover uma melhor germinação e para evitar 
que estas sejam comidas por aves ou outros 
organismos.

novembro 2020 março 2020
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Gestão e Manutenção  
das Orlas Multifuncionais

• Se existir uma forte infestação de gramíneas, 
não se preocupe e utilize um tratamento com 
um herbicida homologado e específico para o 
local que está infestado.

• No final da campanha (setembro/início de outu-
bro) as orlas devem ser cortadas a uma altura de 
15cm e, devem remover a vegetação que foi cor-
tada. Este corte vai favorecer a orla e possíveis 
problemas de compactação do solo (provenien-
tes da existência de uma grande quantidade de 
matéria seca).

• No final do verão, dos anos seguintes, depois de 
todas as plantas já terem dado flor e produzido 
semente (que caiu no solo), deve-se realizar um 
corte em toda a margem. No outono/primavera 
a margem irá rebentar com muito mais força e 
terá uma maior densidade de plantas e conse-
quentemente uma maior densidade florística.

• Nos anos seguintes, tal como nas margens de 
campo, para fornecer um local de hibernação 
para alguns insetos polinizadores, procure cor-
tar apenas 50% da vegetação da orla, alteran-
do de ano para ano o local.

Espécies Polinizadoras identificadas na Exploração do Monte de Santo Isidro
Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (cE3c)

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

Apis melífera
(Abelha do Mel)

Psilothrix sp
(Escaravelho)

Eupeodes sp.
(Mosca das Flores)

Rhagonycha fulva
(Escaravelho)

Papilio machoon
(Borboleta cauda de Andorinha)

Sphaerophoria scripta
(Mosca das Flores)
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Espécies Tipo
Época de Floração (cor da floração)

J F M A M J J A S O N D

Borago (1) Borago officinalis

Coentros (2) Coriandrum sativum

Colza (3) Brassica napus

Sanfeno (4) Onobrychis viciifolia

Trevo pérsia Trifolium suaveolens

Trevo ressupinado (5) Trifolium resupinatum

Ervilhaca (6) Vicia sativa

Ervilhaca vilosa (7) Vicia villosa

Tremocilha (8) Lupinus luteus

Fonte: Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (JBUTAD)

https://jb.utad.pt/
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SEBES

|        ESTRUTURAS VERDES        |

São conjuntos de pequenas árvores e/ou arbustos plantados 
a distâncias suficientes (formam uma barreira compacta) que 
podem desempenhar a função de compartimentação, borda-
dura e elemento estruturante e ornamental da paisagem.

Ilustração adaptada da original:
Fonte: Campello, 1952 em Jézequel, Matilde Carrilho (2016). Sebes e 

paisagem - caso de estudo: planalto Mirandês. ISA-UL

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Benefícios

• Agronómicos – as sebes podem fornecer abrigo 
e sombra para o gado, prevenir a erosão do solo 
e ajudar a reduzir o escoamento agrícola que por 
sua vez, pode chegar aos rios. Podem ajudar a 
melhorar a saúde do solo e o crescimento da ve-
getação, fornecendo forragens adicionais para 
o gado. Podem estabelecer estruturas lineares 
naturais e podem ajudar a limitar a propagação 
de pragas ou doenças.

• Ecológicos – as sebes são autênticos hotspo-
ts de biodiversidade, quer seja a nível de flora 
(árvores, arbustos, vegetação herbácea e/ou 
flores) quer seja a nível de fauna (aves, mamífe-
ros e/ou espécies insetívoras – incluindo espé-
cies polinizadoras como, as abelhas e moscas). 
Atuam assim, como corredores ecológicos, for-
necendo refúgio, alimento ou água. São um local 
ideal de nidificação e descanso e permitem que 
a vida selvagem se movimente em segurança na 
paisagem agrícola e entre estruturas ecológicas. 
É de realçar ainda o papel que tem na filtração 
de pesticidas e herbicidas (possível dispersão) 
e na mediação de impactos olfativos, ruidosos e 
visuais.

• Climáticos – uma sebe bem estruturada e den-
sa é capaz de sequestrar carbono de uma forma 
bastante eficaz – investigadores estimam que as 
estruturas lenhosas como as sebes ou florestas 
podem potencialmente sequestrar entre 0,66 
– 3,3 t CO2/ha/ano. Para além do sequestro de 
carbono as sebes constituem um quebra-vento 
natural (podem reduzir entre 30-50% a velocida-
de do vento), ou seja, fornecem sombra e abrigo 
contra eventos climáticos extremos.

Pontos-Chave das boas 
práticas e da manutenção  
de sebes

• Um mínimo de 2/3 metros de largura.

• Mantenha uma sebe bem estruturada e densa.

• Corte na altura certa e não corte com regulari-
dade e em excesso.

• Plante espécies arbustivas/arbóreas nativas.

• Promova um estrato herbáceo com bastantes 
recursos florísticos.

• Crie uma rede entre as sebes e as outras estru-
turas de foco ecológico.

VALA VALA RIBEIROCAMPO

VENTO

CAMPO
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Boas práticas

Criação e implementação  
de Sebes Novas

• Comece por identificar e desenhar (de forma 
esquemática simples) os limites das parcelas e 
da exploração como um todo. Os melhores lo-
cais para a instalação das sebes são ao longo 
das orlas multifuncionais, limites da proprieda-
de, estradas e linhas de água. Idealmente tam-
bém poderá instalar sebes para ligar estruturas 
de foco ecológico e criar “corredores verdes” 
dentro da exploração.

• Quando estiver a escolher as espécies arbusti-
vas/arbóreas para a sebe escolha mais do que 
uma variedade de espécies (evite a monocul-
tura) floríferas e de preferência com diferentes 
períodos de floração. Uma floração escalonada 
permite a presença de néctar e de pólen ao lon-
go de todo o ano (o que potencia os serviços de 
polinização).

• Escolha espécies autóctones locais visto que se 
adaptam melhor às condições do terreno e são 
mais propícias para a vida selvagem local.

|        ESTRUTURAS VERDES        |

Sebe arbórea mista com substrato 
arbustivo e herbácea. Zona interface entre 
zona agrícola (pivot) e a zona agroflorestal

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

• Aquando da instalação das espécies “jogue” 
com as alturas e com os compassos de plan-
tação. As espécies juvenis precisam de ser 
plantadas suficientemente espaçadas para se 
desenvolverem livremente e não competirem 
umas com as outras ou a sombrear as que lhes 
são mais próximas.

• Se possível considere instalar uma sebe com 
três estratos diferentes – um estrato arbóreo, 
um estrato arbustivo e um estrato herbáceo. 
Quanto mais estratificada for a sua sebe, maior 
impacto (positivo) terá nos serviços dos ecos-
sistemas e na biodiversidade.

• Aquando da sua instalação (e durante os primei-
ros anos) considere instalar uma sebe com um 
afastamento de 2 metros dos locais onde o gado 
costuma pastar. Aconcelha-se a impedir que o 
gado pastoreie junto da base e da margem da 
sebe durante o principal período de floração.
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Espécies Tipo
Altura

(m)
Diâmetro  
de Copa

(m)

Compasso 
Plantação

(m)
Fruto

Época de Floração (cor da floração)

J F M A M J J A S O N D

Urze (1)
(Calluna vulgaris) Persist. 0,9 0,3/0,9 0,3 nov

Coronilla  
valentina Persist. 0,8/1,5 0,8/1,5 1 x

Avelã
(Coryllus avellana) Caduca 5/6 5 5 set/out

Loendro (2)
(Nerium oleander) Persist. 2/5 2/4 2 out

Pilriteiro (3)
(Crataegus monogyna) Caduca 10 8 7/8 ago

Lavandula (4)
(Lavandul oloca os iaia) Persist. ½/2 1,2 0,5 x

Lentisco/Aroeira (5)
(Pistacia lentiscus) Persist. 1/3 1/3 1/3 set/nov

Aderno-Bastardo
(Rhamnu oloca osus) Persist. 5 4 3,5/4 ago

Alecrim (6)
(Rosmarinus officinalis) Caduca 0,8 0,8 0,5 x

Sabugueiro (7)
(Sambucus nigra) Caduca 9/10 6 4,5/3,5

5/3 ago

Folhado (8)
(Viburnum tinus) Persist 3 2,5/3 1 set

Fonte: Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (JBUTAD)

https://jb.utad.pt/
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Criação e implementação  
de Sebes Novas

• Uma sebe ideal, para maximizar os impactos 
nos ecossistemas e na biodiversidade, é uma 
sebe alta, larga, densa e com bastantes recur-
sos de frutos e flores. A ação mais importante 
que deve ser feita nas sebes consiste em não 
exercer qualquer tipo de intervenção durante 
um período de tempo. Importa reforçar que as 
sebes necessitam de tempo para crescerem e 
se desenvolverem em pleno. Assim que come-
çarem a crescer para além dos limites estabele-
cidos e, começar a reparar no desenvolvimento 
de algumas silvas, está na fase de podar.

• Se conseguir evite podar a sebe até ao final do 
inverno (janeiro a fevereiro). Os pequenos fru-
tos e as bagas das sebes são alimento crucial 
para as aves durante todo o inverno. Quanto 
mais cedo cortar, menos comida estará dispo-
nível para ajudar as aves e outros pequenos 
mamíferos a sobreviver durante a época mais 
hostil do ano. Evite ao máximo, podar a sebe 
durante os períodos de reprodução das aves 
(geralmente entre o início de março até final de 
agosto).

• Evite cortar todas as suas sebes de uma só 
vez. Considere uma rotação de 3-5 anos para 
permitir que as flores e as bagas cresçam em 
secções alternadas. Reduza a intensidade do 
corte todos os anos para permitir que a sebe se 
expanda e se diversifique – situação especial-
mente relevante quando as sebes são jovens e 
precisam de ser estabelecidas.

SEBE

• Se a sebe for composta por uma fileira de ár-
vores com copas densas e por um estrato ar-
bustivo com algumas falhas, considere fazer 
um corte nas secções arbustivas para permitir 
a entrada de mais luz e por consequentemente 
ser mais atrativo para a biodiversidade.

• Não remova espécies arbóreas/arbustivas mais 
velhos ou até mesmo mortas – a não ser que es-
tejam a impedir espécies mais jovens de crescer 
ou serem um problema para o meio ambiente. 
Estas estruturas apesar de mortas, são locais 
importantes para as comunidades de aves, in-
setos, pequenos mamíferos e morcegos. Estas 
espécies são agentes importantes para o con-
trolo natural de pragas.

• Evite utilizar herbicidas ou pesticidas (mesmo 
os homologados). A sebe é um organismo vivo 
com uma grande diversidade de fauna e flora. 
A utilização destes produtos poderá ser benéfi-
ca para o combate de uma determinada praga, 
mas prejudicial ao mesmo tempo para as plan-
tas e os animais que aí coabitam.

ESTRATO 
ARBÓREO

ESTRATO 
ARBUSTIVO

ESTRATO 
HERBÁCEO

CULTURA VALA TALUDE CAMINHO

Ilustração adaptada da original:
Fonte: Meynier, 1976 em Jézequel, Matilde 

Carrilho (2016). Sebes e paisagem - caso de 
estudo: planalto Mirandês. ISA-UL
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VALAS DE DRENAGEM

São estruturas criadas para drenar os solos e canalizar a 
água, seja drenando água de zonas a cotas mais elevadas – 
ou ao longo de estradas ou orlas de campo – podem ainda 
canalizar a água para um ponto de irrigação mais próximo. 
O impacto que as valas de drenagem têm para a biodiver-
sidade advém de uma multiplicidade de fatores que são 
fortemente influenciados pela sua própria gestão e pela 
gestão dos terrenos que lhes são circundantes.

Impactos nos Serviços
dos Ecossistemas

Impactos na  
Biodiversidade

Benefícios

• Quanto maior for a qualidade da água, maior o 
valor das valas de drenagem e maior será o im-
pacto na biodiversidade.

• Quanto maior for o período em que as valas têm 
água, maior será o impacto na biodiversidade.

• Nos planaltos, pequenas valas que só ocasio-
nalmente estão cheias proporcionam um nicho 
para certas plantas e invertebrados. Estas po-
dem, por sua vez, ser alimentos importantes 
para muitas aves.

• As águas de fluxo lento de valas de drenagem 
das terras baixas, podem suportar uma gran-
de variedade de flora das terras húmidas, for-
necendo alimento e cobertura para uma maior 
riqueza de invertebrados e outros animais sel-
vagens. Maiores valas de drenagem proporcio-
nam melhores habitats para muitas espécies de 
aves, peixes, anfíbios e mamíferos.

• A existência de vegetação nas margens das valas 
de drenagem e uma boa manutenção das mes-
mas, proporcionará um impacto positivo nos ser-
viços dos ecossistemas e na biodiversidade. Nos 
serviços dos ecossistemas destaca-se o controlo 
da erosão dos solos, a melhoria na qualidade da 
água (a existência de vegetação densa minimiza 
a dispersão de potenciais pesticidas e herbicidas 
aplicados), a mediação das cheias e o aumento 
nos serviços de polinização (a proximidade da 
água e a existência de plantas floríferas tornam 
as margens das valas de drenagem um hotspot 
para os insetos polinizadores).

Detalhes das margens vegetadas das Valas de drenagem

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”
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• Apesar de ser benéfico plantar estruturas 
ecológicas lineares lenhosas (como sebes), 
evite plantá-las muito perto da margem  
(deixe um espaçamento a rondar os 3/5 metros) 
e viradas a sul.

• Promova uma sucessão estratificada de estru-
turas lenhosas lineares adjacentes uma a outra 
até à vala de drenagem, ou seja, comece por 
estabelecer uma sebe arbustiva, seguindo-se 
de uma orla multifuncional e, por último uma 
margem com vegetação espontânea. Esta es-
tratificação vai permitir a dispersão de herbici-
das e pesticidas (estes vão-se dispersando com 
a filtração dos vários estratos). Realça-se que 
estas estruturas lineares têm de ser geridas e 
não deixadas ao abandono. Com a correta ma-
nutenção consegue aumentar a variedade de 
habitats. Para mais informações veja as boas 
práticas das sebes, orlas multifuncionais e 
margens de campo.

• Caso tenha de fazer a gestão de uma margem 
vegetada, corte as margens numa rotação de 2 
a 5 anos. Este corte vai permitir o estabeleci-
mento de biodiversidade diversa, fazendo com 
que nenhuma se torne dominante.

• Os sistemas de drenagem de águas superficiais 
podem proporcionar o armazenamento para 
além de permitir o fluxo de água. Uma limpeza 
menos frequente está associada a uma melhor 
diversidade de plantas aquáticas, mas ao mes-
mo tempo, a uma maior presença de vegetação 
nas valas que, por sua vez, pode aumentar a 
retenção de sedimentos. Apesar das limpezas 
poderem ser prejudiciais à biodiversidade, uma 
boa gestão regular pode ser mais benéfica para 
a biodiversidade vegetal, mantendo e promo-
vendo uma variedade de fases de sucessão ve-
getativa na paisagem.

• O corte da vegetação aquática existente deve 
ser cronometrado para permitir a fixação de 
algumas sementes nas margens. A remoção 
da vegetação cortada pode melhorar a este-
ticidade da vala, no entanto é de realçar que 
este material vegetativo contém nutrientes im-
portantes tanto para a flora como para a fauna 
aquática. Deve ser feito, portanto um equilíbrio 
quer no corte quer na remoção da vegetação 
aquática removida.

Boas práticas

Vala de Drenagem do maior pivot da 
Herdade do Monte de Santo Isidro

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”

• As margens imediatamente adjacentes às valas 
devem ter um gradiente suave para maximizar 
o benefício para a biodiversidade. No entanto, 
deve ser evitado o acesso a pastoreio e abebe-
ramento do gado às margens e à vala, visto que 
poderá existir contaminação da água.

• Promova a conectividade das valas a outros 
habitats aquáticos. Quanto mais ligações exis-
tirem a outros habitats aquáticos, maior será a 
possibilidade de recolonização. Em geral, quan-
tos mais habitats aquáticos existirem conecta-
dos uns com os outros, maior será o seu valor 
estético.

• Para além de alimentos, as abelhas e outros 
polinizadores recolhem água para arrefecerem 
o interior do ninho em dias quentes. As abe-
lhas também utilizam água para diluírem o mel 
quando alimentam as larvas. A presença de um 
ponto de abastecimento de água na exploração 
perto do seu habitat será bastante benéfico, 
visto que as abelhas passarão menos tempo a 
recolher água e mais tempo a recolher o néc-
tar. No entanto, quando a água é profunda, as 
abelhas têm o hábito de se afogarem, pelo que 
a presença de locais de água rasas é benéfica. 
Como tal, o desejado é existir uma diferencia-
ção de alturas ao longo da vala.

• A dragagem dos sedimentos retidos nas valas 
de drenagem pode reduzir os impactos negati-
vos associados aos sedimentos finos que já não 
estão disponíveis para a absorção de fósforo 
(no verão existe menos fósforo na água). Inde-
pendentemente da maquinaria utilizada para a 
dragagem haverá sempre um impacto negativo 
na diversidade das plantas – opte por utilizar 
uma pá, em vez de um tubo de sucção. 
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ABRIGOS PARA
AVES E MORCEGOS

|        ESTRUTURAS CINZENTAS        |

Uma das principais estratégias da abordagem da “Segunda Via”, é a promo-
ção da biodiversidade e o incremento de populações de aves e morcegos, 
cujos números têm caído drasticamente fruto da diminuição/degradação/
destruição do seu habitat natural. Visto que estes dois grupos taxonómi-
cos são insetívoros, a incrementação das suas populações nas explorações 
fará com que se consiga fazer uma melhor gestão de pragas e doenças 
– estes dois grupos poderão alimentar-se das pragas existentes nas cul-
turas, reduzindo o uso/custo de inseticidas/pesticidas e o seu impacto no 
meio ambiente. A título de exemplo, um morcego cavernícola (apenas um!) 
pode consumir até metade do seu peso em insetos, por noite.

Desenvolveram-se então, dois protótipos para as 
aves (uma caixa com um orifício de entrada circu-
lar – mais propício para espécies como chapins 
que preferem orifícios semelhantes a cavidades 
naturais para a nidificação – e outra com um orifí-
cio de entrada retangular – mais propício para os 
turdídeos, como os tordos ou melros que preferem 
abrigos que lhes proporcionem uma boa visibilida-
de durante a incubação) e um para morcegos.

Abrigos para Aves
Pressupostos e normas 
de orientação LPN

Abrigos para Morcegos
Pressupostos e normas 
de orientação ICNF

Ambos os modelos têm as normas e os pressu-
postos do ICNF e da LPN, sendo que a única alte-
ração feita foi no modelo para os morcegos, cuja 
inspiração foi no projeto desenvolvido pela EDIA, 
com inclusão de um poleiro na parte inferior da 
caixa para monitorizar a sua ocupação.
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Instalação de abrigos  
para morcegos

• As caixas devem ser instaladas em locais pró-
ximos de pontos de água ou estruturas edi-
ficadas junto a fontes de luz. Estes locais são 
as áreas preferenciais da maioria dos insetos 
– fonte de alimentação dos morcegos. Fixe o 
abrigo, em árvores, postes ou muretes. (Tenha 
em atenção a luz existente nestes locais – se for 
muito intensa os morcegos podem ficar deso-
rientados).

• As caixas devem ser fixadas a uma altura míni-
ma de 3 metros (preferencialmente entre os 4 
e os 6 metros) de modo a evitar o seu acesso a 
potenciais predadores – nomeadamente gatos.

• As caixas devem ser colocadas com uma orien-
tação preferencialmente para Sul ou Nascente 
para que apanhem luz direta do sol pelo menos 
durante 6h/dia e evitarem os ventos dominan-
tes. Certifique-se que estão bem seguras e pro-
tegidas.

• No caso de colocar nas árvores, tenha em aten-
ção para a colocar abaixo da copa da árvore e 
não ter quaisquer ramos que possam dificultar 
a entrada dos morcegos na caixa.

• Depois de a instalar opte por impregnar os 
abrigos com o cheiro dos morcegos – guano. 
O guano é uma mistura de água e dejetos dos 
morcegos - algo extremamente odorífico. Ao 
espalhar esta mistura nas reentrâncias e no 
poleiro (situado na parte inferior para mo-
nitorização) da caixa-abrigo vai aumentar  
a probabilidade de ocupação da mesma.

Locais de instalação dos ninhos de 
morcegos e de aves

Fonte: Equipa do Projeto “Segunda Via”
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Instalação de abrigos  
para aves

• Antes de colocar as caixas-abrigo para aves te-
nha em atenção o habitat envolvente, incluindo 
o tipo de vegetação existente e as espécies de 
aves residentes. A melhor época para a sua ins-
talação é o período entre o outono e o início do 
inverno, fazendo com que as aves se habituem 
à sua presença na primavera (altura da nidifi-
cação). Realça-se que até começar a época de 
reprodução as aves utilizam as caixas-abrigo 
como refúgio durante a noite.

• As caixas devem ser fixadas (bem seguras evi-
tando oscilações) a uma altura compreendida 
entre os 2 e os 4 metros de modo a evitar o 
acesso a predadores carnívoros terrestres – 
como gatos, fuinhas ou doninhas. Podem ser fi-
xadas em troncos, árvores ou paredes verticais.

• Evitar colocá-las em locais com muito ruído ou 
movimentação humana – quanto mais sossega-
do o local, maior a probabilidade de sucesso – 
assim como locais onde são utilizados herbicidas 
e pesticidas – além de poderem afetar as aves, 
podem afetar a sua fonte de alimento. Caso co-
loque as caixas em estruturas lenhosas, evite zo-
nas onde a folhagem tape a caixa em demasia ou 
locais com ramos próximos do orifício de entrada 
de modo a manter uma boa visibilidade e limitar 
o possível ataque de predadores.

• Escolha um local ameno, protegido da chuva e 
coloque a abertura de entrada da caixa-abri-
go virada a Sul ou a Leste (evitando assim os 
ventos dominantes provenientes de Norte ou 
Oeste). Realça-se, que a fixação da caixa-abri-
go deve ter em conta o crescimento natural da 
árvore onde foi instalada.

• Evite colocar as caixas-abrigo iguais muito pró-
ximas umas das outras ou na mesma árvore. 
Muitas aves são territoriais, portanto a coloca-
ção próxima de abrigos poderá gerar alguma 
agressividade entre casais vizinhos, levando 
por sua vez à não ocupação de alguns abrigos. 
Procure colocar os abrigos a uma distância de 
20/25 metros uns dos outros.

• Após a sua colocação, não perturbe o local do 
ninho, principalmente se verificar que este está 
ocupado. Muitas aves abandonarão a sua caixa 
se se sentirem ameaçadas, independentemen-
te de já terem iniciado a postura dos ovos após 
o nascimento das crias. Faça a monitorização à 
distância.

• Não se preocupe e não desmotive, muitas vezes 
as aves demoram tempo a descobrir a existên-
cia das caixas-abrigo. Existem vários fatores a 
ter em conta que podem causar a não ocupação 
– podem existir outras cavidades naturais na 
área envolvente que servem de abrigo, as con-
dições de instalação não foram bem conside-
radas, ocorreu a perturbação durante alguma 
fase, entre outros… Caso verifique que o abrigo 
não é utilizado (passado várias épocas de re-
produção) mude a sua localização.
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Cronograma de atividades

O ninho no interior das caixas-abrigo deve ser re-
movido na totalidade, de modo a diminuir a pas-
sagem de parasitas entre diferentes posturas. A 
melhor altura para limpar será no final do verão, 
mas certifique-se primeiro que a caixa-abrigo 
não se encontra ainda ocupada.

Georreferenciação 
dos ninhos 
instalados para a 
sua monitorização

Atividade J F M A M J J A S O N D

Colocação das caixas-abrigo

Ocupação das crias

Postura, eclosão e desenvolvimento das crias

Limpeza dos ninhos

Atenção que a mesma caixa-abrigo pode ser uti-
lizada para mais do que uma postura num mesmo 
ano, dependendo das condições climatéricas, do 
alimento disponível ou outros fatores.
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O “Manual de Boas Práticas” foi 
desenvolvido no âmbito do projeto 
“Segunda Via – Intensificação Ecológica 
da Agricultura” cofinanciado pelo Fundo 
Ambiental.

Paralelamente às informações apresentadas, o projeto 
desenvolveu três trabalhos, um teórico e dois práticos, de 
quantificação dos serviços dos ecossistemas existentes na 
exploração do Monte de Santo Isidro. O trabalho teórico, 
teve por base a utilização de um software de modelação 
de dados – calculadora QUESSA – que através do desenho 
das áreas de foco ecológico presentes na exploração, foi 
possível estimar os valores de biomassa e carbono no solo, 
os serviços de polinização, o controlo de pragas, a erosão 
do solo e a qualidade de habitat. Esta estimação de valo-
res foi feita antes e depois das intervenções (propostas no 
projeto) e permitiu a realização de uma análise de custo-
-benefício. Os trabalhos práticos realizaram-se em cada 
uma das ocupações culturais existentes na exploração e 
focaram-se na contabilização da biodiversidade dos poli-
nizadores, e na manutenção do ciclo de nutrientes (decom-
posição) e do Carbono (Matéria Orgânica) no solo.

Saber mais
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Todas as informações existentes deste manual, os resulta-
dos e a metodologia dos trabalhos práticos (relatório dinâ-
mico e trabalhos de campo), notícias e vídeos explicativos de 
cada uma das ações desenvolvidas podem ser consultados 
no site do projeto – www.segundaviafa.com

Para o desenvolvimento dos trabalhos e das iniciativas do 
projeto, foi fundamental o contributo de: professora Cristi-
na Branquinho (grupo eChanges – Ecology of Environmen-
tal Change); Helena Serrano, Carla Rego, Mário Boieiro, Inês 
Domingues, Vanézia Rocha, Tatiana Moreira, Gabriel Rosa, 
Miguel Sousa e Daniel Pereira (cE3c – Centro de Ecologia, 
Evolução e Alterações Ambientais, na Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa); Bruno Caldeira e Lúcio Roque do 
Rosário (CONSULAI); Sofia Frois e Vera Almeida (Arquiplant); 
Luísa Pinto e Paulo Marques (EDIA – Empresa de Desenvol-
vimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.); e Carpintaria 
Fábio & Adriana, Lda; a quem se agradece o envolvimento e 
disponibilidade.

Site do Projeto Relatório Dinâmico Vídeos
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• Biodiversity and Ecosystem Services. IEEP (Institute for European Environmental 
Policy) | https://ieep.eu/work-areas/biodiversity/pollinator-conservation

• BPA. Eco (Boas Práticas Agrícolas que promovam os Serviços dos Ecossistemas) | 
https://www.bpaeco.com/

• BRIDE Project - Farming with Nature | https://www.thebrideproject.ie/

• Ecological Focus Areas: features on farms in England 2015/2016. Departmenta 
for Environment Food & Rural Affairs (2017) | chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/611023/fbs-EFA-2015-
16-statsnotice-27apr17.pdf

• EIP-Agri Focus Group: Benefits of landscape features for arable crop production - 
Final Report (7 March 2016). European Comission

• Farming for Nature | https://www.farmingfornature.ie/

• FarmingWildlife | https://farmwildlife.info/

• Farmland Actions to Help Pollinators - All Ireland Pollinator Plan 2015-2020 (National 
Biodiversity Data Series nº14)

• Gardening for Biodiversity - Heritage Officer Programme

• Hedgelink | https://hedgelink.org.uk/ 

• How-to-guide Creating wild pollinator nesting habitat (National Biodiversity Data 
Series nº5) | https://pollinators.ie/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/How-to-
guide-Nesting-2018-WEB.pdf

• Hulot, J.F. and Hiller, N. (2021) ‘Exploring the benefits of biocontrol for sustainable 
agriculture – A literature review on biocontrol in light of the European Green Deal’, 
Institute for European Environmental Policy. 

• IEEP (2021) ‘Biodiversity footprints in policy and decision-making: Briefing on the 
state of play, needs and opportunities and future directions’ Policy report, Institute 
for European Environmental Policy 

• IEEP. 2019. Member States initiatives to support wild pollinators populations: Portugal. 
Prepared by IEEP for the European Commission.

• IEEP. 2019. Member States initiatives to support wild pollinators populations: Spain. 
Prepared by IEEP for the European Commission.

• J. Tzilivakis, D.J. Warner, J.M. Holland, Developing practical techniques for quantitative 
assessment of ecosystem services on farmland, Ecological Indicators, Volume 106, 
2019, 105514, ISSN 1470-160X, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105514.
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