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Terraprima Sociedade Agrícola, Lda

Associação Transumância e Natureza

Multinatura, Lda

ÁPIS, Companhia Agrícola e Pecuária, S.A.

Sociedade de Desenvolvimento da Quinta do Colmeal

UNAC – União da Floresta Mediterrânica

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Projecto

Objectivos: • Ensaiar um processo de produção custo-eficiente que viabilize a actividade

silvo-pastoril e garanta a sua sustentabilidade a longo-termo;

• Disponibilizar metodologias e ferramentas que permitam a replicação do

processo proposto;

• Informar processos de decisão, e apoiar a avaliação e o desenho de

políticas agroambientais;

• Promover o restauro de bosques de carvalho negral

• Contribuir para o controlo do risco de incêndio;

• Reforçar a resiliência do território, a alterações ambientais e

socioeconómicas, contribuindo para a capacidade adaptativa das

populações locais.

Resultados

Actividades realizadas:

Resultados previstos:

• Planeamento de mosaicos-silvo pastoris com parcelas de bosque de uso 

pastoril e com exclusão de herbivoria, e com parcelas de pastagem

• Introdução de grandes herbívoros (vacas, cavalos) nas áreas piloto

• Mapeamento e monitorização do uso do espaço (coleiras GPS)

• Avaliação e monitorização da vegetação (local, drone, satélite)

• Implementação de mosaicos silvo-pastoris nas áreas piloto com vista a:

• maximizar benefícios: produção pastoril, regeneração de floresta,

promoção da biodiversidade, controlo do risco de incêndio, sequestro de

carbono, e protecção do solo

• reduzir custos de gestão e evitando os custos associados à ocorrência

de incêndios e consequente degradação do solo

• Análise custo-benefício da implementação de mosaicos silvo-pastoris

• Suporte à avaliação de medidas agroambientais e ao desenvolvimento de

esquemas de pagamento por serviços ambientais.

Actividades de 

divulgação:

Tema: Visita às Áreas Piloto para gestores e proprietários

Local: Áreas Piloto – Quinta da França (Caria), Middle Côa (Almeida)

Data: Outubro 2019, Maio 2021

Tema: Reuniões com agentes do sector público

Data: Outubro 2019, Maio 2021

Tema: Conferência sobre mosaicos silvo-pastoris de carvalho negral

Local: Beira Interior

Data: Maio 2021
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