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A ssociação de A gricultores do C ampo Branco 



A ssociação de A gricultores do C ampo Branco 

C riada em 1989 por vários agricultores da região, teve inicialmente o objectivo 
de representar os interesses e aspirações dos agricultores do C ampo Branco, 
pretendendo para tal: 
 
- Potenciar, na esfera de competências, todas as virtualidades que os apoios 
comunitários têm; 
 

- Divulgar programas de reconversão agrícola e defesa dos interesses 
científicos, técnicos e económicos dos seus associados; 
 

-Promover e/ou apoiar projectos regionais agrícolas e comunitários rurais, 
ligados à melhoria da qualidade de vida dos agricultores; 
 

- Estabelecer ligação com os serviços técnicos regionais ou de interesse 
regional. 

 



A ssociação de A gricultores do C ampo Branco 

Actualmente tem cerca de 1000 associados 
 

Zonas de Intervenção – Conselhos de Castro Verde, Almodôvar,  

                                       Ourique e Aljustrel. 
 

Agrupamento de Defesa Sanitária (ADS) 

 - Saneamentos dos efectivos pecuários 

 - Farmácia Veterinária 

 - Registos e Identificação Animal 
 

Gabinete de Apoio Técnico – Apoio directo aos associados 

nomeadamente na elaboração de Candidaturas às ajudas comunitárias 

e de forma a melhor potenciar a exploração agrícola. 
 
   



A ssociação de A gricultores do C ampo Branco 

Instalações: 
A sede onde se encontram todos os serviços administrativos 

Um pavilhão multiusos equipado com armazém, sala de reunião, 

arquivos, etc.. 
 

Equipamento ao dispor dos associados: 
-Mangas móveis para Bovinos / ovinos e caprinos 

-Cisternas para água com capacidade de 5000l 

-Porta para contenção de Bovinos 

-Elevadores para Bovinos 

-Pulverizadores 

-Básculas 

-Leitores de Chips 



Enquadramento 

Biofísico 



É assim designada devido ao 
contraste que estabelece 

com as terras vermelhas dos 
barros de Beja.  

Zona matricial 
do “Campo de 

Ourique” 

 
CAMPO 
BRANCO 

 

Dominam os 
sistemas de arvenses 

de sequeiro 
extensivo e da 

pecuária extensiva e 
semi-extensiva. 

 5 concelhos: Aljustrel, Almodôvar, 
Ourique, Mértola e Castro Verde, cabendo 
a este último a totalidade do seu território.  



O clima 

Pertence ao estádio bioclimático Mesomediterrânico (11-16ºC de 
temperatura média) e ombroclima Seco (350-650 mm3 / ano). 



Geologia e Solos 

Níveis hipsométricos modestos caracterizando-se  
como zona de peneplanície. 

Altitude média de 180 a 200 m 



Solos mais frequentes 

Litossolos de xisto, agrupados na classe E (41,95%). 
 

Solos Mediterrânicos delgados, de espessura efectiva 
bastante reduzida e drenagem deficiente, classificados 
na classe de uso Ds (40,22%); 

 
 

Solos hidromórficos, incluídos na classe C (15,49%); 
 

Aluviossolos nas zonas de baixa, incluídos nas classes A e 
B (ocupam apenas 2,97% do total da área do Campo 
Branco - 1890 ha); 

 

 A inclinação média dos terrenos é de 4,32% 
(maioritariamente IQFP 1). 

 



FAUNA  

Anfíbios: 
    Sapo – Discoglossus galgon 
    Rã-verde – Rana perezi 
Mamíferos: 
    Gineta – Genetta genetta 
    Javali – Sus scrufa 
    Lebre – Lepus campensis 
    Coelho Bravo – Oryctolagus Cuniculus 
Aves: 
    Abetarda – Otis tarda 
    Sisão – Tetrax tetrax 
    Peneireiro das Torres – Falco naumanni 
    Rolieiro – Coracia garrulus 
    Águia Caçadeira – Circus pygargus 
Répteis: 
    Cobra-rateira – Malpolon monspessulanos 
    Cobra-ferradura – Coluber hippocrepis 



FLORA 

Esteva – Cistus ladanifer 

Rosmaninho – Lavandula Luisieri 

Tojo – Ulex curopaeus 

Oliveira – Olea europaea 

Azinheira – Quercus rotundifolia 

Sobreiro – Quercus suber 



Áreas Sensíveis 
com Estatuto 

de Conservação 
 



Zona de Protecção Especial de  
Castro Verde 

ZPE - Limites da ZPE de Castro Verde (Fonte: http://www.cm-castroverde.pt) 



ZPE de Castro Verde 

A Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde, 
criada em 1999 e posteriormente alargada em 2008, é 
a área estepária mais representativa de Portugal, com 
85.345ha de área total e cerca de 60.000ha de pseudo-
estepe. Abrange território de 6 municípios:  
 

Aljustrel (19%),  

 

Almodôvar (4%) 

Beja (12%)  Castro Verde (85%) 

 

Mértola (8%)  

 

Ourique (3%)  



Enquadramento Histórico da 

Agricultura no Campo Branco  



Transumância + Sucessivas 
Campanhas do Trigo  

 

Desflorestação  Aumento da produção agrícola 

ausência quase total de árvores  
em algumas zonas do Campo Branco 

“ESTEPE CEREALÌFERA” 

O Homem e a sua História actuaram sobre o ecossistema como um “arquitecto da 
paisagem”, deixando-nos de herança o Campo Branco que conhecemos nos dias de hoje 



Até finais “década 70”: Agricultura actividade dominante 

História  e Integração de Portugal na CEE 

Diminuição drástica da população agrícola nos concelhos que 
integram o “Campo Branco” 

Actualmente:  
Agricultura extensiva de cultivo de cereais.  
Sistema agrícola caracterizado pela rotação de 3 a 5 anos, com pousios e pastagens 
semi-naturais 

Procura-se conciliar Agricultura com Conservação da paisagem, de modo a 
preservar o habitat da avifauna estepária:  

Apoios comunitários (Plano Zonal, ITI e AZ)  
e  medidas definidas pela autarquia no PDM 



Caracterização da Agricultura no 
Campo Branco 



Campo Branco 

Baixa 

Capacidade de 

 uso agrícola  

Elevado risco de 
erosão   

  associados às 
características 

climáticas  

Agricultura e Pecuária  
complementam-se para tornar a 

actividade mais rentável  



Breve Historial do Apoio Zonal 



Plano Zonal de Castro Verde 
• Medida Agro-Ambiental no âmbito da 

Política Agrícola Comum (PAC) 

 

•  Teve início em 1995 (Reg. CE 2078/92) 

 

•  Concebido especificamente para o  
território de Castro Verde (Campo Branco) 
e com grande envolvimento dos 
intervenientes locais 

 

•  Candidaturas voluntárias do agricultor 
por períodos de 5 anos 

 



Plano Zonal de Castro Verde 

• Promover a conservação da Natureza 
através da manutenção e melhoria 
quantitativa do habitat da avifauna 
estepária; 

 

•  Minimizar as perdas de rendimento 
agrícola decorrentes de técnicas de 
cultura e gestão compatíveis com a 
conservação da natureza; 

 

•  Contribuir para a conservação de 
espaços cultivados de grande valor 
natural. 

 

 Objectivos: 



Apoio Zonal de Castro Verde 

• 2015 – Portaria n.º 56/2015, de 27 de fevereiro 

• Ação 7.3. “Pagamentos Rede Natura”- Pagamento Natura - Anual: 

 

• Apoios Zonais de caráter agroambiental: 

• Foram revistas as medidas existentes no anterior quadro, das 
quais se mantiveram 5 Apoios Zonais, entre eles o Apoio 
Zonal de Castro Verde; 

• Com o objetivo de apoiar os agricultores que numa lógica de 
gestão ativa, assumam compromissos agroambientais em 
zonas inseridas na Rede Natura 2000 com valores naturais 
específicos; 

• Compromisso de 5 anos; 



Compromissos Relevantes 

• Deter registo atualizado das operações realizadas na superfície sujeita 
a compromisso (“Caderno de Campo”); 

• Encabeçamento pecuário limitado a 0.6CN/SF apenas no período de 
retenção e aplicável apenas para as Espécies Bovina, Ovina e Caprina; 

• Semear anualmente cereal de sequeiro entre 20% a 50% da área de 
Rotação;  

• Deixar faixas não mondadas cuja superfície deve ser igual ou superior a 
5% da área da parcela; 

• Semear 2% de culturas destinadas à fauna bravia (leguminosas); 

• Respeitar as datas de corte e mobilização definidos anualmente pela 
ELA (Estrutura Local de Apoio); 

• Necessidade de parecer da ELA para instalação de cercas e bosquetes. 



Constituída por representantes de: 
 

 Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (DRAPAL), que preside; 
 

 Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF);   
 

 Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB); 
 
Liga para a Protecção da Natureza (LPN); 
 
Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM) 
 
 Associação de Agricultores do Baixo Alentejo (AABA) 
 
 Cooperativa Agrícola do Guadiana (CoopGuadiana) 
 

Estrutura Local de Apoio 



Competências da Estrutura Local:  
 

 Proceder a recepção das candidaturas;  
 
Emitir parecer sobre obras de irrigação, construção de cercas e  instalação 
de pequenos bosquetes e a queima de restolhos; 
 
Aprovar as variantes às rotações tradicionais e as culturas destinadas ao 
consumo da fauna bravia 
 
Fixar anualmente as datas e as técnicas a aplicar para o corte das forragens e 
ceifa dos cereais; 
 
Prestar assistência técnica aos agricultores.  
 

Estrutura Local de Apoio 



Montantes e Níveis de Apoio 

Área (ha) Valor do Apoio (em Euros) 

5-100 100 

100-250 70 

250-500 30 

500-750 15 

• O Apoio Zonal é cumulativo com outras medidas 
agroambientais, nomeadamente o “Pagamento Natura”, a 
“Conservação do Solo”, a “Produção Integrada” e a 
“Agricultura Biológica”.  

Apoio Zonal de Castro Verde 



Evolução do nº de Beneficiários 
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Evolução da Área Beneficiada (ha) 
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Apoio concedido aos agricultores 

Os valores das ajudas actuais são semelhantes aos do início do 
Plano Zonal há 25 anos atrás, apesar de toda a diferença 
existente nos factores de produção. 
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Apoio Zonal de Castro Verde 

• O Apoio Zonal de Castro Verde tem um impacto económico 
importante, na medida em que constitui uma mais valia 
financeira para uma actividade muito sensível a factores 
externos como sendo as condições climáticas; 

Vantagens para o beneficiário: 



Ocupações culturais no Apoio Zonal de 
Castro Verde 

Fonte: ELA Baixo Alentejo; Dados de 2019 

Cereal; 8687,6; 
29% 

Pousio; 1583,3; 
5% 

Culturas para a 
Fauna; 656,3; 2% 

Prados 
Temporários ; 
18518,6; 60% 

Outros; 1278,65; 
4% 

Área Total: 30.724,45 hectares 



Proporção dos cereais usados no Apoio 
Zonal de Castro Verde 

Aveia; 5078,3; 
58% 

Triticale; 1371; 
16% 

Trigo-mole; 
1300,1; 15% 

Cevada; 938,2; 
11% 

Fonte: ELA Baixo Alentejo; Dados de 2019 
Área Total de Cereal: 8.687,60 hectares 



Nº de Explorações com Animais na 
Reserva da Biosfera de Castro Verde 
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Nº de Animais na Reserva da Biosfera de 
Castro Verde 
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Encabeçamento médio (CN/ha)  

Para as áreas de Prados Temporários na Reserva da Biosfera (Concelho) de Castro Verde (60%) 

Fonte dos dados: Pisanet (OPP Castro Verde) 
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• Principal ocupação do território é a 
atividade agro-pecuária; 

• As searas são áreas de alimentação 
importantes e também de nidificação 
(sobretudo em anos de seca). 

• Áreas de prados temporários são 
locais preferenciais para a 
reprodução, alimentação e abrigo das 
espécies de aves ameaçadas; 

• A pecuária é compatível com a 
conservação das aves estepárias 
desde que em regime muito 
extensivo e rotação com o cereal de 
sequeiro. 

Importância da Agro-Pecuária Extensiva 
para a conservação das aves estepárias 



Nidificação da Abetarda e as Atividades 
Agrícolas 

• As paradas nupciais decorrem a partir de 15 de março e o período 
de incubação ocorre em abril e maio e a eclosão até meados de 
junho; 

• A mobilização de pousios na primavera e o corte de fenos são duas 
das atividades agrícolas que mais impacte podem causar nesta 
espécie. 
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Designada em 14 de junho de 2017 





Município de 
Castro Verde 

Associação de 
Agricultores 
do Campo 

Branco 

LPN – Liga 
para a 

Proteção da 
Natureza 

Conselho de Gestão 





Reservas da Biosfera 

• “Laboratórios” no terreno para o 
Desenvolvimento Sustentável; 

• Promovem a conservação da diversidade 
biológica e cultural em complementaridade com 
o desenvolvimento social e económico, através 
de parcerias entre as pessoas e a natureza; 

• Envolvimento das comunidades locais na gestão, 
com a participação de multi-stakeholders; 

• Demonstração de boas práticas e políticas de 
desenvolvimento sustentável baseadas em 
investigação e monitorização. 



Reserva da Biosfera 
da UNESCO de 
Castro Verde 
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Reserva da Biosfera de Castro Verde 

• Localizada na região do Baixo Alentejo, 
com uma área de 57000 hectares. 

• Com uma população de 7200 habitantes 
(13 hab/km2). 

• Território rural onde predomina a 
atividade agrícola e pecuária, embora o 
principal empregador seja a extração de 
minério (cobre e zinco) 





• Esta área, também conhecida como 
Campo Branco, é um exemplo de um 
agroecossistema Europeu de elevado 
valor ambiental que resulta da 
interação do Homem com a Natureza 
ao longo de muitos séculos. 

• Para apoiar os agricultores na 
manutenção desta paisagem e da 
biodiversidade estepária, foi criada 
uma medida agroambiental 
específica. 

Reserva da Biosfera de Castro Verde 





Reserva da Biosfera de Castro Verde 

• Zona estepária mais importante em 
Portugal, considerada como uma das 
paisagens mais ameaçada da região 
Mediterrânica.  

• Cerca de 85% está classificada como 
Zona de Proteção Especial para aves 
(ZPE) de Castro Verde, integrando a 
Rede Natura 2000 (Rede Europeia de 
Espaços Naturais). 

• Cerca de 200 espécies presentes, 
incluindo aves estepárias ameaçadas 
como a abetarda e o sisão e aves 
endémicas como a águia-imperial-
ibérica e recentemente o lince-ibérico. 



Aves Estepárias 
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Reserva da Biosfera de Castro Verde 

• A cultura é também um factor 
distintivo na Reserva da Biosfera e é 
promovida entre todas as gerações; 

• O Cante Alentejano, Património 
Imaterial da UNESCO, e a tradicional 
Viola Campaniça são fortemente 
incentivados; 

• Também o Património Material 
como a Basílica Real e a arquitetura 
tradicional é preservado; 

• O Turismo de Natureza e Cultural é 
promovido de uma forma 
sustentável.  



Região Piloto 
para o 

desenvolvimento 
sustentável 

Agroecossistema 
Sustentável  

Soluções Locais 
para a 

Desertificação e 
o Clima 

Natureza e 
Cultura: Desafios 
e Oportunidades 

Conhecimento e 
Transferência de 

Saber 

Redes de 
Cooperação e 
Participação 
Comunitária 

Identidade e 
Promoção 

Reserva da Biosfera de Castro Verde 



Obrigada pela 
vossa atenção 

Boas 
Festas 


