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Nos últimos anos, o Algarve tem assistido 
ao abandono progressivo das atividades 
agrícolas, fundamentalmente na Serra e 
Barrocal, a par da desertificação humana 
e do envelhecimento da população. 
Este abandono tem repercussões a nível 
ambiental, económico e social, com 
profundas alterações para a composição e 
estrutura das paisagens. As implicações vão 
mais além e a médio e longo prazo fazem-se 
sentir na biodiversidade e na qualidade 
ambiental que nos é essencial. Desta 
forma, o presente manual destina-se aos 
proprietários de explorações agrícolas que 
pretendam iniciar, recomeçar ou melhorar 
a atividade agrícola e que necessitam de 
informação sobre sistemas de produção 
e práticas culturais, que promovam a 
rentabilidade económica das explorações 
e que sejam efetivas na conservação dos 
recursos essenciais à atividade (solo, água, ar 
e património genético), garantindo assim a 
biodiversidade para as gerações futuras.

Este manual tem como base 16 entrevistas 
realizadas a produtores locais no Algarve, 
resultantes de visitas às suas explorações, 
tendo sido cobertos 7 concelhos algarvios: 
Aljezur, Lagos, Monchique, Loulé, Alcoutim, 
Vila Real de Santo António e Castro-Marim. 
A par da pesquisa bibliográfica, pretendeu-
se abordar a temática nas várias vertentes, 
com a participação em seminários e 
ateliers, atividades populares e visita 

Introdução

Horta Tradicional de Monchique
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Método de Conservação de Batata 

(Monchique)

a feiras e mercados de produtos locais. 
Para além disso este trabalho tem como 
base o trabalho já desenvolvido no Algarve 
por várias entidades, nomeadamente 
DRAPALG, Associação Colher para Semear 
e Associação In Loco. Com estas entidades 
foram realizadas reuniões de forma 
a direcionar o trabalho de campo.

Fica aqui o agradecimento ao precioso 
contributo dado pela Ana Arsénio 

e um agradecimento especial aos 
agricultores que contribuíram direta 
e indiretamente para este trabalho.

O presente trabalho foi 
realizado no âmbito do Projeto 
“Biodiversidade a Seus Pés”, 
financiado pelo Programa da Rede 
Rural Nacional – Área de Intervenção 1 
– Capitalização da Experiência 
e Conhecimento.

Enquadramento Territorial

A Serra, a norte, ocupa metade 
do território algarvio. Com solos 
maioritariamente xistosos, e declives 
acentuados, destacam-se os sobreirais, os 
medronhais e as estevas. Dela fazem parte 
as serras de Monchique, Espinhaço de 
Cão e Caldeirão, cuja disposição e altitude, 
constituem barreira aos ventos frios de 
norte. A Sul da Serra, localiza-se o Barrocal, 
com declives mais suaves e solos de 
natureza calcária. Esta é a faixa de eleição 
para o cultivo de produtos hortícolas 
e onde se observam os tradicionais 
pomares de sequeiro. Nos últimos anos 
as amendoeiras, alfarrobeiras, figueiras e 
oliveiras têm vindo a ser substituídas por 
pomares de citrinos e outras árvores de 
fruto. Nos últimos anos tem-se assistido 
a uma deslocação dos habitantes destas 
duas zonas para o Litoral, onde atualmente 
se concentra a maior parte das atividades 

económicas, turistas e populações 
residentes. Os solos apresentam-se bastante 
antropomorfizados e intensamente 
ocupados, quer pela atividade agrícola quer 
por urbanizações. Estas três zonas conferem 
ao Algarve, pelas suas características muito 
próprias e peculiares, valores naturais 
muito importantes que importa conservar. 
O Interior do Algarve é um território 
bastante rico em Património natural, 
estando inserido, na sua maioria, em Rede 
Natura 2000. Aí ocorrem diversos elementos 
singulares, cuja presença resulta de uma 
gestão rural e florestal ancestral que, ao 
longo dos tempos, moldou a paisagem e 
permitiu o desenvolvimento de numerosos 
habitats, muitos deles ameaçadas em 
Portugal e no espaço Europeu. Os espaços 
florestais (floresta, incultos e improdutivos) 
no Algarve, representam 59% da sua área 
total e os espaços agrícolas 35%.

O Algarve, localizado no extremo Sul de Portugal, está confinado a Norte 

pelo Alentejo, a Este por Espanha e a Sul e Oeste pelo oceano Atlântico. 

De clima caracteristicamente mediterrânico, está geologicamente 

dividido em três grandes zonas: a Serra, o Barrocal e o Litoral. 

Serra

Algarve

Barrocal

Litoral

N

1
©

 L
uí

sa
 M

on
te

iro
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A importância da biodiversidade 

na paisagem e na agricultura

A biodiversidade pode ser entendida como a variedade natural e variabilidade 

dos organismos vivos, os sistemas ecológicos em que eles ocorrem naturalmente, 

e as formas como interagem entre si e com o seu ambiente.

Redford & Ritcher, 1999 in CCDR, 2004

A biodiversidade é a base da vida, 
permitindo ao Homem exercer uma das 
atividades mais importantes para o seu 
sustento - a agricultura. Esta, por sua vez, 
tem de ser praticada de forma sustentável e 
responsável, sob pena de condenar o mais 
importante fornecedor de alimentos para o 

Homem nas gerações futuras. A atividade 
agrícola está diretamente dependente dos 
recursos naturais (que existem na natureza), 
tais como a água, o solo, o ar e o património 
genético. A forma como esta prática é 
aplicada e gerida, influencia a qualidade e 
durabilidade de uma produção bem como 

Horta tradicional

(exemplo de biodiversidade) 
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as paisagens rurais que caracterizam o nosso 
país (pastagens, pousio, olivais) e todas as 
espécies que ocorrem nas áreas adjacentes.

A aplicação de práticas agrícolas 
incorretas pode resultar na perturbação 
dos ecossistemas, nomeadamente através 
da poluição das águas, propagação de 
doenças, cheias e perda de fertilidade do 
solo, consequências que podem ser fatais 
quer para a continuidade do sistema de 
produção quer para a biodiversidade.

São várias as espécies autóctones e 
variedades locais que subsistem no 
nosso país, espécies que estão bem 
adaptadas às condições locais e como tal, 
são mais resistentes a ataques de pragas 
e doenças. Estas espécies devem ser alvo 

de conservação pois fazem parte da nossa 
história e do nosso património e por 
norma dão origem a produtos alimentares 
mais saborosos, de elevada qualidade 
e segurança. É necessário contrariar a 
tendência a que se assiste na agricultura, 
de se usar um número muito limitado de 
espécies animais e vegetais, privilegiando 
apenas as variedades e raças mais produtivas 
e de rápido crescimento e/ou rendimento. 
Esta tendência pode pôr em causa o 
património genético e consequentemente 
a diversidade biológica, essencial ao bom 
funcionamento dos ecossistemas.

Mas porque é que é tão importante 

preservar a biodiversidade?

São várias as razões, mundialmente 
aceites, para a sua preservação:

2
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O ser humano, como ser evoluído e racional 
que é, tem moralmente o dever de proteger 
todas as outras formas de vida;

As espécies animais e vegetais compõem 
várias paisagens, que são constantemente 
alvo de admiração por parte do Homem. As 
paisagens transmitem várias sensações ao ser 
humano como prazer, alegria, tranquilidade;

Muitas famílias vivem de atividades ligadas 
à natureza como a pesca, a agricultura, 
a silvicultura ou o turismo.

Nós, humanos, fazemos parte da 
biodiversidade e dos ecossistemas e, 

Abelha, auxiliar muito importante 

ajudam na polinização das plantas
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como tal, precisamos que os ecossistemas 
desempenhem as suas funções (produção 
de oxigénio, formação da camada de ozono, 
controle de pragas, regulação do clima, 
purificação do ar, enriquecimento dos 
solos, purificação da água, entre outros) 
para podermos sobreviver.

Por todos estes motivos é urgente conservar 
e preservar o nosso património genético 
bem como gerir os modos de produção 
de forma sustentável para que as gerações 
futuras possam beneficiar do nosso 
património ambiental e de todas as funções 
que advêm dos ecossistemas. Estas medidas 
são ainda mais prioritárias nas zonas mais 
afastadas dos centros urbanos e, onde 
domina a agricultura extensiva, propícia a 
uma biodiversidade agrícola bastante rica.

As atividades económicas e a sua 

importância na conservação da biodiversidade

As atividades promovidas em meio rural, 
podem ter um contributo significativo 
na economia regional e nas pequenas 
economias familiares.

A diversificação das atividades rurais 
através do turismo rural e do turismo de 
natureza, a venda direta e transformação 
de produtos locais (salsicharia, queijaria, 
doçaria, etc.), o artesanato, a valorização da 
gastronomia local, o aproveitamento de 

recursos florestais (medronho, cogumelos, 
cortiça, mel, cinegética, etc.), são exemplo 
de atividades que trazem um rendimento 
complementar a quem vive da atividade 
agrícola. A manutenção destas atividades 
económicas contribuem para a redução da 
biomassa que por sua vez contribui para 
a redução do risco de incêndios florestais. 
A maioria das explorações visitadas 
complementa a atividade agrícola com 
outras atividades como por exemplo a venda 

Artesanato de Monchique

Motivos éticos  

Motivos estéticos 

Motivos económicos 

Motivos funcionais 

3
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Medronho

direta ou a transformação de produtos 
provenientes da exploração, ou o turismo 
rural, conseguindo desta forma obter um 
suplemento ao rendimento proveniente 
da agricultura. A multifuncionalidade das 
explorações agrícolas é atualmente uma 
prática, no entanto poderá vir a ser mais 
explorada no futuro.

Ao nível da atividade agrícola e 
florestal a adoção de boas práticas mais 
favoráveis ao ambiente e os apoios e fundos 
comunitários para incentivo à produção faz 
com que determinados habitats e respetivas 
espécies, se mantenham, contribuindo desta 
forma para a conservação da biodiversidade 
do mundo rural.

A biodiversidade agrícola

A perda da biodiversidade agrícola, 
em todo o mundo, é da ordem dos 75%, 
segundo estudo da FAO em 1984. A situação 
portuguesa contribui certamente para 
este panorama, tendo em conta o número 
de variedades desaparecidas, nas últimas 
décadas, das nossas hortas e pomares. 
Poderemos apontar várias razões para esta 
situação: a generalização do uso de sementes 
híbridas na agricultura, por exemplo, o 
que contribui para aumentar a pobreza no 
que concerne à variedade, contribuindo 
assim para a necessidade da compra anual 
de sementes uma vez que a degeneração 
e perda natural de vitalidade destas 
sementes ocorre logo na segunda geração. 
O comportamento atual dos agricultores 
que deixam de colher sementes das suas 
culturas, preferindo comprar os lindos 
pacotes que os cativam com as fotografias 
e as promessas de boas colheitas, é outra 
destas razões. Por outro lado, a aglutinação 
das pequenas casas de sementes, geralmente 
por parte das multinacionais do ramo, 
reduziu drasticamente a oferta de variedades 
regionais e tradicionais, pois estas não têm 
qualquer interesse económico num sistema 
globalizado. Por essa razão, hoje cultivam-se 
as mesmas variedades por todo o mundo, 
não se adaptando estas, como é óbvio, a 
todos os climas, microclimas e tipos de solos 
existentes. Consequentemente, necessitam 
de uma gama enorme de biocidas para 
completar o seu ciclo, contribuindo assim 

Feijão Farroba (Monchique)
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para os efeitos sobejamente conhecidos 
de poluição a vários níveis, e para a 
redução da qualidade alimentar. As variedades 
que viajaram ao longo de inúmeras gerações para 
chegarem até nós, foram cuidadosamente criadas 
e acompanhadas, muitas vezes com grandes 
sacrifícios, pelos nossos antepassados. São a 
nossa herança mais preciosa, elas são a vida em 
forma de semente, são o nosso passado sem o 
qual não existiria vida em nós. Cabe-nos portanto 
dar continuidade a essa herança que nos foi 
tão generosamente cedida, semeando estas 
variedades, dando-lhes vida e utilidade, podendo 
assim ser vistos com orgulho por aqueles que 
nos antecederam, e também pelas gerações 
vindouras (Associação Colher Para Semear).

A associação “Colher Para Semear” – Rede 
Portuguesa de Variedades Tradicionais, 
trabalha no sentido de inverter a situação 
atual de contínua perda de biodiversidade 
genética agrícola, por meio da recolha, 
cultivo e catalogação das variedades 
tradicionais ainda existentes. A associação 
nasceu da vontade de um grupo de pessoas, a 
maioria dos quais agricultores, que, depois de 
um primeiro “Ao Encontro da Semente”, realizado 
no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, 
em 2004, decidiram constituir uma rede de 
sementes para a manutenção e preservação 
das variedades tradicionais portuguesas. 
A Colher para Semear constitui-se formalmente 
no dia 31 de Março de 2006 e logo nesse ano 
foi efetuado o levantamento do património 
vegetal tradicional da Península de Setúbal, 
que culminou numa mostra das variedades 
de frutas, cereais e hortícolas recolhidas junto 
de diversos agricultores e na edição do primeiro 
catálogo regional.

A partir desse momento ficou definido o 
modelo de trabalho da “Colher Para Semear” 
que se tem repetido a cada ano: escolhida 
uma região ou concelho, a associação parte 
para a identificação e recolha do património 
vegetal tradicional, junto de agricultores 
que as guardam há muitos anos e, no final 
de cada ano agrícola, realiza mais um “Ao 
Encontro da Semente”, onde se mostram 
as sementes e os frutos dessa recolha, se 
publica mais um catálogo regional, onde 
os sócios se encontram para assistirem a 
um espetáculo raro de variedades, cores, 
sabores e são convidados a degustar algumas 
destas iguarias e a participarem em dois dias 
de palestras e debates, sempre à volta das 
sementes e dos saberes tradicionais ligados 
à atividade agrícola.

A Colher Para Semear já efetuou recolhas 
detalhadas em Odemira, (2007), Sendim 
(2008), Melgaço (2009), Montemor-o-Novo 
(2010), Interior Algarvio (2011) e Arouca 
(2012). Paralelamente a associação devolve à 
terra as sementes que lhe são confiadas pelos 
agricultores e distribui depois aos associados 
que o solicitarem, pequenas quantidades de 
sementes, sendo sempre incentivado que os 
sócios se tornem “guardiões” de pelo menos 
algumas variedades, que deverão depois 
devolver à associação.

A associação promove todos os anos várias 
oficinas de recolha, limpeza e conservação 
de sementes junto dos seus associados e 
público em geral, para que não se perca esse 
saber fazer e todos possam, com autonomia, 
recolher e guardar as sementes de que se 
tornaram guardiões.

Levantamento e pesquisa do património 
agrícola, nomeadamente através da recolha 

de sementes e material vegetativo no 
território português ;

Reprodução desse património através 
do cultivo preferencialmente ecológico, 
em terrenos selecionados para o efeito;

Manutenção e preservação desse património 
em locais adequados à sua boa conservação;

Valorização e divulgação desse património 
através da realização de encontros, reuniões, 
mostras, trocas com entidades interessadas 

com objetivos semelhantes;

Valorização da agricultura familiar 
e o reconhecimento da sua importância 

para a biodiversidade agrícola 
e independência alimentar.

Defesa da herança genética agrícola vegetal 
face às ameaças colocadas pela agricultura 

intensiva (nomeadamente as sementes 
híbridas e as sementes transgénicas).

Formar e incentivar os agricultores para a 
recolha anual das suas próprias sementes, 

assim como estimular a sua troca, 
assegurando-lhes uma independência e 
autonomia em termos de sementeiras;

Contribuir para o conhecimento do 
nosso património vegetal, promovendo 

e participando em colóquios e feiras com 
exposição de sementes, levando o tema 

onde for necessário;

Promover o uso de variedades tradicionais em 
agricultura biológica por estas estarem melhor 
adaptadas ao local de cultivo e terem menos 

problemas fitossanitários;

Estimular o uso de legumes esquecidos, para 
uma maior diversidade alimentar e uma 
culinária mais rica, atrativa e completa.

Associação Colher para Semear

Pêssego Molar (Benafim)

Pêssego Guiomar (Tôr)

A associação tem 

como objetivos:
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Pomar de citrinos

Ameaças à biodiversidade

Sendo muito antiga a utilização agrícola do 
nosso território, esta atividade deu origem 
às paisagens rurais que hoje conhecemos 
e admiramos, sendo responsável pela 
manutenção de uma parte considerável 
da fauna e flora selvagens que encontram 
refúgio, alimentação e condições de 
desenvolvimento nos campos agrícolas.
Se tivermos em conta, ainda, a grande 
extensão do território nacional que é 
ocupado pela atividade agrícola e florestal 

- cerca de 80% - (MADRP, 2000) mais 
importante é a necessidade de garantir 
uma gestão racional dos recursos naturais 
através da aplicação de técnicas e práticas 
adequadas que assegurem a perpetuação 
tanto da própria atividade como das outras 
formas de vida que, com ela, coexistem ou 
dela dependem.

Várias são as causas que contribuem para 
a degradação do ecossistema, afetando 

consequentemente a biodiversidade 
associada a práticas agrícolas e florestais.

Uma das principais causas é o abandono 
da gestão agro-silvo-pastoril tradicional 
que tem vindo a agravar-se a par da 
desertificação humana. Na serra, as áreas 
anteriormente ocupadas por usos agrícolas e 
pastoris deram lugar a matos e matagais. Por 
outro lado houve um incentivo à florestação 
dos terrenos, com o eucalipto, áreas 
normalmente associadas a comunidades 
biológicas empobrecidas e pinheiro-manso.

Assistiu-se assim a sérias alterações na 
composição e estrutura das paisagens 
e à perca dos mosaicos paisagísticos 
diversificados e complexos, com manchas 
de vegetação em diferentes estados 
sucessionais. Das espécies mais afetadas, 
destacam-se as espécies com hábitos 
marginais, que vivem na orla dos diferentes 
habitats. A crescente propagação de matos 
e acumulação de grandes quantidades 
de material contribui para a propagação 
de incêndios, com efeitos devastadores 
para a nossa flora e fauna.

Por outro lado a intensificação agrícola, em 
áreas favoráveis, estão associadas a efeitos 
muito negativos na biodiversidade, levando 
frequentemente ao declínio de espécies e 
habitats com elevado valor de conservação. 
A monocultura e a expansão de pomares 
de citrinos, especialmente no barrocal, em 

substituição dos matos, matagais e pomares 
tradicionais de sequeiro, característicos da 
zona, representa uma significativa ameaça 
à conservação do património genético.

A poluição química e hídrica e a degradação 
dos solos resultantes das más práticas 
agrícolas e de uma incorreta gestão florestal 
também afetam todo o ecossistema, 
constituindo uma ameaça à biodiversidade.

A biodiversidade é importante não 
só em termos visuais, éticos e morais 
mas também para a rentabilidade 
e qualidade da produção.
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Zona florestal destruída 

por incêndio
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Recomenda-se:

> Reduza as mobilizações do solo, 
sobretudo durante o verão e inverno;

> Evite pulverizar demasiado 
o solo e em profundidade;

> Use técnica de mobilização mínima para 
não revirar as camadas mais profundas;

> Recorra à grade de discos, destroçador 
de facas ou correntes, gadanheira, 
motorroçadora ou corta matos 
para eliminação dos infestantes;

> Realize as mobilizações do solo segundo 
as curvas de nível, principalmente nos 
terrenos de acentuado declive, que são 
também os com maior risco de erosão;

> Utilize alfaias de dentes, por exemplo o 
escarificador, para preparação do terreno, 
pois estas não reviram as camadas de 
solo, não provocam “calo de lavoura” 
nem destroem a sua estrutura.

> Utilize a sementeira direta;

> Construa ou mantenha em bom estado os 
muretes e valas para escoamento da água.
É preferível deixar o terreno com restos 
da cultura anterior, do que muito limpo 
mas com parte da sua estrutura destruída. 
Existem alfaias que provocam o “calo de 
lavoura”. Em culturas permanentes (pomares, 
vinhas e olivais) é possível a não mobilização.

Boas Práticas Agrícolas

A mobilização do solo tem como 
finalidade descompactar superficialmente 
o solo para ajudar a infiltração da água 
da chuva, devendo esta ser feita entre 
setembro e novembro. Esta prática, quando 
incorretamente realizada para aumentar a 
produtividade da exploração agrícola, pode 
contribuir para a erosão dos solos.

Alguns estudos já realizados (Ex: Projeto 
“Gestão Florestal Sustentável no Barrocal 
Algarvio”), demonstram que uma só 

6.1 Mobilização mínima do solo

Num clima com regimes hídricos torrenciais, concentrados no período de inverno, 

e de taxas de insolação elevadas, as intervenções no solo podem contribuir para 

a perda da biodiversidade, uma vez que há diminuição da matéria orgânica no 

solo e não há a proteção das camadas do solo mais férteis. Cada agricultor tem um 

papel importante na conservação do solo e da água garantindo a manutenção da 

biodiversidade. Neste sentido as operações culturais que se realizam devem ser 

escolhidas e pensadas para a melhoria da conservação do solo e da água.

Das entrevistas realizadas conclui-se que os agricultores realizam a maior parte 

destas Boas Práticas e estão conscientes das suas vantagens e efeitos. 

De uma forma sucinta são aqui apresentadas as principais Boas Práticas 

Agrícolas que se recomenda para o desenvolvimento da atividade agrícola e para 

a manutenção da biodiversidade.

mobilização superficial recorrendo à grade 
de discos é suficiente para a obtenção dos 
mesmos resultados e lucros, comparada com 
as três mobilizações anuais que se fazem. 
Reduzindo as mobilizações o agricultor 
está também a reduzir os custos que estas 
operações acarretam e diminui o consumo 
de energias não renováveis. Aconselha-se a 
realização de uma mobilização superficial 
para não inverter as camadas do solo, para 
que a matéria orgânica possa manter-se nas 
camadas superficiais, acessíveis às plantas.

Trator com escarificador

Trator com destroçador de mato

Enrelvamento de entrelinha em pomar 

de citrinos, ou seja, o solo é mantido com 

vegetação espontânea ou semeada

6
MOBILIZAÇÃO SEGUNDO AS CURVAS DE NÍVEL
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Vantagens:

> Aumenta a fertilidade do solo – se as 
culturas e o período da rotação forem 
os mais adequados;
> Melhora a fertilização das culturas;
> Reduz o empobrecimento do solo 
– a alternância de culturas leva a que 
sejam exploradas em profundidade 
as diversas camadas por raízes com 

6.2 Rotação e consociação de culturas

diferentes características;
> Facilita o controlo de pragas, doenças 
e infestantes – através da alternância de 
culturas com características diferentes.
A rotação de culturas requer um 
planeamento das operações culturais. 
Ao fazer a escolha das rotações culturais, 
opte pelas que mantêm o solo revestido 

ROTAÇÃO DE CULTURAS

Cultura muito exigente 
Ex: Milho

Cultura melhoradora 
Ex: Aveia e Tremoço

Cultura pouco exigente 
Ex: Feijão

Cultura exigente 
Ex: Cenoura ou Batata

durante a época das chuvas e quando incluir 
cereais de outono/inverno alongue tanto 
quanto o risco de erosão da parcela.

Para pôr em prática uma cultura rotativa, 
comece por dividir o seu terreno em três ou 

quatro parcelas. No segundo ano altere as 
culturas, rodando conforme o quadro abaixo. 
A ideia é nunca repetir as mesmas culturas 
na mesma parcela. Igualmente importante 
é, na primavera, enriquecer o solo com 
estrume ou composto.

Classificação de algumas culturas quanto à exigência em azoto

MUITO EXIGENTE 
necessitam de um solo 

rico em nutrientes, 
nomeadamente em azoto

EXIGENTE
vegetais de raiz capazes 
de ir buscar azoto mais 

profundamente

POUCO 
EXIGENTE

MELHORADORA
leguminosa

acelga alface melão ervilha

batata cebola abóbora fava

couve-flor cenoura feijão

espargo pepino grão-de-bico

milho pimento lentilha

tomate Trevos e outras 
leguminosas

A consociação ou associação de 
culturas consiste em plantar ou 
semear duas ou mais espécies de 
plantas diferentes, relativamente 
próximas, para que haja uma competição 
ou uma complementaridade entre 
elas. Essas interações podem ter efeitos 
negativos ou positivos.

Vantagens duma 

associação positiva:

> Melhora o combate às pragas;
> Reduz os infestantes devido ao 
sombreamento;
> Melhora a utilização dos nutrientes 
do solo, terreno e água com possibilidade 
de maior produtividade.

Fo
nt

e:
 B

as
es

 d
e 

Ag
ric

ul
tu

ra
 B

io
ló

gi
ca

, J
or

ge
 F

er
re

ira

A rotação de culturas consiste em alternar 
o cultivo de diferentes tipos de plantações 
em distintas parcelas segundo as suas 
necessidades específicas. A ocupação 
de uma cultura, na mesma parcela, 

durante várias campanhas agrícolas 
pode ser prejudicial a médio e longo
prazo. A rotação permite uma 
alternância de culturas ao longo 
do tempo e do espaço.
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Tipos de consociações: 

Consociação que combina gramíneas com 
leguminosas, aproveitando a fixação de azoto 
da leguminosa, por exemplo, consociação 
de milho com feijão, uma das consociações 
tradicionalmente mais aplicadas.

Consociação de culturas que uma 
beneficia da sombra da outra, por exemplo 
a combinação de milho com abóbora.

Consociação de hortícolas com 
diferentes velocidades de crescimento, 
bastante comum a combinação de alface 
e alho-francês ou couve, para melhor 
aproveitamento do terreno.

O quadro que se segue apresenta alguns 
exemplos de combinações de culturas, como 
se devem colocar as plantas e respetivos 
efeitos no afastamento de pragas e doenças.

Consociação milho com feijão

Consociação milho com abóbora

Culturas consociadas que evitam pragas e doenças

CONSOCIAÇÃO PRÁTICA EFEITO

Batata + feijão 
Beringela + feijão

filas alternadas repele escaravelho- 
-da-batata

Cenoura + alho-francês
Cenoura + cebola
Cenoura + ervilha

2 filas de cenouras e 
1 de alhos, ou cebolas, 

ou ervilhas

repele a mosca- 
-da-cenoura 
(Psila rosae)

Cenoura + alecrim, salva, losna Aromáticas em bordadura 
dos camalhões

repele mosca-da- 
-cenoura (P. rosae)

Couve + tomilho repele mosca-da-couve 
(Phorbia brassicae) 

Melão + cebola
1 cebola junto a cada 

pé de melão
evita fusário Fusarium spp. 
porque favorece baterias 

antagonistas

Tomate + cravo-de-tunes 
Tagetes patula

repele a mosca-branca 
das estufas (Trialeurodes 

vaporariorum)

Fo
nt

e:
 B

as
es

 d
e 

Ag
ric

ul
tu

ra
 B

io
ló

gi
ca

, J
or

ge
 F

er
re

ira

6.3 Cobertura do solo ou “mulching”

Vantagens:

> Reduz os risco de erosão, contribuindo 
para a manutenção do solo;
> Aumenta a capacidade de retenção 
de água do solo, evitando a variação de 
temperatura;
> Melhora a paisagem e a natureza 
envolvente;
> Contribui para a preservação e 
recuperação da fertilidade dos solos.
> Combate as ervas infestantes;
> Incrementa a biodiversidade;
> Contribui para a proteção das culturas.

Cultura com cobertura de solo de 

origem vegetal/empalhamento

A cobertura do solo pode ser realizada com 
materiais de origem vegetal (palha, ervas 
secas, casca de árvore (pinheiro), bagaço de 
uva, azeitona ou cana de açúcar, serradura, 
composto orgânico, relva cortada, resíduos 
de culturas (tronco de bananeira), etc., ou 
sintética (plásticos, telas, etc.). Neste caso 
os materiais vegetais são mais vantajosos 

pois também fornecem nutrientes 
às plantas, melhorando a fertilização 
da cultura e do solo.

Antes de proceder à cobertura do solo deve 
realizar-se a monda das ervas e deve ter-se 
em atenção que a espessura da cobertura 
varia conforme o material a utilizar.

A cobertura do solo consiste na aplicação de 
uma camada de material vegetal ou sintético 
colocado à superfície do solo, representando 
uma barreira física à evaporação da água. 
Esta técnica aplica-se principalmente em 

horticultura e fruticultura, no verão ou 
inverno por serem épocas em que é útil uma 
vez que diminui a necessidade de rega e 
reduz o aparecimento de ervas infestantes 
evitando a aplicação de herbicidas.
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Recomenda-se:

> Não utilize palha, em zonas propensas 
a ratos uma vez que a utilização desta pode 
aumentar a população destes roedores;
> Aplique a cobertura de solo, em zonas 
de maior risco de geada, na primavera 
umas semanas mais tarde;
> Deixe 2 a 3 cm sem cobertura em torno 
do tronco da árvore, em pomares para evitar 
o desenvolvimento de fungos patogénicos;
> Considere a exigência de mão-de-obra na 
colocação do material e custos do material 
se forem adquiridos fora da exploração.

6.4 Uso eficiente da água

A agricultura é a atividade que mais água 
doce consome. Sendo este um recurso 
escasso é importante aumentarmos a 
eficiência do uso da água em especial 
no Algarve. O método de rega deve ser 
adaptado às características do solo, à 
topografia do terreno, às exigências da 
cultura e às condições climáticas da região. 
O equipamento escolhido, bem como a 
programação e a condução da rega, deve 
ser realizado para que haja redução do 
desperdício da água. Isto torna-se mais 
importante principalmente no nosso clima, 

de características mediterrânicas, em que 
na época mais quente não temos chuva 
suficiente para as necessidades hídricas 
das culturas.

Prioritariamente devem ser selecionadas 
culturas com baixas exigências hídricas, 
como é o caso das árvores típicas do pomar 
misto de sequeiro, ou as variedades locais 
de hortícolas. Estas podem não ser tão 
produtivas mas têm menos exigências 
ao nível dos fatores de produção, como 
é exemplo a água e os pesticidas.

Recomenda-se:

> Utilize formas de retenção das águas para 
aproveitamento da água proveniente da 
chuva , por exemplo pequenas barragens;
> Recorra à rega localizada em solos de 
elevada permeabilidade, nomeadamente 
o método gota a gota, desde que 
devidamente controlada de modo 
a evitar que o humedecimento do solo 
ultrapasse a zona povoada pelas raízes. 
Não utilize métodos de rega por gravidade 
devido às potenciais perdas de água 
e de nitratos;
> Utilize métodos de rega por gravidade 
em terrenos planos e métodos de rega sob 
pressão em terrenos de acentuado declive;
> Escolha um método de rega, que, em 
termos económicos, seja o mais adequado 
à dimensão da sua exploração agrícola, nem 
sempre os mais automatizados - tanto de 
gravidade como de pressão – são os mais 
ajustados a pequenas explorações;
> Assegure a uniformidade de aplicação 
da água de rega na cultura;
> Evite regar quando o vento possa afetar 
a distribuição uniforme da água na parcela, 
sobretudo se usar aspersores de longo 
alcance (canhões);
> Utilize sistemas de rega que 
façam diminuir a evaporação da 
água, como o sistema gota a gota, 
que reduz o consumo de 30 a 60%, 
comparativamente à rega por aspersão;
> Faça empalhamento ou cobertura das 
culturas para diminuir a evaporação da água 
fornecida pelos sistemas de rega.

Cultura com cobertura sintética do solo 

(tela de cobertura)

Rega por aspersão

Rega por gravidade

Rega gota a gota
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A fertilização é um conjunto de técnicas 
e recursos que contribuem para a fertilidade 
do solo e a nutrição da planta. Esta operação 
vai permitir manter ou melhorar o solo ao 
nível da estrutura, da textura e da composição 

No sentido de melhorar estes 
solos o agricultor pode optar pelas
 seguintes técnicas:

> Rotação de culturas 
> Consociações
> Adubação verde ou sideração
> Fertilização orgânica
> Fertilização complementar (adubos e 
corretivos de origem mineral ou orgânica)
> Mobilizações mínimas 

6.5 Fertilização e compostagem

A época recomendada para fertilização de 
fundo deverá ser sempre prévia à plantação 
ou sementeira, até um mês. A fertilização 
complementar deverá ser repartida ao longo 
do ciclo da planta, desde a plantação ou 
sementeira até à frutificação.

Ao escolher o estrume de animal deverá 
ter cuidado com a presença de sementes 
de infestantes que poderão germinar no 
seu terreno. Por isso é recomendado usar 

em nutrientes. A maior parte dos solos do 
Algarve são pobres em matéria orgânica 
e em consequência pobres em nutrientes, 
sendo por isso recomendável fazerem-se 
análises de solo para uma melhor fertilização.

estrume (fertilizante) maduro, ou estrume 
cuja composição seja mais rica em palha 
e que tenha confiança na sua proveniência.
O estrume é um fertilizante indispensável, 
tem a função de alimento para as culturas e 
melhorador da estrutura do solo, no entanto 
também pode prejudicar as plantas e a terra 
quando utilizado fresco ou mal armazenado.

Em média 30% do lixo das cidades é 
orgânico e pode ser transformado num 
recurso valioso através da compostagem. 
As explorações agrícolas devem recorrer a 
este processo para produção do seu próprio 
fertilizante, trabalhando em ciclo fechado e 
tornando-se mais autónomas.

A compostagem é um processo biológico 
que permite a transformação dos resíduos 
orgânicos em matéria orgânica (o 
composto). Esta reciclagem tem vantagens 
pois permite diminuir a quantidade de 

resíduos depositados em aterros e permite a 
obtenção de produtos de qualidade e úteis 
para a fertilização das culturas agrícolas. 
A compostagem pode ser feita ao ar livre 
(pilhas, buracos na terra) e em contentores 
(rede, caixas de madeira ou plástico).

O local de compostagem deve estar 
protegido da chuva excessiva e deve ter 
alguma sombra que é favorável ao processo 
de compostagem.

A compostagem tem algumas vantagens 
devido à temperatura que atinge, 
nomeadamente, a eliminação de sementes 
e outras possibilidades de propagação de 
infestantes e de organismos que possam 
provocar doenças e pragas.

A incorporação de alguns materiais poderão 
tornar a compostagem mais lenta ou até 
mesmo prejudicar este processo. 

	  

Compostor feito com paletes de madeira Pilha de estrume Pilha de composto ao ar livre Animais em estabulação livre
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Deve colocar no compostor uma mistura 
de materiais ricos em azoto (N) e materiais 
ricos em carbono (C). São apresentadas 
algumas sugestões de materiais:

> Integre sem restrições: algas, bagaços, 
borras de café, cinzas de lenha, estrume, 
palhas, fetos, folhas, lã, musgo, palha, papel 
de jornal ou outro sem tintas coloridas, 
penas, restos de colheitas, serradura, 
trapos de origem natural sem tintas, 
urtigas sem sementes;
> Esmague ou triture conforme o caso: 
cascas de árvores, cascas de ovos, 
caracóis, cascas de bivalves, lenhas 
de podas, matos, ossos;
> Coloque em pequenas quantidades: 
cartão, calcário agrícola;
> Evite colocar: cascas de frutas e de 
legumes tratados e restos de refeições 
com ossos;

Se o processo de compostagem estiver lento 
ou parado pode adicionar alguns ativadores 
tais como: excrementos de aves marinhas, 
chorume de urtiga, vermicomposto e outros.

O composto está pronto a utilizar de 2 
a 12 meses depois, conforme a matéria 
utilizada, e quando a temperatura diminui 
e não é superior à do solo em mais de 5ºC. 
O produto final é um composto estável, de 
cor escura e com cheiro a terra húmida.

6.6 Recolha e conservação 

de sementes locais 

Vantagens:

> Permite a escolha das melhores plantas 
e de forma progressiva, conforme o seu 
amadurecimento;

> Permite a realização da limpeza manual, 
melhor para a semente que a mecanizada;

> Obtenção anual e gratuita de semente;

> Autonomia do agricultor na utilização de 
sementes e na atividade agrícola;

> Conhecimento completo da origem, 
rusticidade e características, adaptação ao 
meio, data de colheita, etc.;

Para proceder à recolha e conservação de 
sementes sugere-se selecionar as plantas 
com maior vigor para retirar as sementes e 
iniciar pela produção e recolha de semente 
do feijão, da ervilha e da alface, uma vez que 
é com estas que poderá ter mais sucesso. 
Este processo difere de planta para planta e 
nestas é uma tarefa bastante fácil.

Os métodos de limpeza de semente que 
se recomendam são o seco, a limpeza 
fermentada (tomate, pepino) e a limpeza 
húmida. O húmido aplica-se a sementes 
que estão acomodadas na polpa dos frutos 
(melão, melancia, abóbora, couves, alfaces, 
cebola, nabos, alho-porro, entre outros). 
O método seco é utilizado para as sementes 
grandes ou vagens, espigas e cápsulas 
(feijões, cereais, etc.). Seguidamente são 
descritos os dois métodos dando como 
exemplo duas culturas bastante utilizadas 
nas nossas hortas.

A recolha e conservação de sementes 
feita pelo agricultor dá origem, em geral, 
a sementes de melhor qualidade e a uma 
seleção da espécie o mais próxima da 
seleção natural, com vista à obtenção 
de variedades melhor adaptadas às 
condições locais.

Recolha de sementes de feijão através 
do método seco:

> Escolha as plantas mais vigorosas;

> Deixe secar bem a vagem, descasque e 
depois deixe secar o grão à sombra até ele 
amadurecer ou seja quando emitir um som 
característico ao tocar um no outro;

Atelier de recolha e conservação 

de sementes, feito pela Associação 

Colher para Semear

Feijão Catarino
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quente à sombra, por 2 ou 3 dias.

> Retire o manto de bolor que irá formar-se 
à superfície, ao fim de 3 dias e não mais de 
4 (não deve ser remexido neste período);

> Lave as sementes em água corrente, 
pode recorrer a um coador ou crivo;

> Espalhe as sementes num prato de loiça 
e coloque em lugar seguro e à sombra. 
Depois de algumas horas, deve esfregar as 
sementes para que se soltem umas das outras. 
Não deve utilizar papel absorvente para 
facilitar esta tarefa.

Recolha de sementes de tomate, a técnica 
de limpeza fermentada:
Na limpeza fermentada distinguem-se 
três fases: a remoção da semente do fruto, 
fermentação, lavagem das sementes e 
finalmente secagem.

> Apanhe o tomate bem maduro, corte 
ao meio e esprema o conteúdo numa 
taça ou jarra.

> Junte água, somente necessário se 
for uma variedade com pouco sumo.

> Rotule a taça e coloque num local 

Tomate Rosa

Sementes depois de lavadas 

e escorrida a água

Conservação de sementes
Para garantir o sucesso da conservação das 
sementes é importante evitar locais húmidos, 
com calor e com variações de temperatura. 
Depois de secas as sementes devem ser 
guardadas em recipientes de vidro ou 
plástico, com tampas herméticas, para evitar 
humidades e oscilações de temperaturas.

O tempo de viabilidade da semente varia 
de cultura para cultura. A conservação 
a frio prolonga a sua viabilidade, mas na 
falta destas condições o mais adequado é 
conservar as sementes em local seco e sem 
exposição solar direta. Pode-se conservar 
as sementes de feijão durante 3 anos, as do 
tomate de 4 a 10 anos e as de abóbora de 5 a 
6 anos. Tenha em atenção que temperaturas 
acima dos 30ºC podem destruí-las.

Formas de conservação 

de sementes
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A proteção das culturas deve basear-se 
em três níveis de proteção: luta cultural, 
luta biológica e luta química. Não se deve 
apenas optar apenas por um deles, mas sim 
conjugar os três para uma maior eficiência 
dos tratamentos ou técnicas e obtenção 
de melhores resultados.

A luta cultural tem como objetivo a 
diminuição da população de organismos 
através de técnicas culturais. Tais como as 
consociações, rotações, criação de sebes, 
cobertura de solo, criação de barreiras físicas, 
solarização, monda térmica, preparação do 
solo e outros. Em especial essas técnicas 
culturais contribuem para a manutenção 
e aumento da população de auxiliares.

Os auxiliares são organismos muito úteis 
que ajudam o agricultor a combater pragas 
e doenças das culturas. Muitas vezes não são 
reconhecidos como tal e são considerados 
como mais uma praga. Devido a esse 
desconhecimento muito têm sofrido com 
as práticas agrícolas mais comuns como a 
aplicação de pesticidas tóxicos e até mesmo 
com o extermínio propositado desses seres.

Outro nível de proteção das culturas é a 
luta biológica que recorre a microrganismos 
para eliminação das pragas e doenças. Por 
exemplo a aplicação de Baccilus thuringinesis 

6.7 Proteção das culturas

no combate a lagartas de borboletas, 
escaravelhos, moscas e besouros. 

O quadro que se segue dá a conhecer 
uma fauna útil que interessa conhecer, 
para preservar.

Joaninha, importante auxiliar 

no combate ao pulgão

Crisopa, importante auxiliar 

no combate a outros insetos

Grandes grupos de auxiliares
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GRUPOS EXEMPLOS

Insetos joaninhas, crisopas, sirfídeos, percevejos predadores

Ácaros fitoseídeos, aranhas

Aves corujas, chapins, toutinegras, alvéolas, piscos

Mamíferos ouriços, musaranhos, toupeiras, morcegos

Anfíbios sapos, salamandras

Répteis lagartixas, osgas, licranços, cobras

Microorganismos
bactérias Bacillus thuringiensis, fungo Beauveria bassiana, 

nemátodo Steinernema carpocapse, 
vírus GV Cydia pomonella

A luta química consiste na diminuição ou
eliminação dos inimigos das culturas através
de um conjunto de técnicas com recurso
a fatores de produção (confusão sexual,
esterilização, captura em massa, armadilhas
cromotrópicas, garrafas mosquiteiras) 
e produtos fitofarmacêuticos.

A utilização de pesticidas de síntese destroem 
grande parte da fauna auxiliar e ajudam no 
aparecimento de novas pragas. De forma a 

preservarmos os auxiliares devem ser evitadas 
as aplicações destes pesticidas. Antes da 
aplicação de qualquer produto deve ser 
avaliado o nível económico de ataque (NEA) 
de forma a saber se a quantidade de praga 
ou doença presente na cultura, justifica o 
tratamento. A observação pode ser feita 
visualmente ou com recurso a uma armadilha.
Para combate a algumas pragas também 
podem ser utilizadas armadilhas, barreiras de 
proteção e caldas feitas pelo próprio agricultor. 
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A armadilha com feromona sexual, a barreira 
de proteção com cinza, a calda bordalesa, 
calda de sabão azul, calda de neem, entre 
outras, são exemplos de possíveis formas de 
evitar tratamentos com toxicidade elevada e 
dispendiosos com menos riscos para a saúde 
do consumidor e menos impactes ambientais.

Plásticos de estufas e resíduos verdes
ALGAR - Estação de Transferência de Faro-Loulé-Olhão Barros São João

São João da Venda 8135-026 ALMANCIL | Tel. 289 897 920 | Fax 289 897 929

Embalagens vazias de produtos agroquímicos
Mais informações consulte www.valorfito.pt

Embalagens com restos de produtos agroquímicos
Ecodeal 

Tel. 249749030 | E-mail: geral@ecodeal.pt

Estratégia para evitar ataque de pássaros Armadilha com feromona sexual

Lista de alguns produtos para proteção de culturas
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TRATAMENTOS PRINCIPAIS UTILIZAÇÕES

Armadilha cromotrópica Monitorização/Captura Insetos

Armadilha com feromona sexual Capturar insetos

Armadilha com isco alimentar Capturar insetos

Barreira de proteção com cinza de lenha Impede progressão de lesmas e caracóis

Produtos Cúpricos (ex.:calda bordalesa) Fungicida

Sabão azul Inseticida

Neem Inseticida, Bactericida, Fungicida

Chorume de urtiga Inseticida

Enxofre Inseticida, Acaricida

Na aplicação dos produtos fitofarmacêuticos 
o agricultor deve respeitar as indicações de 
aplicação (dose, altura do ano, condições de 

segurança, intervalo de segurança). Faça os 
tratamentos em segurança, utilize material de 
protecção e equipamento em boas condições. 

6.8 Gestão dos resíduos não 

orgânicos da exploração

A atividade agrícola principalmente a 
agricultura intensiva produz uma grande 
quantidade de resíduos não orgânicos 
nomeadamente embalagens de agroquímicos, 
plásticos de estufas, entre outros.

Faça uma triagem e separação dos diferentes 
tipos de resíduos agrícolas para que estes 
sejam encaminhados adequadamente para 
uma estação de transferência, de forma 
a não serem acumulados na exploração 
representando risco para a saúde 
e meio ambiente.

Os resíduos perigosos devem ser 
acondicionados em locais próprios, 
afastados e isolados da área produtiva, 
de forma a estarem protegidos da chuva 
e da exposição solar.

Não deve em caso algum proceder 
à queima de resíduos agrícolas não 

orgânicos ou ao seu abandono pois estes 
procedimentos têm um impacto ambiental 
negativo, nomeadamente transmissão de 
doenças, contaminação dos solos e aquíferos, 
incêndios, propagação de maus cheiros, 
impacto visual negativo.

Estes resíduos devem ser separados 
e entregues na estação de transferência 
ou no aterro sanitário de forma a proceder-se 
à sua valorização ou incineração conforme 
o caso.

Entidades recetoras:

Estufas
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Variedades locais ainda cultivadas segundo o 

levantamento realizado no âmbito deste projeto

7

Hortícolas

Abóbora – Menina, Gila, Frade, Casca de pau, Mogango
Alface – Roxa

Alho – Roxo, Temporã
Amendoim – Galego

Batata-doce – Lira
Cebola – Vermelha, Setubalense, Valenciana

Cenoura – Roxa (pau-roxo)
Couve – De Talo, De poda, de folha (para caldo verde)

Manjericão – Roxo, De folha larga
Melão – Casca de carvalho

Pimento – Para calda, Carnudo, Borrachão, Redondo
Tomate – Inverno, Rosa, Coração de Boi, Chucha, Maravilha, Pêro, 

Lavradio, Verão, Angolano, Redondo de Odemira, Cereja, Beringela, 
Banana, Cornudo dos Andes

Pepino – Grande
Rabanete – Redondo

Leguminosas

Chícharos – Miúdo, Grado
Ervilha – De palha curta, Branca
Fava – Algarvia, Ratinha, Assária

Feijão – Patareco, Catarino, Fidalgo, Rasteiro, Catarino de Vara, 
Verde, Farroba, Encarnado de rama curta (para comer em verde), 

De armar (de rama comprida para comer em verde, Raiado/
Arraiado/Catarino (para jantar de palha curta, Canário, Maçanilho, 

Manteiga, Verde filé, Apressadinho
Grão – De bico miúdo

Árvores de Fruto

Albricoque – Priana, Bleana
Ameixa – Amarela

Pêro – De Monchique
Pêssego – Marcoto, Graciete, Crismino, Molar

Pêra – De água, Cabaçuda, S. João
Alfarrobeira – Brava, Galhosa, De burro, Mulata, Galhó

Amêndoa – Duro, Amarelo, Coca, Molar, Bonita, Gama; Ferragudo, Bico 
de passarinho, Amarelão, Carrusca, Coco

Figo – Lampo Branco, Lampo preto, Coito (cotia), A marqueza, 
Bursajota, Sevenho, De três pratos, Pingo-mel, Enchairo branco, 

Enchairo-preto, S. João, Leiteiro, Pão de Quarteira, Dois à Folha, Bacalar, 
Berbera branca, Castelhano, Vindimo, Pinco comprido, Da mina, De 

Castro, Parda, S. Luís, Bacelo
Oliveira – Maçanilha, Longar, Galega, Cordovil

Laranjeira – D. João, Baía, Dalmau
Tângeras

Tangerinas 
Torangeras 

Encore
Clementinas

Videira

Uva – Bastardinha, D. Maria
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Considerações finais

Este trabalho realizado com os produtores 
foi muito enriquecedor e pretende-se que 
seja uma forma de reconhecer saberes 
antigos que interessam preservar. Muitos 
destes conhecimentos têm grande interesse 
ambiental uma vez que refletem formas muito 
simples de trabalhar a terra, de produzir e 
conservar produtos, com impacto reduzido 
para o ambiente e por isso protetores 
da biodiversidade.

As explorações agrícolas mais tradicionais 
são aquelas que têm maior biodiversidade.
Através dos contactos estabelecidos foi 
possível perceber que uma parte das 
pessoas tem recordações muito vivas 
de sabores de frutas e legumes que hoje em 
dia têm dificuldade em encontrar. Os pêssegos 
de uma árvore do quintal dos avós, ou os pêros 
antigos de um familiar, ou uma variedade 
de figo de sabor especial, a semente de um 
cereal produtivo numa época em que têm 
mais dificuldade em encontrar alimento para 
o gado sem recorrer à dispendiosa ração, são 
testemunhos do valor emocional e económico 
e espelham a biodiversidade desses tempos 
e que ainda persistem em locais do nosso 
Algarve. Quem não gostaria de recuperar 
todo este património perdido? Devido ao seu 
valor quer cultural quer agrícola é importante 

preservar o património genético que 
ainda há entre nós.

Constatámos um reconhecimento, pelo 
produtor local, do valor patrimonial das 
variedades locais apesar de ainda não ser 
valorizado pela sociedade global. Desta forma 
os produtores que participaram neste trabalho 
reconhecem valor nas variedades antigas 

que guardam quer pelo seu sabor, qualidade 
e resistência a fatores diversos (doenças, 
pragas, clima e outros).

Estes agricultores com a agricultura 
que praticam são os principais 
agentes na preservação e na gestão 
da biodiversidade, quer a de natureza 
agrícola quer a biodiversidade que 

rodeia as suas hortas e aldeias, apesar 
de não terem uma noção real do seu 
importante contributo. A presença do 
homem, quer seja como agricultor, quer 
seja como artesão ou agente económico, 
ultrapassa a profissão e desempenha 
um importante papel enquanto gestor 
de paisagem e agente do desenvolvimento 
local.

Forma de conservação da batata Casa circular, utilizada para armazenamento de produtos agrícolas
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