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Introdução

Apesar da sua importância para o abastecimento das populações dos concelhos de Arronches, 

Campo Maior, Elvas e Monforte e da consequente degradação da qualidade da água, a prática do

pastoreio no leito na albufeira do Caia encontra-se omissa no respectivo Plano de Ordenamento, 

havendo que recorrer, até há pouco tempo, a legislação genérica sobre a utilização do domínio 

público hídrico para enquadrar o seu exercício. No entanto, a publicação do Decreto-Lei n.º 107/2009, 

de 15 de Maio, veio consignar claramente a proibição de tal actividade, sendo que a realidade

continua a afigurar-se muito distinta, evidenciando total desrespeito e prática generalizada de 

ilegalidades, sendo de particular preocupação a presumível degradação da qualidade da água e as 

consequentes implicações destes actos ao nível da saúde pública.

Relativamente à conservação da natureza, este pastoreio causa graves prejuízos à avifauna, 

abrangendo muitas espécies com um estatuto de conservação desfavorável e para as quais o local 

assume uma grande importância a nível nacional. Assim, constata-se que esta actividade afecta 

directamente inúmeras espécies de aves, manifestando-se os danos sob diversas formas: destruição 

de ninhos, eliminação da vegetação (que constitui habitats de nidificação e fontes de abrigo e de 

alimento), perturbação e degradação de limos, entre outros. De forma indirecta, a perturbação 

causada pelo maneio do gado causa também graves prejuízos, tal como a supressão da vegetação, 

que fomenta o trânsito de veículos todo-o-terreno, actividade também proibida pelo mencionado 

Decreto-Lei.
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Propriedades situadas junto ao plano de água,
pastoreio observado nos últimos anos

e importância para a avifauna

Concelho de Arronches

Herdade do Baldio

Pastoreio intenso durante todo ano, em especial no período estival, por ovinos. Existe vedação em 
todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.
Corte e enfardamento de vegetação em plena época de reprodução.

É uma das zonas mais importantes para a avifauna, destacando-se a existência de uma colónia de 
garças (que pode superar os 2.000 casais) e de uma zona de concentração pós-nupcial de Cegonha-
preta. Devido a desaguar ali o maior afluente, a área é muito importante para a ocorrência de 
inúmeras espécies durante todo o ano. A elevada perturbação provoca o abandono da área pelas 
cegonhas-pretas e a queda e afogamento das crias de garças. A eliminação da vegetação torna as
cegonhas-pretas muito vulneráveis à perturbação causada pelo trânsito automóvel.

Herdade do Zambujal

Pastoreio intenso durante todo o ano por equinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano 
de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

É outra das zonas valiosas da albufeira, nomeadamente devido à sua importância para a Cegonha-
preta e à existência de um dormitório de Grous e de colónias de aves aquáticas. A grande mobilidade 
do gado equino obriga a um maneio intenso, que se traduz no trânsito frequente de veículos todo-o-
terreno no leito da albufeira, principalmente ao final do dia, provocando o abandono dos dormitórios 
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de Grous e de Cegonhas-pretas. Devido a estes animais terem uma grande capacidade de aceder às 
ilhas onde nidificam as aves, as colónias são invariavelmente destruídas.

Herdades da Moniza e das Furadas

Pastoreio intermitente, principalmente no Verão e no Outono, por bovinos e ovinos. Existe vedação 
em todo o perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

É uma zona muito importante para a avifauna, partilhando alguns dos valores referidos para a 
Herdade do Zambujal e destacando-se a localização de um dormitório de Grous. A perturbação e o 
consequente abandono do dormitório constituem o principal prejuízo.

Herdade do Reguengo

Pastoreio muito intenso por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao plano de água, 
mas os animais são conduzidos para o interior da albufeira.

Destaca-se a existência de dois dormitórios de Grous.

Herdade das Freiras

Olival sem gado.

Herdade da Pina

Pastoreio ocasional, principalmente associado ao abeberamento, por bovinos e ovinos. Existe 
vedação em todo o perímetro junto ao plano de água. Existem vedações ilegais no leito da albufeira.
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Herdade de Linhares

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água.
Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

A área muito importante para a nidificação de Alcaravão.

Herdades da Contenda, Abegoaria, Grulha e Canhota

Pastoreio intenso, principalmente durante o período estival, por ovinos, sobretudo oriundos da 
Herdade da Abegoaria. Não existem vedações junto ao plano de água.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas e a perturbação assume especial 
relevância, a que acresce o risco de destruição.

Concelho de Elvas

Herdade da Casa das Vacas

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdade de Almeida Nova

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao 
plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no 
leito da albufeira.

Existe um dormitório de Grous, cuja localização o torna particularmente sensível à perturbação.
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Herdade da Alentisca (NO)

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano 
de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito 
da albufeira.

Existem colónias importantes de aves aquáticas, que são destruídas frequentemente, e um dormitório 
invernal de Alcaravões, que costuma ser abandonado devido à perturbação.

Herdade da Referta

Pastoreio intermitente, principalmente no período estival, por bovinos. Existe vedação em todo o 
perímetro junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

Herdade da Casa Branca

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdade da Quixola

Seguramente a área com maior pressão de pastoreio em toda a albufeira. Pastoreio super intenso
durante todo o ano por bovinos e ovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. Existem 
vedações ilegais no leito da albufeira.

Trata-se de uma das zonas mais valiosas para a conservação da avifauna, devido à existência de 
colónias de aves aquáticas e de dormitórios de Grous e Alcaravões e por ser muito importante para a 
ocorrência de inúmeras espécies ao longo de todo o ano. Os prejuízos traduzem-se na destruição 
das colónias, na destruição total da vegetação e em forte perturbação. O facto dos animais se 
afastarem constantemente da herdade leva ao trânsito frequente de veículos todo-o-terreno no leito 
da albufeira, principalmente ao final do dia, provocando o abandono dos dormitórios.
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Herdade de Almeida Velha

Existe vedação em todo o perímetro junto ao plano de água e não se tem registado pastoreio ilegal.

Herdades dos Pintos

Pastoreio intermitente por bovinos, ovinos e equinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao 
plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira.

Herdade da Alentisca (SE)

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em todo o perímetro junto ao 
plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no 
leito da albufeira.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas e tem-se registado a destruição de 
ninhos.

Herdade do Monte Novo

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água. 
Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Herdade do Brito

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos e equinos. Existe vedação em todo o perímetro 
junto ao plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações 
ilegais no leito da albufeira.
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Herdade da Rocha

Pastoreio muito intenso por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao plano de água, 
mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no leito da 
albufeira.

Herdade das Cagoas

Pastoreio intenso durante todo o ano por bovinos. Existe vedação em parte do perímetro junto ao 
plano de água, mas os animais são conduzidos para o leito da albufeira. Existem vedações ilegais no 
leito da albufeira.

Herdade da Torre do Mouro

Pastoreio muito intenso durante todo o ano por bovinos. Não existe vedação junto ao plano de água.
Existem vedações ilegais no leito da albufeira.

Costumam instalar-se colónias importantes de aves aquáticas, sendo o local mais importante para a 
nidificação de Pato-de-bico-vermelho, cujos ninhos são destruídos com alguma frequência.
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PROPRIEDADES Colónia de garças Cegonha-preta (1)
Aves aquáticas
mig. e inv. (2)

Pato-de-bico-
-vermelho (3)

Peneireiro-
-cinzento (4)

Águia-pesqueira Grou (5) Sisão (6) Alcaravão (7)
Colónias de aves

aquáticas (8)

Alentisca (NO) + + + +

Alentisca (SE) + +

Almeida Nova + + + +

Baldio + + + +

Linhares +

Moniza e Furadas + + + +

Pintos +

Quixola + + + + + +

Reguengo + + + +

Torre do Mouro + +

Zambujal + + + + + +

(1) Cegonha-preta - Área de concentração pós-nupcial, áreas de alimentação e dormitórios.

(2) Aves aquáticas migradoras e invernantes - Colhereiro, Cegonha-branca, gaivinas, limícolas, anatídeos e garças.

(3) Pato-de-bico-vermelho - Área de nidificação.

(4) Peneireiro-cinzento - Áreas de alimentação.

(5) Grou - Dormitórios.

(6) Sisão - Áreas de alimentação.

(7) Alcaravão - Dormitórios invernais, áreas de nidificação e bebedouros.

(8) Colónias de aves aquáticas - Colónias de Tagaz, Chilreta, Perdiz-do-mar e Pernilongo.

PASTOREIO ILEGAL NA ALBUFEIRA DO CAIA
Propriedades responsáveis pelo pastoreio mais prejudicial à conservação da avifauna e espécies mais afectadas

ESPÉCIES

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+


	pastoreio texto web.docx
	pastoreio mapa.doc
	pastoreio resumo impactos web.xlsx

