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Programa / Programe 
 

1º Dia 

terça-feira, 6 de setembro 
8:30 – 09:00 | Receção, registo de participantes e afixação de posters 
09:00 – 9:30 | Cerimónia de abertura  
   

S1 Moderador e presidente de sessão: José Carlos Costa 

9:30 – 10:15 | CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

SALVADOR RIVAS-MARTÍNEZ Y SUS APORTACIONES A LAS 
CIENCIAS GEOBOTÂNICAS 
[Salvador Rivas-Martinez and his contributions to geobotanical 
sciences] 

Ángel Penas, Universidad de Léon 
 

10:15 – 11:10 | Comunicações orais  

C1. A VEGETAÇÃO DO LITORAL DE SÃO VICENTE (CABO VERDE) 
Carlos Neto, José C. Costa, Isildo Gomes, Fréderic Bioret & Maria 
Romeiras 
 

C2. PROPOSITION D'UN SYNSYSTÈME COMMUN DES 
VÉGÉTATIONS HALOPHILES DES FALAISES ATLANTIQUES 
FRANCO-IBERIQUES 
Frédéric Bioret, Erwan Glemarec, Jorge Capelo, Javier Loidi & Jesús 
Izco 
 

C3. A VEGETAÇÃO DA ILHA DE SANTA LUZIA (CABO VERDE) 
Isildo Gomes, Carlos Neto, Fréderic Bioret, Silvana Roque, Maria 
Romeiras, Maria Cristina Duarte, Samuel Gomes, & José Carlos Costa  

 

11:10 – 11:30 | Pausa para café 
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S2 Moderadora e presidente de sessão: Sílvia Ribeiro 

11:30 – 12:15 | CONFERÊNCIA 

VEGETAÇÃO HERBÁCEA, FOGO E HERBIVORIA NUM TERRITÓRIO EM 
ACELERADA MUDANÇA 
[Herbaceous vegetation, fire and herbivory in a accelerated changing 
territory] 

Carlos Aguiar (Escola Superior Agrária de Bragança, IPB) 
 

12:15 – 13:00 | Comunicações orais 

C4. RESTAURO DE TURFEIRAS PASTOREADAS NOS AÇORES, 
TENDÊNCIAS DE UMA DÉCADA 

Cândida Mendes, Dinis Pereira & Eduardo Dias 
 

C5. ANÁLISE DE INDICADORES ESTRUTURAIS E BIOLÓGICOS NA 
SUCESSÃO REGENERATIVA DE TURFEIRAS PÓS PASTOREADOS 
NOS AÇORES 
Cândida Mendes, Dinis Pereira & Eduardo Dias 
 

C6. CARACTERIZAÇÃO E DINÂMICA RECENTE DAS 
COMUNIDADES VEGETAIS DOS PLANALTOS DA SERRA DA 
ESTRELA ATRAVÉS DE DETEÇÃO REMOTA 
Inês Mendes, Carla Mora, Susana Rodríguez Echeverría & Gonçalo 
Vieira 

 

13:00 – 14:30 | Almoço 
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S3 Moderador e presidente de sessão: Carlos Neto 

14:30 – 15:15 | CONFERÊNCIA  

A NOVA CHECKLIST DA VEGETAÇÃO DE PORTUGAL:  
HARMONIZAÇÃO COM AS CLASSIFICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 
EUROPEIAS E INTERNACIONAIS DE VEGETAÇÃO E DE TIPOS DE 
HABITATS  

[The new vegetation checklist of Portugal: harmonization with 
contemporary European and international classifications of 
vegetation and habitat types] 

Jorge Capelo (INIAV, ECOCHANGE, CIBIO-InBio) 
 

15:15 – 16:40 | Comunicações orais  

C7. ADELFEIRAIS E AZEREIRAIS - RESTAURO E MONITORIZAÇÃO 
Catarina Meireles, Cristina Baião, Mauro Raposo, Conceição Castro & 
Carlos Pinto Gomes 

 
C8. RESTAURO ECOLÓGICO E CONSERVAÇÃO DE BOSQUES 
ALUVIAIS (ALNUS GLUTINOSA) DO RIO SEVER 
TRANSFRONTEIRIÇO (PORTUGAL E ESPANHA) 
Sílvia Ribeiro, José Robredo Sánchez, Federico Julián, João Paulo 
Fernandes, Juan Jesús Sánchez, Jesús Baéna, José Mª Ramos, Sonia 
Borowiecka & José Luis García 
 

C9. ENVIRONMENTAL AND MORPHOLOGICAL TRAITS IN THREE 
SYMPATRIC LAVANDULA SECTION STOECHAS AND RELATED 
COMMUNITIES 
Joana Domingues, Sílvia Ribeiro, Maria Teresa Coelho, Celina 
Barroca, Cristina Canavarro, José Carlos Gonçalves, Natália Roque & 
Fernanda Delgado 

 
16:40 – 17:00 | Pausa para café 
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S4 Moderadora e presidente de sessão: Fernanda Delgado                

 17:00 – 17:45 | CONFERÊNCIA 
APLICACIONES DE LA GEOBOTÁNICA EN ESTUDIOS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

[Geobotanical applyed to climate change studies] 

Sara del Río (Universidad de Léon) 
 

17:45 – 18:15 | Comunicações orais  

C10. DAUCO HALOPHILI-LIMONIETUM DODARTII NOVA 
ASSOCIAÇÃO DAS ARRIBAS MARÍTIMAS DA COSTA ALENTEJANA 

Ana Rita Pina, José Carlos Costa, Ana Caperta & Carlos Neto 
 

C11. ROSO SEMPERVIRENTIS-BUXETUM SEMPERVIRENTIS NOVA 
ASSOCIAÇÃO DE BUXUS SEMPERVIRENS PARA O MACIÇO 
CALCÁRIO ESTREMENHO 

António Flor, Carlos Neto & José Carlos Costa 
 

 

SP1 Moderadora e presidente de sessão: Fernanda Delgado 

18:15 – 19:00 | Comunicações em painel   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º dia 
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quarta-feira, 7 de setembro 

S5 Moderador e presidente de sessão: Tiago Monteiro-Henriques 

09:00 – 09:45 | CONFERÊNCIA   
UMA APROXIMAÇÃO BIOCLIMÁTICA AOS BIOMAS MUNDIAIS 

[A bioclimatic approach of the world biomes] 

Javier Loidi (Universidad del País Vasco) 

 

09:45 – 11:10 | Comunicações orais   

C12. A LOOK INTO THE FUTURE OF THE BIOCLIMATIC DROUGHT 
IN THE IBERIAN PENINSULA UNDER A PESSIMISTIC-
INTERMEDIATE CLIMATE CHANGE SCENARIO 
Giovanni-Breogán Ferreiro-Lera1, Aitor Álvarez-Santacoloma1, 
Alejandro González-Pérez1, Norma Yolanda Ochoa-Ramos1, Raquel 
Alonso-Redondo1, Ángel Penas1 y Sara del Río 

C13. DIAGNOSIS BIOCLIMÁTICA DEL ESTADO DE JALISCO 
(MÉXICO) Y SU RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN POTENCIAL 
Norma Yolanda Ochoa-Ramos, Alejandro González-Pérez, Aitor 
Álvarez-Santacoloma, Giovanni Breogán Ferreiro-Lera, Luis Fernando 
Gopar-Merino, Ángel Penas, Sara del Río & Miguel Ángel Macías-
Rodríguez 

C14. INTÉRÊT DE LA PHYTOSOCIOLOGIE PAYSAGÈRE POUR LA 
GESTION CONSERVATOIRE DES VÉGÉTATIONS DES FALAISES 
MARITIMES ATLANTIQUES 
Erwan Glemarec & Frédéric Bioret 
 

C15. ALGUMAS COMUNIDADES VEGETAIS MESÓFITAS DE 
VERTENTES ROCHOSAS DA ILHA DE SANTO ANTÃO (CABO 
VERDE) 
José Carlos Costa, Isildo Gomes, Carlos Neto, Fréderic Bioret, Maria 
Romeiras & Cristina Duarte 
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C16. IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES VEGETAIS DAS 
CAATINGAS DO CRISTALINO NOS MUNICÍPIOS DE CARIRÉ, 
GROAÍRAS, MASSAPÊ, RERIUTABA, SANTA QUITÉRIA E SOBRAL, 
CEARÁ, BRASIL 
Marízia Pereira, Elnatan de Souza, Francisco Fernandes de Araújo, 
Diego Santos, Nuno Guiomar & Sílvia Ribeiro 

11:10 – 11:30 | Pausa para café 
 

 S6 Moderador e presidente de sessão: Albano Figueiredo     

11:30 – 12:15 | CONFERÊNCIA  

ECOINFORMATICA E GEOBOTÂNICA EM PORTUGAL: NECESSIDADE DE 
INTEGRAÇÃO E ACESSO LIVRE 

[Ecoinformatic and Geobotany in Portugal: need for integration and 
open access] 

Tiago Monteiro-Henriques (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro) 
Pedro Arsénio (LEAF, ISA, Universidade de Lisboa) 
Sílvia Ribeiro (Universidade de Évora; LEAF, ISA, Universidade de 
Lisboa) 

 

12:15 – 13:00 | Comunicações orais 

C17. MODELAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS SAPAIS 
DA ZEC ESTUÁRIO DO TEJO 
Hugo Oliveira, Sílvia Ribeiro & Dalila Espírito-Santo 
 

 
C18. CONTRIBUTOS PARA A GESTÃO E VALORIZAÇÃO DAS 
COMUNIDADES DE PRUNUS LUSITANICA L. 
Mauro Raposo, Sara del Río, Francisco Vázquez Pardo, Jean-Jacques 
Lazare & Carlos Pinto-Gomes 
 



 
 

15 

 

C19. A VALORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS ECOSSISTEMAS E DA 
BIODIVERSIDADE ATRAVÉS DO ECOTURISMO: CASO PRÁTICO 
NAS SERRAS CALCÁRIOS DO CENTRO DE PORTUGAL 
Carmo Lopes & Carlos Pinto Gomes 

13:00 – 14:30 | Almoço   
  

S7 Moderador e presidente de sessão: Carlos Pinto Gomes 

14:30 – 15:00 | CONFERÊNCIA 

O VALOR DA BIOCLIMATOLOGIA NO PLANEAMENTO AGRÍCOLA  

 [The value of bioclimatology in agricultural and forestry land 
planning] 

Eusébio Cano (Universidad de Jaén) 

 
15:00 – 15:45 | Comunicações orais  

C20. CISTUS LADANIFER L. NATURAL SHRUBLAND MANAGEMENT 
David Franco Frazão, José Carlos Gonçalves, Amélia M. Dias & 
Fernanda Delgado 

C21. ROCKROSE COMMON GARDEN EXPERIMENT 
David Franco Frazão, Celina Barroca, Tatiana Diamantino, João Paulo 
Carneiro, Celestino Quintela-Sabarís & Maria Margarida Ribeiro 

C22. GENETIC STRUCTURE IN THREE SYMPATRIC LAVANDULA SPECIES 
Tatiana Diamantino, Joana Domingues, Fernanda Delgado, José 
Carlos Gonçalves & Maria Margarida Ribeiro 

 

SP2 Moderadora e presidente de sessão: Catarina Meireles 

15:15 – 16:15 | Comunicações em painel 

16:10 – 16:30 | Pausa para café 

S8 Moderador e presidente de sessão: Pedro Arsénio 
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16:30 – 17:00 | Comunicações orais 

C23. O PASSADO E O FUTURO DA ESTEVA E A ADAPTAÇÃO ÀS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
Alice Maria Almeida, Miguel R. Ferreira, Natália Roque, Celestino 
Quintela-Sabarís, Paulo Fernandez & Maria Margarida Ribeiro 

C24. PREDICTING ADJUSTMENTS ON FLORISTIC COMPOSITION 
IN AREAS HIGHLY SUSCEPTIBLE TO CLIMATE CHANGE: THE CASE 
OF CORK AND PYRENEAN OAK FORESTS IN THE CENTRO 
REGION OF PORTUGAL  
Isabel Passos, Margarida Ribeiro & Albano Figueiredo 

 

17:00 – 17:45 | CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

LIMIARES, LIMITES E MARGENS: DESAFIOS NA MODELAÇÃO 
DOS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NAS ESPÉCIES 
VEGETAIS E NAS COMUNIDADES 

[Thresholds, limits and edges: challenges for modelling climate 
change impacts on plant species and communities] 

Albano Figueiredo (Universidade de Coimbra) 
 
 

18:00 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO  
20:00 | Jantar de encerramento 

 
3º Dia 

 

Quinta-feira, 8 de setembro 
09:00 |Encontro junto ao edifício principal da Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco 

09:00 – 17:30 | Excursão geobotânica à serra da Gardunha 
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SALVADOR RIVAS-MARTÍNEZ Y SUS APORTACIONES A LAS CIENCIAS 
GEOBOTÁNICAS 

Ángel Penas Merino 

Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Botánica), Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). Facultad 

de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de León. Campus de Vegazana s/n. E-24071, España; apenm@unileon.es 

Resumen 

Hablar de Salvador Rivas Martínez hoy y de sus aportaciones a las Ciencias 
Geobotánicas, es lo mismo que contar la historia del investigador y de las 
ciencias a la que dedicó gran parte de su vida desde que fue adulto. Lo que 
viene a ser coetáneo con la evolución que dichas ciencias sufrieron desde la 
década de los años sesenta del siglo pasado hasta el final de los días de 
quién hablamos en Octubre de 2020. 

Es decir, hablar de Salvador Rivas Martínez es lo mismo que hablar de la 
Geobotánica global entendida por él, como una parte de la Geobotánica, 
valga la redundancia, que trata de establecer macro y micromodelos 
basados en datos florísticos, corionómicos, vegetacionales, bioclimáticos, 
biogeográficos o funcionales, que tengan capacidad de predicción y 
facilidad de uso. 

El adjetivo global, añade (Rivas Martínez & al., 2011) alude también a que 
su jurisdicción es la geobiosfera, espacio aéreo y ambiente común de los 
ecosistemas terrestres poblados, regidos y definidos esencialmente por las 
plantas vasculares, desde su aparición en el Paleozoico; que a su vez son 
función de la evolución y portadoras en sus corias de una precisa 
información geobotánica. 

Por tanto, hablar de Salvador Rivas Martínez es hablar de las ciencias en las 
que se formó (Botánica y Fitosociología) y de otras (Sinfitosociología y 
Geosinfitosociología) a las que contribuyó, junto a otros como Jean Marie 
Géhu, de forma determinante tanto en su definición, como en su 
desarrollo. 

Estas ciencias se habrían quedado pequeñas para lo que Salvador Rivas 
Martínez tenía como empeño vital para ellas, aunque en principio ni el 
mismo siquiera mentalmente se lo planteara. Este empeño no era otro que 
al que dedicó los últimos 35 años de su vida de investigador, lograr que 
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dichas ciencias, junto a la Bioclimatología y la Biogeografía tuvieran un 
mismo objetivo integrador basado en una misma metodología científica 
para el conjunto. 

Por ello, como dice Izco (2021), Salvador Rivas Martínez fue un actor 
principal de los cambios de paradigma en la investigación en las Ciencias 
Geobotánicas. 

Palabras clave: Bioclimatología, Biogeografía, Fitosociología, Geobotánica 
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VEGETAÇÃO HERBÁCEA, FOGO E HERBIVORIA NUM TERRITÓRIO EM 
ACELERADA MUDANÇA 

Carlos Aguiar 

CIMO – Centro de Investigação de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança Portugal, cfaguiar@ipb.pt 

Resumo 

A estrutura das etapas sucessionais e a sua prevalência na composição dos 
mosaicos vegetacionais à escala da paisagem são, em grande medida, 
controlados pelos padrões de perturbação. Num passado ainda recente, o 
território português era esquadrinhado por 15 raças de bovinos, 16 de 
ovinos, 6 de caprinos (com vários ecótipos) e 6 raças de equídeos, com uma 
ecologia alimentar diversa e cargas pastoris suficientes para explorar ao 
limite a enorme diversidade de recursos forrageiros disponíveis. Focando a 
discussão nos espaços de montanha do norte do país, o pastoreio misto, 
por vezes conciliando as quatros espécies antes referidas, complementado 
com um fogo pastoril tópico e a arranca de toiças de arbustos para lenhas e 
carvões, promoveu um coberto de vegetação herbáceas vivaz em 
detrimento das comunidades vegetais arbustivas. O bosque detinha outras 
funções, era a fonte de madeiras de construção e um seguro para os 
tempos difíceis. A oligotrofia intrínseca do substrato rochoso das nossas 
montanhas, a intensa lixiviação de bases causada pela baixa CTC e pela 
elevada precipitação, e a exportação de nutrientes para as terras baixas por 
via animal explicam que o coberto vegetal fosse dominado por 
comunidades de Agrostis capillaris em granitos e de A. curtisii em xistos e 
corneanas, comunidades de Violion caninae (Nardetea strictae) de 
taxonomia mal conhecida. Uma dependência funcional estrita conectava as 
formações herbáceas vivazes de montanha, em grande parte de 
propriedade comunal, aos lameiros privados de Molinio-Arrhenatheretea e 
às restantes componentes dos sistemas tradicionais de agricultura. A 
principal função da vegetação herbácea dos baldios de montanha era 
alimentar de nutrientes os lameiros e terras agrícolas, atuando os 
herbívoros domésticos como meio de transporte. 

Primeiro a campanha do trigo na década de 1930, depois a apropriação 
pública de facto dos baldios e as plantações de pinheiro-bravo e, mais 
tarde, o abandono agrícola traduziram-se num empobrecimento da 
fertilidade da terra e, pouco depois, num incremento maciço na 
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disponibilidade de combustíveis e em fogo. Um novo padrão de 
perturbação emergiu, dominado por perturbações intensas de curto ciclo 
de recorrência de fogo provocou um retrocesso da vegetação herbácea 
vivaz e a sua substituição por mosaicos de ervaçais anuais, comunidades 
pioneiras de caméfitos ricas em endemismos, e formações herbáceas de 
Agrostis truncatula subspl. Estas últimas são colocadas nos atuais 
sinsistemas na aliança Hieracio castellani-Plantaginion radicatae 
(Festucetea indigestae), embora as comunidades de Agrostis truncatula 
demonstrem evidentes relações com a vegetação de Koelerio-
Corynephoretea. 

Dados experimentais recentes comprovam uma redução do stock de 
carbono orgânico do solo e do magro fundo de fertilidade original das 
montanhas. Simultaneamente, e em paralelo, assistiu-se a uma regressão 
da área de lameiros (por matorralização), que atingiu os 50% em alguns 
maciços montanhosos, a uma redução da produtividade e à sua 
simplificação estrutural. Um trabalho recente, não publicado, mostra, ainda, 
uma enorme simplificação florística. Este processo degradativo está, 
certamente, relacionado com uma rotura na ciclagem de nutrientes e com a 
sua exportação através do feno para fora das fronteiras dos sistemas de 
agricultura regionais. O fogo pastoril modelou durante milénios as 
montanhas portuguesas – representava para o pastor o que o arado era 
para os agricultores. A perseguição do fogo tradicional, a importação 
acrítica de modelos produtivistas agrícolas e florestais centro-europeus pela 
ditadura e a consequente expulsão dos herbívoros domésticos empurraram 
as montanhas para uma condição insustentável com o fogo a destruir bens 
e ecossistemas. A comunidade fitossociológica e os cientistas agrários têm 
um papel fundamental na restauração da produtividade e da diversidade 
biológica das montanhas que passa, essencialmente, pela compreensão da 
sinecologia das comunidades vegetais e, a partir daí, desenhar sistemas de 
uso com padrões menos intensos de perturbação, que bebem diretamente 
dos saberes tradicionais, tantas vezes menorizados pelas pelos decisores de 
outros tempos. 

Palavras-chave: fitossociologia, vegetação herbácea, herbivoria, fogo, 
montanha 
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A NOVA CHECKLIST DA VEGETAÇÃO DE PORTUGAL:  HARMONIZAÇÃO 
COM AS CLASSIFICAÇÕES CONTEMPORÂNEAS EUROPEIAS E 
INTERNACIONAIS DE VEGETAÇÃO E DE TIPOS DE HABITATS  

Jorge Capelo 

ECOCHANGE , CIBIO-InBIO - Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, Universidade do Porto; INIAV - 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária I.P., Oeiras 

Resumo 

A checklist sintaxonómica de 2012 ‘Vascular plant communities in Portugal 
(Continental, the Azores and Madeira’) foi um esforço coletivo importante 
dos fitossociólogos portugueses, mas acha-se muito desatualizada. Desde 
essa data, no nível nacional surgiram novos conceitos e descrições 
sintaxonómicas que importa avaliar. A classificação portuguesa, acha-se, 
sobretudo, desligada das iniciativas internacionais de harmonização da 
classificação da vegetação e desatualizada em aspetos nomenclaturais 
decorrentes da quarta versão do Código Internacional de Nomenclatura 
Fitossociológica (Theurillat et al., 2020). Mais, outros aspetos fundamentais 
e correntes no resto da Europa como sejam: a correspondência com a 
classificação EUNIS dos tipos de habitat prevalecente na EU, uma lista dos 
valores de Ellemberg dos taxa portugueses ou a sua expressão em bases de 
dados nacionais e internacionais (e.g. Chýtrý et al., 2021) acham-se ainda 
por fazer. É de enorme importância científica e na conservação de habitats, 
que ao nível europeu, incluindo Portugal, se siga uma referência 
sintaxonómica consensual baseada na EuroVeg Checklist (Mucina et al., 
2016) e nas atualizações feitas pelo seu comité permanente sediado no 
European Vegetation Survey (IAVS).  
Por último, é desejável a integração e harmonização da nova versão da 
classificação portuguesa de Braun-Blanquet na Classificação Internacional 
da Vegetação (IVC / EcoVeg; Faber-Langdoen et al. 2018 e 2020, tal como 
está a suceder de forma generalizada e global. 
Apresenta-se o estado atual desta harmonização e a avaliação dos esforços 
científicos de índole colaborativa ainda necessários no futuro. 
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GEOBOTANY APPLIED TO CLIMATE CHANGE STUDIES 

Sara del Río González 

Department of Biodiversity and Environmental Management (Botany), Mountain Livestock Institute (CSIC-ULE), Faculty 

of Biological and Environmental Sciences, University of León, Campus de Vegazana s/n. E-24071, Spain. sriog@unileon.es 

Abstract 

Geobotany is, in its traditional definition, the ecological science dealing with 
the study of the relationship between plant life and the terrestrial 
environment, both in the geobiosphere and in the hydrobiosphere. In a 
more modern conception, and as indicated by Prof. Rivas-Martínez (2007), 
it tends to be called global or integrative Geobotany, having among its 
objectives: 

The study of all phytocenotic biodiversity and habitats on Earth, in order to 
achieve an appropiate use, management and conservation. 

Try to establish accurate vegetational, bioclimatic, biogeographical and 
functional macro and micromodels which have predictive capacity, relevant 
information, ease of use and practical interest. 

 Try to harmonize the theories and paradigms of the various vegetation 
study schools, stimulate scientific debate and progress in epistemological 
knowledge, to achieve greater universality in its use and teaching. 

On the basis of this consideration, and as a science that includes 
Bioclimatology, Biogeography and Phytosociology, it is an optimal tool for 
carrying out detailed studies of nature as well as its management and 
conservation. 

The Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) (IPCC, 2022), outlines that climate change will decrease the 
suitability of habitat for current terrestrial and marine ecosystems and will 
irreversibly change their composition, which can result in loss of habitat and 
ecosystem services. 

Some examples derived from the investigations carried out in recent years 
using Geobotany as a tool to study the impact of climate change on the 
habitat suitability of habitats included in the Habitat Directive (92/43/EEC) 
will be presented. Knowing possible modifications in their potential area of 
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distribution could be of interest for the development of management and 
conservation policies for these habitats. 

Keywords: Bioclimatology, Biogeography, climate change, Phytosociology.  
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A BIOCLIMATIC APPROACH OF THE WORLD BIOMES 

Javier Loidi1*, Gonzalo Navarro-Sánchez2 & Denys Vynokurov1,3 

1 –  Dept. of Plant Biology and Ecology. University of the Basque Country (UPV/EHU): Bilbao, Spain; javier.loidi@ehu.eus 

2 – Bolivian Catholic University: Cochabamba, Bolivia 

3 –M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine: Kyiv, Ukraine 

Resumo 

The world’s biomes of this approach are conceived as broad-scale 
descriptive units that are dependent on climate. They have to fulfill the two 
following conditions: 

An easily recognizable set of features characteristic of each of them 
overcoming the floristic regional conditions so that it can extend across 
several continents and distant territories bearing different floras. 

A consistent correlation with the big climatic units can be recognized in the 
world. Climate types are intercontinental and correlated with biomes so a 
climatic determinism of is tried to establish. Other conditions such as 
substrate, disturbance regimes and human influence lead to a more local 
typology of biomes and approach them to a description of vegetation 
communities in a regional scale. Thus, they are not taken into account in 
this approach. 

A biome is a concept which includes a series of elements which can be 
summarized in these four categories: 

All the biological diversity can be found within its limits: plants, animals, 
fungi, etc.: Biota 

All the forms of assemblages of these living beings: populations, 
communities: Coenoses.  

All the processes taking place in the frame of the two aforementioned 
components: ecosystem functioning, disturbances and dynamism, 
evolution, etc.: Sigmetum 

The spatial distribution patterns occurring within the territory of the biome, 
which are determined by the ordinary ecological gradients due to local 
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topography, such as the crest-slope-valley zonation and the azonal 
ecosystems occurring within it.: Geosigmetum 

The biome classification is established in four levels: Domain, Ecozone, 
Biome, Subbiome. 

Domain. Is the largest division and is characterized by the broad climatic 
conditions ruling in the four main belts of the earth: temperature and water 
availability. There are 4 units recognized:  A. Severe cold around the poles 
and in the high mountains -cryocratic-; B. Intermediate conditions in the 
belt between the Tropics and the cold areas-mesocratic-; C. An aridity belt 
in the subtropics where the scarcity of moisture is the main factor for living 
beings -xerocratic-; D. Absence of cold and of thermic seasons between the 
Tropics -thermocratic-. 

Ecozone. Climates are defined at a lower detail with seasoning of the rainfall 
and temperatures. There are 7 units recognized. 

Biome. They are determined by the zonal potential natural vegetation 
phsyognomy matching with climatic conditions. There are 9 units 
recognized. 

Subbiome. They are sub-units of the biomes responding to similar criteria. 
There are 20 units recognized. 

The climatic typology created tries to match this classification. 

Keywords: world climate, potential vegetation, terrestrial ecosystem  
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ECOINFORMÁTICA E GEOBOTÂNICA EM PORTUGAL: NECESSIDADE DE 
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Finlândia 
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Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal. 
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Portugal. sribeiro@uevora.pt 

* autor de correspondência 

Resumo 

Uma das questões fundamentais em ecoinformática é a disponibilidade de 

dados/informação em formatos digitais que sejam utilizáveis por 

computadores. Desta forma, os dados e informação podem ser (facilmente) 

introduzidos em processamentos e análises computacionais. 

Ao longo das últimas décadas, os botânicos e geobotânicos têm produzido 

um conjunto importante de dados e de informação cuja integração, 

disponibilização e tratamento é premente. Nesta apresentação, reveem-se 

as principais bases de dados e fontes de informação relacionadas com a 

geobotânica portuguesa, de uma perspetiva ecoinformática, i.e., avaliando 

a sua integrabilidade em programas informáticos. 

O acesso livre e em linha a tais bases e fontes é relevante para o 

desenvolvimento de ferramentas informáticas úteis à comunidade 

científica. A título de exemplo, apresenta-se um conjunto de ferramentas, 

em desenvolvimento, dedicadas a facilitar a importação e harmonização 

taxonómica de dados de vegetação, bem como à análise e manipulação de 

matrizes fitossociológicas (pacotes desenvolvidos em linguagem R, em 

código aberto). 

Defende-se que é urgente a criação de portais que integrem os dados, a 

informação e as ferramentas relacionadas com a ciência da vegetação (e.g.: 
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https://point-veg.utad.pt/). A partilha de dados e informação entre a 

comunidade científica (preferencialmente em formatos baseados em 

tabelas, listas, ou similares, e com acesso livre) será fundamental quer para 

o avanço da ciência da vegetação, quer para a sua aplicação prática à 

gestão e à conservação dos recursos naturais. 

Palavras-chave: geobotânica, ecoinformática, integridade, código aberto, 

acesso libre 
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EL VALOR DE LA BIOCLIMATOLOGÍA EN LAS ORDENACIONES 
TERRITORIALES AGRÍCOLAS Y FORESTALES 

Eusebio Cano Carmona 

Department of Animal and Plant Biology and Ecology Section of Botany, University of Jaen, Campus Universitario Las 

Lagunillas s/n, 23071 Jaén. (Spain). ecano@ujaen.es, 

Resumo 

La Bioclimatología debe ser considerada básica en él ordenamiento 
territorial, por ello Bioclimatología, Agronomía y Forestal son términos que 
deben ir unidos. Para ello desde el punto de vista metodológico es preciso 
conocer los índices bioclimáticos de diversas áreas, tanto agrícolas como 
forestales, y establecer una relación entre esta y la producción agrícola y 
forestal. Atendiendo al efecto que causa el cambio climático sobre cultivos y 
ecosistemas, con elevadas pérdidas económicas, proponemos un modelo 
de desarrollo sostenible, cuya base son los conocimientos bioclimáticos, 
base para la ordenación territorial agrícola y forestal, se elaboran diagramas 
bioclimáticos, mediante los cuales se obtiene información sobre el estrés 
hídrico de las especies, lo que nos permite practicar el riego agrícola en el 
momento justo, o bien repoblaciones forestales donde él cambio climático 
esté mitigado, en el caso agrícola se ha demostrado que conlleva un ahorro 
de agua y energía para el agricultor. A este modelo de desarrollo, unimos el 
uso de técnicas de cultivo poco agresivas, como es el uso de cubiertas 
vegetales vivas, cuyo manejo provoca protección del suelo, evitándose 
pérdidas ante las irregularidades climáticas. 

Los estudios realizados hasta el momento sobre bioclimatología aplicada, 
revelan prometedores resultados en el campo agrícola y forestal. Los mapas 
e índices bioclimáticos del profesor Rivas-Martínez Ic, Io e It/Itc son básicos 
en las ordenaciones. El modelo de desarrollo agrícola con base bioclimática 
permite un ahorro económico al agricultor, y minimiza el impacto ambiental 
del cultivo. En el caso del cultivo de olivar, hemos detectado que en el año 
2005, todas aquellas áreas cultivadas que no estaban en su óptimo 
termoclimático fueron dañadas por frio. El estudio ombroclimático de 
algunas localidades con cultivo de olivar revela, que son improductivas 
aquellas áreas con Io<2.5 (Jodar, Tabernas), debiendo suplirse el bajo valor 
de Io con agua de riego, lo que provoca una extracción de agua de los 
acuíferos para el consumo agrícola.  Las irregularidades climáticas actuales 
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no permiten el uso excesivo del agua del subsuelo, por el momento la única 
forma de paliar este hecho, es el desarrollo sostenible, para el cual es 
imprescindible el conocimiento bioclimático territorial, y el uso de técnicas 
de cultivo apropiadas, como son las cubiertas vegetales de herbáceas; en 
este último caso,  el conocimiento de las asociaciones vegetales de la clase 
fitosociológica Stellarietea mediae,  constituye la base para establecer la 
cubierta vegetal, bien de carácter natural o de siembra.                                                  

Palabras clave: Bioclimatología, Agronomía, Forestal, Cambio climático, 
Cubierta vegetal 
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THRESHOLDS, LIMITS AND EDGES: CHALLENGES FOR MODELLING 
CLIMATE CHANGE IMPACTS ON PLANT SPECIES AND COMMUNITIES 

Albano Figueiredo  

Centre for Studies in Geography and Spatial Planning – Department of Geography and Tourism – University of Coimbra, 

Colégio de São Jerónimo, 3004-530 Coimbra, Portugal. geofiguc@gmail.com 

Abstract 

Climate change is considered a major threat to biodiversity at the global 
scale, and many studies have been focused on assesing potential impacts on 
the spatial distribution of organisms promoted by related environmental 
changes. Different aproaches have been used, always aiming to identify the 
species that are more vulnerable and the areas that are more suscetible to 
such changes, namely those that will be unsuitable for selected taxa. Such 
analysis was dedicated not only to taxa with special interest to 
conservation, such as endemic or rare species, but also to others that are 
structural to vegetation communities, with few exemples dedicated to the 
plant community scale. 

The assessment is frequently based on species distribution models rooted 
on the niche concept. Under such approach, it is common the idea that the 
calibration process, considering parameters and the quality of the 
information used (taxa occurences and environmental data) is critical for 
the results, and several methodological decisions are used to reduce the 
uncertainty and the lack of precicision. In adittion, huge effort was 
dedicated during the last two decades to improve the quality of the data 
available in databases, not only in terms of environmental data, with higher 
resolution and number of variables, but also for the distribution of species 
(occurrences mainly). However, and specially when assessing changes on 
spatial distribution under climate change scenarios, based on projection, 
some aspects must be analysed carefully, not only because of discrepancies 
in terms of spatial resolution between environmental variables and 
occurrence data, but also because climatic scenarios include a different 
environmental range, including new conditions, affecting mainly the 
predicitons for the rear edge of current distribution, very often associated 
to suitability loss. Considering occurrences, and aiming to produce models 
with higher spatial resolution, data still needs to be improved in order to 
match the increasing resolution available for environmental data. Very 
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often, occurrences data collection is not carried out based on systematic 
approaches, meaning that all suitable ecologies might not be sampled. Such 
aspect is of critical importance, once models outputs, and specially those of 
correlative nature, are producing biased results when calibrated with high-
resolution environmental variables and occurrence data that partially 
dupplicates real distribution because of its coarse resolution or lack of data. 
A challenge that is important when assessing climate change impacts, once 
changes are expected to be more important at the limits of the distribution, 
where models have higher difficulty to score suitability, being also 
conditions that might be considered as suitable depending on thresholds, 
which are dependent on the quality of data used for calibration, especially 
for binary models, used to to define suitable/unsuitable and used to assess 
impacts on the distribution under climate change scenarios. 

If we combine the higher chance of edges to be ecologically more 
vulnerable to changes, where taxa very often have a scaterred distribution, 
with the lack of occurrence data, models’ are very likely producing biased 
results. Considering that the level of impact from climate change is very 
often based on the magnitude of the range shift, or by the magnitude of 
loss or gain in terms of suitable area, it is important to consider carefully the 
quality of the data available for edges, a concern that assumes higher 
relevance when producing high-resolution models to support decision, 
namely to set adaptation or mitigation measures. 

Keywords: correlative models, niche modelling, suitability, uncertainty. 
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Resumo 

O litoral da Ilha de São Vicente alterna entre arribas de elevado comando 
praticamente desprovidas de flora vascular, até extensas plataformas 
litorais de lavas, interrompidas por praias e dunas de areias calcárias e 
afloramentos de bancadas areníticas calcárias que frequentemente 
constituem praias antigas. As plataformas litorais constituem, 
geomorfologicamente, extensos planaltos, sulcados pela rede hidrográfica 
efémera e de carácter torrencial. Estes cursos de água apresentam fundo 
aluvial com material heterométrico ocupado por uma comunidade de 
Lavandula coronopifolia, Lotus bollei, Hyparrhenia caboverdeana. Nos 
setores onde se verifica acumulação de areia eólica (dunas de areia calcária) 
verifica-se o domínio de Tetraena vicentina, Cistanche brunneri, Suaeda 
caboverdeana, Lotus bollei, Polycarpea caboverdeana e Frankenia 
pseudericifolia. Nas dunas móveis próximo da praia, a Polycarpea 
caboverdeana torna-se rara e verifica-se um domínio quase exclusivo de 
Suaeda caboverdeana e Tetraena vicentina. 

Os arenitos consolidados com cimento calcário e/ou praias antigas com 
conchas, corais búzios, etc. que frequentemente ocorrem no contacto com 
o nível das lavas, são colonizados por Polycarpea caboverdeana, Tetraena 
vicentina, Frankenia pseudericifolia com ocorrência esporádica de Limonium 
brunneri 

As plataformas rochosas junto ao mar, nas acumulações de areia de fraca 
espessura em pequenas depressões, fendas nos campos de lava ou em 
rechãs nas falésias, sob a influencia direta do spray salino e salpicos de água 
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marinha, são colonizadas por uma comunidade aero-halófita dominada por 
Frankenia pseudericifolia, Suaeda caboverdeana, Tetraena vicentina e 
Sporobolus spicatus.  

Nas plataformas lávicas litorais, no setor oriental da Ilha de São Vicente para 
sul de Ribeira de Calhau até à Praia da Saragaça (setor de lavas mais recente 
da ilha) verificámos uma comunidade original dominada por Limonium 
brunneri e Frankenia pseudericifolia. Esta comunidade aero-halófita 
coloniza os planaltos litorais a oriente da cratera Vulcão Viana, até ao mar, 
cobertas por areias calcárias de fraca espessura transportadas a partir das 
extensas bancadas de arenitos calcários, muitas das quais corresponde a 
níveis de praias antigas. Estas bancadas de arenitos calcários têm grande 
desenvolvimento a sul e sudoeste da cratera do Vulcão Viana e 
frequentemente contêm restos de conchas e corais sendo um habitat 
preferencial de Limonium brunneri como sucede na vizinha ilha de Santa 
Luzia. 

Palavras-chave: arenitos calcários, plataformas lávicas, Limonium brunneri, 
comunidade aero-halófila. 
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Resumo 

Les deux premières ceintures des végétations halophiles des falaises 
maritimes atlantiques concernent les végétations des rochers et les 
pelouses halo-anémogènes. D’un point de vue phytosociologique, la plupart 
des auteurs rangent ces végétations au sein des Crithmo maritimi- 
Limonietea pseudominuti Braun-Blanq. 1947, bien que les pelouses soient 
parfois rangées dans les Crithmo maritimi-Armerietalia maritimae Géhu 
1975, au sein des Juncetea maritimi Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine 
& Nègre 1952. L’objectif est de développer une conception commune de 
l’approche phytosociologique des végétations des rochers et des pelouses 
littorales du domaine atlantique, en considérant deux classes distinctes, 
l’une pour les végétations de rochers, l’autre pour les pelouses halo-
anémogènes. 

Les Crithmo-Limonietea concernent uniquement les végétations des fissures 
de rochers et les placages sablo-limoneux: il s’agit des végétations chasmo-
halophytiques et chomo-halophytiques se développant sur des lithosols. 
L’optimum de cette classe se situe en Méditerranée, avec une irradiation 
forte dans le domaine atlantique, du sud de la péninsule Ibérique jusqu’au 
nord du Golfe de Gascogne, qui s’atténue ensuite progressivement vers le 
nord, jusque dans le sud des Îles britanniques. 

Les Armerio maritimae-Festucetea pruinosae Bioret & Géhu 2008 
concernent les pelouses halo-anémogènes sur rankosols littoraux, situées 
au contact supérieur des Crithmo-Limonietea. L’optimum de cette classe se 
situe sur la façade atlantique, du sud-ouest des Îles britanniques jusqu’ au 
nord de la Péninsula Ibérica, avec un appauvrissement rapide vers le sud à 
partir de la Galice. 
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La présentation interroge le déterminisme bioclimatologique, 
géomorphologique et édaphique de la répartition des deux classes et 
propose un synsytème commun franco-ibérique. 

Mots-clés: Crithmo maritimi-Limonietea pseudominuti, Armerio maritimae-
Festucetea pruinosae, synsytème, falaises, littoral atlantique franco-
ibérique. 
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Resumo  

A Ilha de Santa Luzia, conjuntamente com um conjunto de ilhéus do 
arquipélago de Cabo Verde, encontra-se desabitada, detendo um 
património natural de elevado valor para a conservação.  

O facto não ter sido submetida a uma pressão antrópica muito significativa 
no passado permitiu a preservação de uma biodiversidade vegetal (tanto 
flora como vegetação) surpreendente. A ilha é dominada por um 
alinhamento de cones vulcânicos de orientação noroeste — sudeste com 
evidente influência na taxa de interceção de nevoeiros. O sector exposto a 
norte e nordeste apresenta a quase totalidade das populações de plantas 
com maiores necessidades em água: Asteriscus vogelii, Launaea picridioides, 
Euphorbia tuckeyana, Kickxia elegans, Sarcostemma daltonii, entre outros. 
Para além dos setores de maior altitude, onde estão acantonados os 
elementos florísticos mais exigentes em humidade e com menor tolerância 
às elevadas temperaturas e/ou halofilia, a ilha apresenta extensas 
plataformas litorais recortadas por cursos de água efémeros preenchidos 
por sedimentos de granulometria heterogénea, reveladores de regime 
torrencial. Estas plataformas (planaltos) cobertas por leques aluviais e/ou 
areias eólicas são colonizadas por Lotus bollei, Sporobolus spicatus, Suaeda 
caboverdeana, Tetraena vicentina, Tetraena simplex, Polycarpaea 
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caboverdeana, Frankenia pseudoericifolia e Heliotropium ramosissimum, 
entre outras. Nas arribas, muito influenciadas pela ondulação e pelos 
aerossóis salinos, a flora é escassa e resume-se a pequenas enseadas 
abrigadas nas quais Tetraena vicentina contrasta com o negro do basalto, 
por vezes acompanhada por Sporobolus spicatus e Tetraena simplex. As 
dunas de areia calcária, constituem o habitat de importantes populações de 
plantas endémicas de Cabo Verde, como é o caso de Tetraena vicentina, 
Suaeda caboverdeana, Polycarpea caboverdeana e Lotus bollei, importantes 
construtores e estabilizadores de dunas. Os inúmeros afloramentos de 
arenitos consolidados (acumulações arenosas eólicas carbonatadas) e/ou 
acumulação de conchas, corais e calhaus de arenitos consolidados, 
submetidos à influência dos aerossóis marítimos, são ocupados por um 
importante endemismo cabo-verdiano Limonium brunneri acompanhado 
por Frankenia pseudoericifolia. Por último merecem especial destaque as 
populações de Asparagus squarrosus (as mais extensas de Cabo Verde) 
ocorrendo desde as comunidades de planaltos litorais cobertos por 
aluviões, até aos setores de maior altitude onde se associa, de forma 
original, com Euphorbia tuckeyana.  

Palavras-chave: Arribas, Dunas, Endemismos, Flora. 
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Resumo 

Na ausência de interferência humana, as zonas de altitude (acima dos 500 
m) dos Açores seriam ocupadas quase exclusivamente por turfeiras. Na ilha 
Terceira estas ocupam 2766 ha, muito abaixo da sua área potencial de cerca 
de 8035 ha. A sua principal ameaça é o uso inadequado do solo, com a 
transformação de grandes áreas de turfeiras em pastagens e/ou floresta de 
produção.  

Em 2012 foi criada a estação experimental da Lagoa do Negro, uma área 
onde turfeiras foram pastoreadas desde tempos remotos e arroteadas nos 
anos 80 para implantação de pastagens. Em 2011 o seu maneio como 
pastagem cessou. Foram implementadas várias experiências em restauro, 
nomeadamente MLTT (moss layer transfer technique), plantação de 
aglomerados de Sphagnum palustre, plantação de Juniperus brevifolia e 
sementeira de Calluna vulgaris. Em 2016 identificou-se como melhores 
estratégias de restauro, a introdução artificial de Sphagnum por 
aglomerados e a plantação de Juniperus. Apresenta-se a evolução, destas 
duas alternativas de restauro, decorridos mais de 10 anos da sua 
implementação. Nas áreas onde o Sphagnum foi introduzido verificou-se 
um aumento da sua área de distribuição em cerca de 40% e uma 
diminuição de 15% da cobertura de herbáceas agressivas. Nas áreas alvo de 
plantação de Juniperus (em 2012) verificamos um crescimento médio desta 
espécie de 180 cm, um crescimento da cobertura de espécies de zonas 
húmidas e uma diminuição de herbáceas agressivas, em 30%.  
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É essencial promover a conservação das turfeiras naturais, pelo seu papel 
na biodiversidade, carbono e hidrologia e apostar no restauro de zonas 
chave. 

Palavras-chave: Distúrbio, ilha Terceira, Juniperus brevifolia, Sphagnum, 
regeneração.  
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Resumo 

Neste estudo foram selecionadas turfeiras degradadas pelo pastoreio onde 
esta atividade cessou e deram início processos de sucessão regenerativa. 
Para comparação foram igualmente selecionadas turfeiras naturais. 
Pretendemos compreender as dinâmicas ao longo da sucessão secundária, 
utilizando indicadores como estrutura, flora, vegetação, acumulação de 
turfa e hidrologia. Foi utilizado o levantamento fotográfico (UAV) para 
recolher dados estruturais e florísticos.  Foi efetuado um levantamento de 
campo da flora/comunidades vegetais para validação do suporte de dados. 
Para aceder aos parâmetros em ambiente subterrâneo, recorreu-se ao 
radar de penetração (GPR).  

Os resultados incluem a definição de modelos teóricos de sucessão tais 
como: (1) as turfeiras florestadas são, nos Açores, a forma mais madura de 
turfeiras; (2) inicialmente as graminoides dominam a vegetação; com a 
diminuição dos nutrientes, Sphagnum aumenta de cobertura, com reflexos 
na acidez e o encharcamento; gradualmente chegam as lenhosas, primeiro 
Calluna vulgaris e mais tarde Juniperus brevifolia, finalmente árvores 
endémicas como Laurus e Ilex azorica; (3) identificaram-se alterações de 
indicadores subterrâneos nomeadamente o aumento das camadas húmicas 
e sápricas; a capacidade de retenção gravitacional e intersticial da água 
torna-se mais elevada nas camadas superiores de turfeiras em recuperação. 

Os Açores têm condições ambientais extremas e as turfeiras degradadas 
têm frequentemente, mesmo na fase inicial fases de regeneração, um 
número considerável de espécies naturais que apontam para a 
possibilidade de uma elevada resiliência, e uma possível dinâmica de 
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autorregeneração. Eventualmente, a intervenção humana, com programas 
de restauro podem acelerar estes processos regenerativos naturais. 

Palavras-chave:  GPR, ilha Terceira, microrelevo, pastoreio, Sphagnum, UAV 
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Resumo 

A Serra da Estrela, localizada no extremo SW do Maciço Central Ibérico, é 
uma montanha que possui uma grande diversidade ecológica, resultante da 
sua heterogeneidade climática, da história geológica local e da influência 
antrópica e da modificação da vegetação ao longo do tempo. Foram vários 
os autores que estudaram as características botânicas da Serra, 
comprovando a existência de andares altitudinais que diferenciam várias 
comunidades presentes ao longo dos mesmos - o basal, o intermédio e o 
superior. A área de estudo incidirá neste último, acima dos 1600m de 
altitude, correspondente aos planaltos da Serra, que são hoje em dia 
caracterizados pela presença de matos e prados de altitude, de relevante 
interesse científico. Deste modo, carece de preocupação perceber o 
impacte de problemáticas como: as alterações climáticas, a incidência de 
fogos e a ação antrópica local, a fim de perceber quais os seus efeitos na 
distribuição das comunidades vegetais. Neste âmbito, foi realizada uma 
cartografia da vegetação do planalto superior, recorrendo ao programa 
ENVI, onde se elaborou uma classificação supervisionada de uma imagem 
de satélite WorldView 2, com 8 bandas multiespectrais, para o ano de 2020, 
de modo a conseguir uma cobertura das comunidades presentes no 
planalto e ainda, uma imagem de pormenor para a Nave de Santo António 
recolhida através de Sistemas Aéreos Não Tripulados no ano de 2022 com 
10 bandas, permitindo uma perspetiva mais pormenorizada, ao nível das 
principais espécies presentes no local. Estas classificações obtiveram um 
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overall accuracy superior a 93% e retratam as diferenciações espaciais das 
comunidades de vegetação e em pormenor de algumas espécies.  

Palavras-chave: Deteção Remota, Biogeografia, Cartografia de Vegetação, 
Dinâmica da vegetação 
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Resumo 

As comunidades de azereiro (Prunus lusitanica) e de adelfeira 
(Rhododendron ponticum subsp. baeticum), ainda existentes em Portugal 
Continental, são verdadeiras relíquias da vegetação subtropical que 
dominou o Sul da Europa durante vários milhões de anos. Atualmente, 
ambas subsistem, quase exclusivamente, em áreas remotas do oeste da 
Península Ibérica, em situações climáticas muito particulares (locais 
amenos, húmidos e desprovidos de geadas). São, portanto, comunidades 
raras e com distribuição fragmentada, estando particularmente expostas ao 
fogo, às espécies exóticas invasoras e às alterações climáticas. Dada a sua 
importância, os azereirais e os adelfeirais, foram classificados no âmbito da 
Diretiva Habitats (92/42/CEE), como habitat prioritário para a conservação 
(Habitat 5230). 

O LIFE-RELICT (LIFE16/NAT/PT000754) é um projeto de conservação que 
teve início no final de 2017, numa parceria liderada pela Universidade de 
Évora. O seu grande objetivo é melhorar o estado de conservação dos 
azereirais das serras do Açor e da Estrela e dos adelfeirais existentes na 
serra de Monchique. Para isso, a equipa deste Projeto tem efetuado 
diversas intervenções de gestão que tiveram por base a dinâmica da 
vegetação local e que permitiram, especificamente: melhorar a estrutura 
florística das áreas de ocorrência do habitat; expandir a sua área de 
ocupação; e minimizar as principais ameaças. Neste processo, os locais de 
intervenção são monitorizados através de um conjunto de transectos 
permanentes que permitem avaliar, anualmente, o impacto das medidas de 
gestão na vegetação local. Nesta apresentação, serão abordados os 
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principais resultados obtidos até ao momento pelo Projeto, assim como os 
detalhes da metodologia de monitorização. Finalmente, serão discutidos os 
principais desafios sentidos durante o decorrer do LIFE-RELICT, 
nomeadamente: as intervenções em propriedades privadas; o (in)sucesso 
na produção e plantação de espécies raras; o controle de espécies exóticas 
invasoras; o tempo necessário à recuperação de habitats florestais; e a 
necessidade de manutenção e financiamento pós-projeto.  

Palavras-chave: LIFE-Relict, Adelfeirais, Azereirais, Rede Natura 2000, 
Monitorização de Habitats 
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Resumo 

No âmbito do projeto LIFE ALNUS TAEJO “Conservation and restoration of 
mediterranean alder forests priority habitat in Western International Tajo 
river basin” pretende-se conservar, valorizar e recuperar cursos de água 
dominados por bosques ripícolas de amieiros (amiais), os quais configuram 
o habitat 91E0*, incluído na Diretiva Habitats da EU e prioritário para 
conservação. Estes bosques albergam uma elevada biodiversidade e 
influenciam a qualidade da água e os seus ecossistemas.  O projeto 
contempla o restauro destes bosques aluviais ao longo de 216 km de rios da 
bacia internacional do Tejo, e irá promover ações de regeneração natural 
para promover a sua conectividade ecológica.  Apresentam-se os resultados 
prévios de uma caracterização ecológica detalhada da zona transfronteiriça 
do rio Sever. Desenvolve-se uma metodologia de suporte à definição do 
espaço fluvial potencial com base na definição de geosséries ripícolas 
replicável nos restantes cursos de água contemplados no projeto. Após a 
realização da cartografia de vegetação atual e definição sistemática de 
pontos de amostragem foi realizada uma caracterização ecológica que 
contemplou o índice de habitat fluvial, a conectividade do bosque ripícola, 
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pressões, inventários fitossociológicos e o delineamento de medidas de 
conservação. É produzida uma carta de vegetação natural potencial e de 
geosséries ripícolas dominantes e definidas as espécies-chave para 
aplicação no restauro dos amiais, bem como identificadas espécies de 
elevado valor conservacionista e com estatuto de proteção. Como principais 
pressões identificam-se a presença de espécies exóticas invasoras, doenças 
e pastoreio inadequado, as quais foram integradas na cartografia efetuada, 
tendo-se obtido como resultado final a espacialização das medidas de 
conservação previamente definidas. Esta integração de todas as variáveis 
num sistema de informação geográfica dará suporte científico às decisões a 
tomar ao longo do restauro ecológico em articulação com as modelações 
hidrológicas e de alterações climáticas previstas no âmbito do projeto. 

Palavras-chave: amiais, ecossistemas ripícolas, espaço fluvial potencial, 
geosigmetum, habitat prioritário 91E0, vegetação natural potencial 
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Abstract 

Morphological characterization is one of the crucial assessments for 
differentiating between species and subspecies. In the genus Lavandula, 
hybridization and polymorphism phenomena occur naturally, which can 
make it difficult to classify species/subspecies. In this study, 120 specimens 
of Lavandula species were collected in eight locations in the Beira Interior 
region. The collection sites were Cebolais-Castelo Branco (CB), Penha Garcia 
(PG), Vila de Rei (VR), Ocreza-Castelo Branco (O), Vila Velha de Ródão (VV), 
Proença-a-Nova (PN), Penamacor (MC) and Oleiros (OL). In Ocreza, only 
specimens of Lavandula pedunculata were collected. In the remaining sites, 
aerial parts of plants of the L. stoechas complex were collected, to obtain a 
comprehensive representative collection of the gradient between the 
subspecies luisieri and stoechas. The necrodane (trans-α-necrodyl acetate) 
content in the essential oil of each specimen was quantified by GC-MS. For 
each specimen from eight sites, special data from ecological, edaphic, and 
physiographic characteristics were recovered. According to the 
morphological analysis, it is confirmed that in 120 specimens of the 
Stoechas complex collected between the eight sites, there are specimens 
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with intermediate characteristics of the two subspecies. Two key 
morphological features are recognized for the distinction of the two 
subspecies, which are the spike length and width ratio and the peduncle 
and spike length ratio. The morphological analysis and genetic analysis allow 
us to separate the species of the Stoechas complex collected in the 
different places as follows: PN and VR are statistically different (p<0.05) 
from the specimens collected in the places CB, PG, and MC, and in turn, 
differences were found significant to the VV site. The two key 
morphological features allowed establishing a gradient between the two 
subspecies with ecological significance. Annual precipitation, temperature 
and altitude are key ecological variables explaining morphological 
variability. The quantification of necrodane compound was substantially 
lower in the VV site, which also presented a higher distance from the other 
sites, concerning morphology and genetics.  

Keywords: Lavandula stoechas complex, Morphological analysis, Necrodane 
compound, Ecology 
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Resumo 

Limonium dodartii é uma planta que se encontra nas costas ocidentais de 
França, Corunha e Portugal. No nosso país ocorre nas arribas da costa 
alentejana entre Porto Covo (Sines) e Odeceixe (Aljezur). Observámos este 
táxon em arribas marítimas com materiais carbonatados (duna consolidada) 
e em grauvaques constituindo uma comunidade original em que participam 
Crithmum maritimum, Daucus halophilus, Dactylis marina, Helichrysum 
decumbens, Plantago occidentalis, Plantago macrorhiza, Spergularia 
australis, etc. Designamo-la como Dauco halophili-Limonietum dodartii ass. 
nova. Nas arribas mais elevadas e situadas mais a sul, fortemente batidas 
pelo mar, pode ocorrer Limonium ferulaceum, e mais raramente Limonium 
ovalifolium, fazendo a transição para a associação vicentina Myriolimetum 
ferulacei. Ao contrário do que estava descrito, Limonium virgatum 
encontra-se ausente nesta área. Dittrichietum maritimi também ocorre no 
território, mas só em xistos, sendo frequente observar a formar mosaicos 
com a nova associação. Incluímo-la na Crithmo maritimi-Daucion halophili, 
Crithmo maritimi-Limonietalia, Crithmo maritimi-Limonietea. 

Palavras-chave: Crithmo maritimi-Limonietea, Limonium, Portugal, SW Alentejano 

Agradecimentos: Cartografia de Habitats Naturais e Seminaturais e Flora dos Sítios 
Classificados no Âmbito da Diretiva Habitats – Cart-Pg Rn2000 (Operação Poseur-03-2215-
Fc-000005). Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) através do centro de investigação 
UID/AGR/04129/2020 – LEAF (Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food), ISA, 
Universidade de Lisboa). 

mailto:cneto@campus.ul.pt


 
 

67 

 

C11. ROSO SEMPERVIRENTIS-BUXETUM SEMPERVIRENTIS ASS. NOVA -  
ASSOCIAÇÃO DE BUXUS SEMPERVIRENS PARA O MACIÇO CALCÁRIO 
ESTREMENHO 

António Flor1, Carlos Neto2* & José Carlos Costa3 

1 -  ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Antonio.Flor@icnf.pt 

2 -  Universidade de Lisboa, Centro de Estudos Geográficos e Laboratório Associado Terra, Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, R. Branca Edmée Marques, 1600-276 Lisboa, Portugal, cneto@campus.ul.pt 

3 - LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Associated Laboratory TERRA.  

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal. 

jccosta@isa.ulisboa.pt 

* autor de correspondência 

Resumo 

As ribeiras do Canedo, Caneiro e Bezelga (Maciço Calcário Estremenho), 
encontram-se encaixadas num canhão de rochas calcárias margosas do 
Jurássico. Estas ribeiras de regime torrencial sofrem uma forte estiagem 
que as leva a ficar sem água em grande parte do ano. Na margem destas 
ribeiras, observámos uma comunidade nanofanerofítica dominada por 
Buxus sempervirens (avaliado em perigo segundo a IUCN) acompanhada por 
muitas lianas como Rosa sempervirens, Smilax aspera, Rubia longifolia, 
Clematis campaniflora, Ruscus aculeatus, Tamus communis, Rubus 
ulmifolius, Rosa pouzinii e de diversos arbustos, como Pistacia lentiscus, 
Crataegus monogyna, Phillyrea latifolia, Myrtus communis, Rhamnus 
alaternus, Viburnum tinus, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, Osyris alba. 
Estamos perante uma comunidade original que designamos por Roso 
sempervirentis-Buxetum sempervirentis. Assinala-se em bioclima 
mesomediterrânico inferior, sub-húmido inferior, ainda que 
topograficamente possa ser termomediterrânico. Esta associação instala-se 
na primeira banda junto a linhas de água e nas encostas só se encontram 
nas áreas onde há escorrimento de água para as ribeiras.  

Representa uma etapa de substituição do freixial / cercal de solos argilosos 
Irido foetidissimae-Fraxinetum angustifoliae, por isso é recorrente a 
presença de Quercus broteroi e Fraxinus angustifolia na comunidade. Estes 
freixiais / cercais contactam com carrascal arbóreo Lauro nobili-Quercetum 
rivasmartizii. 
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No vale do Douro ocorre outra associação dominada por Buxus 
sempervirens, mas sobre solos ácidos derivados de xistos (a associação 
geovicária Erico arboreo-Buxetum sempervirentis). 

Posicionamos esta nova associação, por ser subserial de freixial, na 
Rhododrenenion pontici, Arbuto unedonis-Laurion nobilis, Pistacio lentisci-
Rhamnetalia alaterni, Quecetea ilicis. 

Palavras-chave: geo-vicariância; comunidades ripícolas; substratos calcários; 
buxo. 
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Resumo 

Bioclimatic drought is described as a condition of a territory characterized 
from the ombrothermal point of view, which can occur in wet and dry 
regions alike, depending on the study level (monthly, seasonally or 
annually). It can also be referred as ombroxericity. In the present 
communication we aim to carry out the ombroxericity diagnosis of the 
Iberian Peninsula for a current reporting period (1981-2010) and for a 
medium-term climate change period (2041-2070), under a pessimistic-
intermediate scenario. For this purpose, the CHELSA database (Karger et al., 
2017) has been employed. The selected future scenario, was SSP3-RCP7, 
which considers a pessimistic social progress (SSP3: local conflicts, 
protectionism), but intermediate emission levels (RCP7: 7 W/m2 of radiative 
forcing). Then, the types of ombroxericity (or ombroxerotypes) were 
determined for the study area in both selected survey periods and at 
monthly, seasonal and annual study levels. The approach followed at this 
respect is the one suggested by del Río et al. (2018). The results 
representation will be executed by means of maps, using the ETRS89 
cartographic projection.  

The most noteworthy results are as follows: ombroxeric conditions are 
greatly intensified in the southeast of the Iberian Peninsula, as well as in the 
Ebro valley, at the annual level. For this scale of study, there is also a 
significant loss in the regions lacking bioclimatic drought (Atlantic coast and 
Pyrenees). For the summer period, there is a notable increase in aridity 
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levels, especially in the Guadalquivir valley and in the basins of the 
Guadiana and Sado rivers.  

Keywords: bioclimatic drought, CHELSA, climate change, social 
socioeconomic pathway, ombroxericity.   
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Resumen 

El estado de Jalisco (México) se ubica en la región Centro-Occidente del país 
con una superficie de 80,208.99 km2. Comprende seis provincias 
biogeográficas y se caracteriza por la presencia de planicies volcánicas, 
piedemontes y valles rodeados de montañas originadas por actividad 
volcánica. Por todo lo anterior, ostenta una gran heterogeneidad climática, 
edáfica y una alta diversidad de comunidades vegetales. Se presenta un 
trabajo cuyo principal objetivo es analizar la relación clima-vegetación, 
exponiendo la regionalización bioclimática y la correspondencia que guarda 
con la distribución de la vegetación potencial del territorio. A partir de los 
datos de precipitación y temperatura procedentes de 475 estaciones 
meteorológicas presentes en el área de estudio, se establecieron las 
relaciones existentes siguiendo la clasificación bioclimática propuesta por 
Rivas-Martínez. Para ello, se realizó el cálculo de los principales parámetros 
e índices bioclimáticos. La diagnosis bioclimática permitió identificar el 
macrobioclima (Tropical); los bioclimas (Tropical Xérico y Tropical 
Pluviestacional) observándose la variante bioclimática seropluvial en ambos; 
los termotipos (Infratropical, Termotropical, Mesotropical, Supratropical y 
Orotropical) y los ombrotipos (Semiárido, Seco, Subhúmedo, Húmedo e 
Hiperhúmedo); que al integrarlos posibilitó el reconocimiento de los 15 
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isobioclimas representados en el territorio. Se determinaron las 
correspondencias entre los pisos bioclimáticos y las unidades tipológicas 
correspondientes con la vegetación potencial del área de estudio.  

Palabras clave: Geobotánica, vegetación potencial, isobioclimas, Jalisco.  
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Resumo 

Les falaises maritimes abritent des végétations adaptées aux contraintes 
maritimes, des fissures de rochers jusqu'au plateau sommital. Elles 
caractérisent des habitats naturels et semi-naturels d'intérêt 
communautaire. Si les pelouses et les landes littorales possèdent une 
grande naturalité, en revanche les usages historiques ou actuels ont pu 
conduire à la modification des cortèges floristiques, des communautés 
végétales et des séries de végétation. La phytosiocologique paysagère 
permet de mettre en évidence différents types de séries de végétation 
selon les contraintes climatiques et édaphiques: permaséries, minoriséries, 
holoséries. L'approche synchronique permet une comparaison entre les 
sites, mettant en évidence les particularités biogéographiques. À l'aide de 
compléments historiques (écrits, cartographies, enquêtes 
ethnographiques...), l'étude diachronique des sites contribue à la définition 
du caractère primaire, secondaire, stable, instable des communautés 
végétales. Ces éléments sont nécessaires dans la définition et la 
hiérarchisation des modalités de gestion conservatoire, ainsi que dans la 
connaissance de la dynamique des paysages. Les résultats présentés 
s'inscrivent dans un programme de recherche en écologie historique des 
falaises maritimes de Bretagne (Nord-Ouest de la France).  

Mots-clés: Phytosociologie paysagère, falaises maritimes, écologie 
historique, pelouses et landes littorales, Bretagne 
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Resumo  

As comunidades mesófilas presentes na ilha de Santo Antão, em Cabo 
Verde, abrigam um elevado número de endemismos. Nas paredes rochosas 
de natureza vulcânica, em fendas com solo, nas áreas com alguma 
humidade devida à taxa de interceção de nevoeiros, em vertentes expostas 
a norte, de altitude média (200-500 m) ocorre uma comunidade dominada 
por Aeonium gorgoneum (táxon endémico - Santo Antão, São Vicente e São 
Nicolau - em territórios sub-húmidos a húmidos de paredes rochosas 
húmidas), Campylanthus glaber (táxon endémico -  Santo Antão, São 
Vicente, São Nicolau, Santiago, Fogo e Brava) maioritariamente em 
territórios sub-húmidos e Diplotaxis gorgadensis (taxon endémico – Santo 
Antão - característico de territórios sub-húmidos a húmidos. Na mesma 
faixa altitudinal, e também em paredes rochosas de vertentes expostas a 
norte, mas em fendas de rochas, com ausência quase total de solo, 
observamos uma comunidade casmofítica dominada por Campanula 
feijoana (com ocorrência em paredes rochosas húmidas). Nos setores de 
maior altitude (acima do 900 m) nas vertentes rochosas viradas a norte a 
comunidade de Campanula feijoana é caracterizada pela dominância de 
dois importantes endemismos cabo-verdianos, nomeadamente Sonchus 
daltonii com ocorrência Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago e 
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Fogo em territórios húmidos a sub-húmidos e Micromeria forbesii (táxon 
endémico - Santo Antão, São Nicolau, Santiago, Fogo e Brava, em territórios 
sub-húmidos a húmidos). Ainda nas áreas mais elevadas, em vertentes de 
forte inclinação, com afloramentos de cinzas vulcânicas alteradas e material 
argilo-siltoso com escorrência de água, ocorre uma comunidade de 
Umbilicus schmidtii com distribuição pelas ilhas de Santo Antão, São 
Nicolau, Santiago e Fogo, característico de solos húmidos maioritariamente 
associados a paredes rochosas de exposição norte. 

Palavras-chave: Campanula feijoana, comunidades casmoféticas, 

endemismos, Umbilicus schmidtii 
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Resumo  

Na região semiárida do Nordeste do Brasil, localiza-se o bioma Caatinga, a 
“floresta branca”, devido ao aspeto da vegetação na estação seca, a 
caducifólia da maioria das árvores e arbustos. A Caatinga do Cristalino, que 
ocupa 70% nas superfícies sertanejas, em solos delgados e fertilidade 
moderada a elevada, está dominada pela vegetação do semiárido. Neste 
trabalho, identificou-se a flora e algumas comunidades vegetais, nos 
municípios de Cariré, Groaíras, Massapê, Reriutaba, Santa Quitéria e Sobral. 
As expedições de coletas e os inventários florísticos foram efetuadas entre 
2014 e 2018. Os espécimes identificados estão depositados no Herbário 
Prof. Francisco José de Abreu Matos (HUVA). No estudo da vegetação 
aplicou-se o método clássico sigmatista de Braun-Blanquet e efetuou-se 
uma análise classificativa (Modified Twinspan) na separação das 
comunidades vegetais, com identificação de espécies-diagnóstico (coef. phi) 
e teste exato de Fisher. Na identificação das comunidades vegetais, 
seguiu-se a classificação de 12 tipos de caatingas de Andrade-Lima 
(1981). O elenco florístico é composto por 148 espécies, distribuídas por 
119 gêneros e 47 famílias. Foram identificadas 34 espécies endêmicas. A 
análise fitossociológica da vegetação contemplou três comunidades: 
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arbóreas de Cordia oncocalyx e Commiphora leptophloeos; Aspidospermum 
pyrifolium e Cenostigma nordestinum (inédita); e Copernicia prunifera e 
Microdesmia rígida (inédita). 

Palavras-chave: Nordeste, Caatingas do Cristalino, florestas sazonalmente 
secas, elenco florístico, agrupamentos vegetais. 
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Resumo 

No âmbito de um projeto de Cartografia de Habitats Naturais e 
Seminaturais e de Flora em 31 Sítios Classificados de Portugal continental 
foi realizada a cartografia de habitats na ZEC Parque Natural do Estuário do 
Tejo entre 2019 e 2020, onde predominam tipos de habitat de sapal de 
notável singularidade florística, ecológica e fitossociológica: sapais e prados 
salgados atlânticos e continentais; sapais e prados salgados mediterrânicos 
e termoatlânticos; estepes interiores halófilas e gipsófilas, representados na 
ZEC pelos tipos 1310 (Vegetação pioneira de Salicornia e outras espécies 
anuais das zonas lodosas e arenosas), 1320 (Prados de Spartina (Spartinion 
maritimae)), 1410 (Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia maritimi)), 
1420 (Matos halófilos mediterrânicos e termoatlânticos (Sarcocornetea 
fruticosi)), 1430 (Matos halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)) e 1510 (Estepes 
salgadas mediterrânicas (Limonietalia) prioritário). Perante a elevada 
complexidade deste tipo de sintáxones e a necessidade de avaliar o seu 
grau de conservação, segundo a metodologia da Comissão Europeia para a 
Rede Natura 2000, foi necessário ajustar os procedimentos metodológicos. 
Obteve-se uma classificação final do grau de conservação, cujas classes 
adotadas foram: A: Excelente conservação; B: Boa conservação; C: 
Conservação média ou reduzida. Os resultados da avaliação do grau de 
conservação foram integrados num sistema de informação geográfica 
permitindo uma modelação preditiva face a diferentes pressões e ameaças. 
Os complexos sistemas de sapal, apesar de serem muito resilientes às 
pressões humanas, poderão sofrer uma forte redução na sua área de 
ocupação e da sua biodiversidade como consequência das alterações 
climáticas em curso. Apresentam-se os resultados prévios da modelação em 
SIG do que tem sido e será a evolução da área ocupada pelos sapais na ZEC 
Estuário do Tejo, perante a subida do nível do mar, alterações de salinidade 
e perante a evolução das pressões e ameaças dominantes relacionadas com 
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plantas exóticas invasoras, modificações costeiras, alterações hidrológicas, 
extração de sal e corredores de circulação fluvial e docas. 

Palavras-chave: comunidades estuarinas; biodiversidade; alterações 
climáticas; exóticas invasoras. 
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Resumo 

As comunidades reliquiais de azereiro (Prunus lusitanica L.) são 
reconhecidas a nível Europeu como um habitat prioritário para a 
conservação, através do Anexo I da Diretiva Habitats (92/43/CEE), intitulado 
“Comunidades arborescentes de Laurus nobilis” (5230*). No entanto, estas 
comunidades encontram-se numa situação muito desfavorável ao nível da 
conservação, segundo o relatório nacional da Rede Natura 2000 (2007-
2012). Por outro lado, o azereiro foi avaliado, a nível global, segundo os 
critérios da IUCN, com a categoria Em Perigo, facto que merece especial 
atenção por parte de investigadores e responsáveis políticos, direta ou 
indiretamente, ligados ao ordenamento do território e à conservação da 
natureza. Perante este cenário, no âmbito da Tese de Doutoramento 
intitulada “Contributos para a gestão e conservação dos azereirais de 
Prunus lusitanica L. na Europa e Norte de África”, desenvolveu-se um 
conjunto de medidas de gestão, tendo em vista a conservação e valorização 
dos azereirais. Tomando por base a metodologia fitossociológica da Escola 
de Zürich-Montpellier, realizou-se um conjunto de inventários em Portugal, 
Marrocos, Espanha e Sudoeste de França, de forma a melhor conhecer as 
comunidades de azereiro e a identificar as suas principais ameaças. Como 
corolário deste estudo apresenta-se para cada setor biogeográfico o estado 
de conservação dos respetivos azereirais, as plantas com maior valor 
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patrimonial deste habitat, bem como as principais ameaças identificadas 
nestas comunidades. Por último, esboçam-se algumas medidas de gestão e 
conservação, a fim de valorizar este habitat prioritário, dotado de elevada 
singularidade. 

Palavras-chave: azereiro, biogeografia, geobotânica, plantas ameaçadas, 
plantas relíquias. 
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Resumo 

A gestão das áreas classificadas é fundamental para o desenvolvimento e 
sucesso dos objetivos da conservação da biodiversidade e do 
desenvolvimento sustentável, tal como é defendido por diversas 
Convenções, Diretivas e Tratados internacionais. As metodologias de gestão 
têm evoluído continuamente, mas no essencial observam a elaboração de 
inventários e de planos de gestão integrados e participados que promovam 
e contribuam para a utilização sustentável dos recursos naturais. O 
ecoturismo pode contribuir para a gestão e conservação destes espaços, 
ricos em biodiversidade, promovendo o conhecimento dos recursos 
existentes e uma mudança de atitude dos visitantes, incrementando a sua 
consciencialização sobre a importância dos valores naturais através da 
oferta de serviços e produtos sustentáveis. É imprescindível disponibilizar 
aos técnicos do sector, que trabalham nos territórios, dados sobre a riqueza 
em biodiversidade existente e simultaneamente indicar a magnitude das 
ameaças que sobre elas recaem para que seja feito um correto 
planeamento das actividades de lazer.  

Neste trabalho sobre a região Calcária do Centro Oeste de Portugal além da 
caraterização dos recursos naturais - com base na metodologia 
fitossociológica - dão-se exemplos práticos de actividades de ecoturismo 
que valorizam os serviços dos ecossistemas, contribuem para a gestão e 
conservação da biodiversidade e podem servir de exemplos a adotar 
noutros territórios. 

Palavras-chave: serviços de ecossistemas; biodiversidade; ecoturismo; 
serras calcárias. 
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Abstract 

The rockrose Cistus ladanifer L. occupies extensive areas of Iberian 
Peninsula, often being dominant species in subserial stages of in cork oak 
and holm oak climatophyllous forests. It opportunistically colonizes 
degraded (e.g., fire) and abandoned soils avoiding more severe states of 
desertification, yet they show a non-successive ecological tendency due to 
the periodicity of disturbances combined with the production of a high seed 
bank in the soils they occupy and the tolerance/resistance to various stress 
factors. A management practice based on a non-destructive and 
mechanically simulated harvest (0.5 m height) was performed at middle 
summer on a 5-years-old shrubland, testing two periodicities (every year 
and after two years), evaluating outputs productivity (biomass, 
capsules/seeds, and labdanum resin) that may reimburse the operation. 
Four 10 x 10 m plots with similar plant cover were assigned to each 
periodicity. After 2 years, every year harvest yielded more photosynthetic 
biomass (2479 ± 492 kg/ha, 91.2 ± 7.3% fw/fw of total biomass, %TB) 
whereas harvest after two years yielded less photosynthetic biomass (1667 
± 350 kg/ha, 54.5 ± 8.3%TB) but more wood biomass (1067 ± 227 kg/ha, 
35.6 ± 8.6%TB) and capsules (306 ± 80 kg/ha, 9.89 ± 1.49%TB). Wood 
biomass productivity was however lower than the productivity of the 
harvest at the beginning of the study, done to all experimental plots (1860 ± 
766 kg/ha, 49.3 ± 7.6%TB). Overall, Labdanum resin yields in relation to 
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photosynthetic biomass was around 7% dw/fw and seeds yield in relation to 
capsules was around 25% fw/fw. Based on this study, the periodic harvest 
at 0.5 m height is considered a good management practice for C. ladanifer 
shrublands, reducing fire risk (less wood biomass), maintaining soil cover 
and enrichment, and increasing profit for forest producers. If the goal is to 
extract resin, the harvest must be done every year. If the goal is to obtain 
seeds and extract resin the harvest be done every two years. In addition, 
this management practice may reverse the non-successive ecological 
tendency. 

Keywords: Biomass, Capsules, Labdanum resin, Management practice, 
Rockrose. 
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Abstract 

The rockrose (Cistus ladanifer L.) is a shrub widely distributed in the Iberian 
Peninsula and North Africa, producing metabolites increasingly valued (e.g., 
labdanum resin). All the subspecies were included, and they are dominant 
in the sub-serial stages of the climatophilous vegetation series, in the area 
of distribution. A common garden experiment was installed, including 5 
families collected in 10 populations distributed range wide, from 4 distinct 
phylogeographic clusters, aiming at the selection of the best-suited 
rockrose lines to produce secondary metabolites. The plant growth, 
productivity (biomass and extracts), and chemical and bioactive profiles are 
the studied parameters. The experimental design consisted of complete 
randomized blocks with 5 repetitions. Each population was represented by 
5 individuals (half-sibs from seeds collected in the same mother plant) from 
5 different families (mother plants). Two additional individuals were planted 
at the bottom of each block, for destructive analysis to estimate the 
biomass in the 1st and the 2nd year after plantation and to produce 
allometric equations. The germinated plants grew for about one year in a 
greenhouse, and, afterward, they were moved to the shadow, outside the 
greenhouse, for acclimation, ca. one month before plantation. The trial was 
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set in the ESACB campus by the end of October. Plantation was made using 
1-year-old seedlings with 0.7 x 1.8 m spacing. Four months after the 
plantation, plants were evaluated. The survival was 100% for all populations 
The following parameters were measured: the total height (Ht), the crossed 
diameters of the crow (D1 and D2). Mean of crossed diameters and total 
height were used to calculate the covered area (circle, π.r2, cm2) and the 
plant volume (inverted cone, ((π.r2).Ht)/2, cm3). The local PG population 
(Penha Garcia, Portugal) had the highest values for all the parameters, not 
surprisingly the most adapted population, followed by PBR (Bragança, 
Portugal) and EVC (Valdecaballeros, Spain). The population ESP (Sierra 
Palmitera, Spain) consistently showed lower values for the parameters 
measured. Morphology reflected the difference among subspecies. The 
sulcatus one had a notorious healthy and robust behavior in the trial, 
though not mirrored in the measured parameters, draught resistance will 
further be monitored. The populations and families will be evaluated 
regarding both biomass productivity and metabolite productivity and 
profile, using the destructive analysis approach. 

Keywords: Biomass, Bioactive profile, Chemical profile, Productivity, 
Provenance trial, Rockrose. 
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Abstract 

The genus Lavandula (Lamiaceae) includes species with aromatic and 
medicinal properties. Three simpatric taxa, Lavandula pedunculata, L. 
stoechas subsp. luisieri and L. stoechas subsp. stoechas, were found in the 
Beira Interior region. The subspecies have ambiguous morphological 
distinctions, but potentially distinguished by the L. stoechas subsp. luisieri 
necrodane exclusive production. Additionally, the use of molecular markers 
developed for the genus may help to clarify taxonomy.  

The plant material was collected from 120 plants sampled in the eight 
populations. Plants were collected as L. stoechas subsp. luisieri in Castelo 
Branco (CB), Idanha-a-Nova (PG), Penamacor (MC), Oleiros (OL), Proença-a-
Nova (PN) and Vila Velha de Ródão (VV), as L. stoechas subsp. stoechas in 
Vila de Rei (VR), and as L. pedunculata in Ocreza (O). The DNA extraction 
was undertaken using a commercial kit, followed by enzymatic amplification 
with six SSR, and fragment analysis using a capillary sequencer. 

The populations have high expected genetic diversity, 0.76, and low 
inbreeding coefficient (0.02), reflecting the homozygotes excess absence. 
The population with the highest genetic diversity value was CB, despite the 
10 individuals sampled. The molecular analysis of variance indicated a high 
genetic differentiation between populations: 18% (Fst). All populations 
revealed private alleles presence, and with the high Fst unfolded low gene 
flow between populations, possibly due to anemophilous pollination and 
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low seed dispersal. The estimated mean gene flow (Nm), the number of 
migrants entering a population per generation, was low = 1.2.  

The PCA, calculated on Nei's identity matrix, explained 84% of the variance. 
The O population (L. pedunculata) was isolated in the left quadrant and 
below. All populations were distant from each other, which reflected the 
high genetic differentiation. One group agglutinated the subspecies luisieri. 
However, two populations of these subspecies clustered with the stoechas 
subspecies. This may indicate hybridization in these populations. 

Palavras-chave: Lavandula stoechas subsp. luisieri, Lavandula stoechas 
subsp. stoechas, Lavandula pedunculata, Fingerprint, Molecular markers. 
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Resumo 

Nas próximas décadas espera-se que as alterações climáticas tenham um 
impacto muito forte na distribuição espacial e temporal das espécies 
mediterrânicas. O objetivo deste trabalho é reconstruir a distribuição 
geográfica no passado, prever a distribuição potencial futura da esteva 
(Cistus ladanifer L.), através da modelação ecológica, e identificar potenciais 
refúgios glaciares com base em dados filogeográficos e palinológicos. 

Esta espécie está muito bem adaptada ao clima mediterrânico e tem 
ocorrência abundante no Norte de África, Península Ibérica e Sul de França. 
Para fazer a modelação da distribuição espacial da espécie (passado: Último 
Interglacial (LIG), Último Glacial Máximo (LGM) e Holocénico Médio (MH), 
presente e futuro: anos 2050 e 2070, cenários - RCP4.5 e RCP8.5), recorreu-
se ao pacote R ‘biomod2’ para construir um modelo ‘ensemble’. Este 
modelo foi desenvolvido com 2833 ocorrências, seis variáveis bioclimáticas 
e quatro algoritmos, Generalized Linear Model (GLM), MaxEnt, Multivariate 
Adaptive Regression Splines (MARS) e Artificial Neural Networks (ANN). 
Foram utilizados dois modelos climáticos globais (GCMs), o CCSM4 e o MRI-
CGCM3, para prever a adequabilidade da espécie no passado e no futuro. 
Os resultados sugerem que as condições climáticas atuais são as mais 
adequadas para a ocorrência da espécie. As projecções para o passado 
indicam que as condições climáticas do LIG e MH teriam sido mais 
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adequadas para a expansão da espécie do que as do LGM, o período com a 
ocorrência mais baixa. Para o futuro prevê-se uma redução da área de 
distribuição da esteva, com maior impacto no cenário RCP8.5. 

Palavras-chave: Cistus ladanifer L., modelo distribuição da espécie, 
biomod2, modelo ‘ensemble’. 
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Abstract 

Climate change scenarios project an increase in dryness in the Iberian 
Peninsula, a pattern that will likely promote a range shift in the distribution 
of plant species, promoting adjustments on communities’ floristic 
composition. Such adjustments might promote the substitution of climax 
communities, namely in contexts where high floristic similarity is identified 
in terms of characteristic taxa. In those cases, the change might occur by 
the change in terms of dominating phanerophyte. In this work, and based 
on niche modeling, we explore if models are useful to predict such changes 
and if they are spatially relevant considering climax vegetation communities 
dominated by Quercus pyrenaica and Quercus suber. Despite considering 
changes in the distribution of the two phanerophytes at the Iberian 
Peninsula scale, we focus our analysis on the Center Region of Portugal, an 
area of climatic transition where changes might be more relevant.  
Considering results, models predict a significant change in terms of suitable 
area for the two phanerophytes, identifying a spatial range shift. In areas of 
climatic transition, where both phanerophytes coexist, models predict a 
significant expansion of Quercus suber, indicating a possible substitution of 
Quercus pyrenaica in forests where this species is dominant. The analysis of 
results also shows that the lack of information for current distribution 
hinders the capacity of models to predict changes in certain areas, a 
limitation that can be reduced by field data collection on areas of interest. 
Such outputs are useful considering adaptation and mitigation measures to 
climate change, namely the increase of native forests and new insights into 
conservation models. 
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Resumo 

O habitat do endemismo regionalmente conhecido por abrótea-da-
Gardunha (Asphodelus bento-rainhae subsp. bento-rainhae) encontra-se 
circunscrito à vertente norte da Serra da Gardunha, preferencialmente no 
subcoberto de castinçais e de carvalhais e nas suas orlas arbustivas e 
herbáceas. As diversas pressões, como a expansão de pomares e o uso de 
herbicidas, têm impactado no declínio continuado da área de dispersão e da 
qualidade do habitat desta espécie, por isso foi classificada como “Em 
Perigo” na Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental e urge 
estudar a conservação deste endemismo. Neste trabalho foi recolhida 
informação sobre o estado de conservação das comunidades da abrótea, ao 
nível de abundância da espécie, com recurso aos dados de presença 
histórica (2004-2006). Usou-se como variáveis de entrada os solos, altitude, 
a exposição de encosta, e os dados de presença histórica, provenientes de 
inventários de trabalhos efetuados entre 2004 e 2006. Nesta área de base 
foi construída uma grelha de células de 125x125 m, e selecionadas, 
aleatoriamente, 117 células. No levantamento de campo foram visitadas 
cada uma das células selecionadas, efetuando-se o seu completo 
varrimento, para avaliar as ocorrências e /ou ausências da espécie. Este 
trabalho de campo decorreu entre maio e junho de 2021. Com os 
resultados obtidos foram calculadas as percentagens de coberto da espécie, 
bem como a avaliação de índices de diversidade ecológica. A modelação 
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espacial da espécie no presente, permite avaliar as áreas de habitat mais 
pressionadas pelas atividades agrícolas e agroflorestais.  

Palavras-chave: Asphodelus, Serra da Gardunha, diversidade ecológica, 
comunidades de abrótea, SIG 

 

Agradecimentos: Este trabalho foi realizado no âmbito do projeto CULTIVAR 
(CENTRO-01-0145-FEDER-000020), cofinanciado pelo Programa 
Operacional Regional do Centro 2020, Portugal 2020 e União Europeia, 
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Foi, 
também, financiado pela FCT através do CERNAS-IPCB (UIDB/00681/2020) e 
do MED (UIDB/05183/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 

 

P2. INVENTORY AND CHARACTERIZATION OF THE FLORA FROM 
BARROCAL PARK, CASTELO BRANCO, PORTUGAL 

Carlos Gaspar Reis1,2,3* & Zilene Sanches1 

1 – Polytechnic Institute of Castelo Branco (IPCB), School of Agriculture, 6001-909 Castelo Branco, Portugal 

2 – Plant Biotech Center of Beira Interior (CBPBI), School of Agriculture, 6001-909 Castelo Branco, Portugal 

3 – Research Centre for Natural Resources, Environment and Society (CERNAS) – Polytechnic Institute of Castelo Branco, 

6000-084 Castelo Branco, Portugal 

* - Autor de correspondência: creispcb.pt 

Abstract 

The Barrocal Park is a geological park with 40 ha located in the edge of the 
city of Castelo Branco, Portugal (39°48′57.36′′ N, 7°29′32.83′′ W; 405 m 
a.s.l.), an area that shows diverse granite landforms. The Barrocal Granite 
occurs mainly in the border of the pluton of Castelo Branco that is located 
within the Central Iberian Zone of the Iberian Massif, central Portugal. 
Despite its main geoheritage value, the Barrocal park can also be valued for 
its spontaneous flora.  

The present study aimed to accomplish the inventory of the spontaneous 
flora from Barrocal Park. The Köppen-Geiger climate classification of Castelo 
Branco is Csa. The floristic survey was carried out between February and 
May 2022.  

The Barrocal landscape is characterized by fragments of climatophilic 
forests of Quercus pyrenaica, associated with rocky granite outcrops. In the 
subserial stages, Adenocarpus lainzii, Cistus ladanifer, Cistus psilosepalus, 
Cytisus striatus, Cytisus multiflorus, Halimium umbellatum and Lavandula 
pedunculata predominate. The results reflect dominancy of dicotyledons over 
monocotyledons. The local flora comprises 98 plant species belonging to 81 
genera of 34 families. Seven species are endemic to the Iberian Peninsula 
(Adenocarpus lainzii, Antirrhinum graniticum, Asphodelus serotinus, 
Conopodium majus subsp. marizianum, Cytisus multiflorus, Digitalis thapsi and 
Ornithogalum concinnum).  Two species are toxic (Daphne gnidium and Ferula 
communis subsp. catalaunica). Four species (Acacia dealbata, Cortaderia 
selloana, Opuntia ficus-indica and Oxalis pes-caprae) classified as invasive 
(Decree-law 92/2019) were detected. Acacia dealbata and Opuntia ficus-indica1 
occur in the northwest zone of the park in an area previously disturbed by 
anthropogenic activity (quarrying and rubble deposit). 
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Resumo 

A Isoetes L. é um género de pteridófitos típicos de comunidades anfíbias de 
charcos temporários e de outros locais temporariamente inundados (Isoeto-
Nanojuncetea), do qual se reconhecem quatro espécies para Portugal 
continental: I. histrix Bory, I. velata A. Braun, I. durieui Bory, e I. setacea 
Lam. Segundo trabalhos recentes (e.g. Troia et al., 2016), I. velata é na 
realidade I. longissima Bory e I. setacea um sinónimo de I. delilei Rothm., 
nomes que devem ser os adotados na Flora portuguesa. Em trabalho de 
campo nas Serras de Aire e Candeeiros, concretamente no polje de Minde-
Mira de Aire, identificaram-se exemplares de I. delilei, permitindo alargar a 
sua corologia à província da Estremadura. Para além da atualização da sua 
distribuição, apresenta-se também uma caraterização ecológica e avaliação 
da espécie segundo os critérios da IUCN, permitindo classificar I. delilei com 
a categoria “Vulnerável” (Vu) para Portugal continental. 

Palavras-chave: Corologia, Flora iberica, IUCN, Isoeto-Nanocyperetea, 
Isoetaceae. 
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Resumo 

O género Phyla foi descrito pelo botânico missionário português, Padre João 
de Loureiro (1717–1791), conhecido pela Flora Cochinchinensis. É um 
género da família Verbenaceae, que à exceção da espécie cosmopolita 
Phyla nodiflora, todos os seus representantes são originários das Américas. 
Historicamente, as espécies conhecidas em Portugal continental foram 
alocadas ao género Lippia, sendo que a partir do tratamento para a Flora 
iberica, os autores incluíram as espécies de porte herbáceo e prostrado no 
género Phyla. Após trabalho de campo realizado em áreas húmidas do 
Centro e Sul de Portugal, recolheram-se alguns exemplares que se 
diferenciavam pelo indumento de pelos híspidos, levando os autores a rever 
o material depositado no herbário LISI. De acordo com o trabalho de revisão 
do género de O’Leary & Múlgura (2012), determinaram-se duas entidades 
de Phyla nodiflora para Portugal continental. Apresenta-se um breve 
resumo da sua ecologia, corologia e posição sintaxonómica. 

Palavras-chave: fenologia estival, Flora iberica, Loureiro, Nanocyperetalia, 
Verbenaceae 
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Resumo 

A Serra da Lousã localiza-se na extremidade mais ocidental da Cordilheira 
Central Portuguesa (serras da Lousã, do Açor e da Estrela). Apresenta uma 
orografia acentuada, com encostas declivosas e vales encaixados, entre 
linhas de cumeada que variam entre os 700 m.s.m. e os 1200 m.s.m. O 
posicionamento geográfico e proeminência topográfica, bem como a 
situação bioclimática, entre o supratemperado inferior e o 
mesomediterrânico inferior, favorece a ocorrência de unicidades florísticas 
e fitocenóticas. Este trabalho pretende apresentar estas singularidades e 
demarcar as áreas de ocorrência, nomeadamente das comunidades vivazes 
semi-rupícolas, onde ocorre o endemismo Festuca summilusitana, os urzais 
mesófilos e higrófilos de altitude e as formações de Ilex aquifolium. A 
continuação e desenvolvimento dos estudos florísticos e fitossociológicos 
na Serra da Lousã poderão contribuir para melhorar o conhecimento da 
Cordilheira Central e dos seus endemismos.   

Palavras-chave: conservação, habitats, diversidade florística, Ilex aquifolium 
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P6. CONSERVAÇÃO DA FLORA AMEAÇADA E O MAPEAMENTO DA 
INFRAESTRUTURA VERDE NO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. CASO 

DE ESTUDO NA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL CONTINENTAL. 

Pedro Xavier 1*, Sílvia Ribeiro1,2, Natália Cunha1, Selma B. Pena1 

1 – LEAF - Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food Research Center, Associated Laboratory TERRA.  

Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal. 

silvia.sbenedita@gmail.com, natcunha@isa.utl.pt, selmapena@isa.ulisboa.pt 

2 – Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento, Escola de Ciência e Tecnologia, Universidade de Évora, 

Évora, Portugal, sbribeiro@uevora.pt  

* autor de correspondência: pedroxavier@isa.ulisboa.pt 

Resumo 

O mapeamento da Infraestrutura Verde e a sua relação com os Serviços de 
Ecossistema é um dos objetivos do projeto LandGI-Nexus, em curso na 
unidade de investigação LEAF/ISA. Esta integração está a ser desenvolvida 
desde a escala nacional à escala local, e trará impactos no desenvolvimento 
de propostas de ordenamento do território multifuncionais que promovam 
a sustentabilidade da paisagem. Na escala regional é estudada a Região 
Centro, coincidente com o limite da NUT II. 

A aplicação de um modelo conceptual de base ecológica para o 
mapeamento da Infraestrutura Verde na Região Centro de Portugal, inclui o 
estudo de corredores ecológicos considerando a integração da informação 
sobre a distribuição das espécies incluídas na lista vermelha recentemente 
publicada, e avaliadas em risco de extinção segundo os critérios IUCN. São 
consideradas as espécies com estatuto de criticamente em perigo e em 
perigo, e utiliza-se as suas distribuições espaciais em quadrículas 10×10 km 
disponíveis publicamente. Esta distribuição é processada e comparada com 
a carta de ocupação do solo, considerando também informações auxiliares 
como e a sua correspondência à tipologia de habitats europeus EUNIS, a 
morfologia do terreno, a geologia e a vegetação natural potencial. 
Apresentam-se os resultados preliminares da aplicação da metodologia 
desenvolvida num Sistema de Informação Geográfica com mapas temáticos 
de sobreposição, relação e análise espacial. Salienta-se a importância de 
considerar a informação sobre o estado conservacional da flora para a 
definição de corredores na Infraestutura Verde que suportem o serviço de 
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manutenção dos ciclos de vida, protecção genética e dos habitats à escala 
de análise da paisagem. 

Palavras-chave: conservação, ecologia da paisagem, infraestrutura verde, 
serviços de ecossistema, corredores ecológicos, distribuição potencial, 
IUCN. 
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Resumo 

As espécies exóticas invasoras são uma das principais causas de perda de 
biodiversidade, afetando seriamente as atividades económicas e sociais em 
espaço rural. 

Em Portugal, as plantas lenhosas invasoras com maior impacto nas áreas 
florestais são Acacia spp. ocupando cerca de 18.000 ha. O aumento 
crescente deve-se, entre outros factores, aos incêndios florestais, em que o 
efeito do fogo estimula a germinação e o crescimento de novos rebentos. 

O controlo destas invasoras é essencial, mas tem custos elevados. O projeto 
multidisciplinar Acacia4FirePrev (https://www.acacia4fireprev.com/) procura 
alternativas de valorização económica desta biomassa, visando diminuir os 
custos do seu controlo. Porém, é indispensável aumentar a consciência 
pública sobre o papel das acácias na alteração dos ecossistemas e no risco 
de incêndio rural, através de ações de Ciência Cidadã (CC) e Educação 
Ambiental (EA). Esta é uma das tarefas do projeto o qual procura: (i) 
identificar lacunas de conhecimento para o desenvolvimento de programas 
de educação e disseminação da informação; (ii) aumentar o envolvimento 
das comunidades locais e escolares; (iii) envolver a população na 
identificação das áreas invadidas por acácia e realização do seu controlo.  

O projeto têm dinamizado várias atividades de CC e EA, a vários público-
alvo, nomeadamente: (i) público em geral através de organização de ações 
de identificação das acácias; (ii) profissionais, através da produção de um 
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guia de identificação com a descrição das técnicas de controlo; (iii) escolas, 
através do desenvolvimento de material didático para os alunos e 
atividades de sensibilização e acolhimento para encarregados de educação; 
(iv) representantes da comunidade em zonas de grandes áreas de acacial. 

As atividades realizadas têm tido elevada aceitação, concluindo-se que o 
debate, as oportunidades e os desafios desta abordagem, que conjuga CC e 
EA, levam a uma melhor informação e consequentemente melhor controlo 
desta invasora. 

Palavras-chave: Acacia, Invasoras, Ciência Cidadã, Educação Ambiental, 
Consciencialização 
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Abstract 

Invasive alien species are considered to be the second cause of global 
biodiversity loss after direct habitat destruction. In Algarve (Southern 
Portugal), alien plants represent a major threat to biodiversity, not only in 
heavily transformed landscapes areas but also in natural habitats of high 
conservation value. In order to develop an adequate baseline to address the 
problems raised by invasive plant species, we performed a systematic list of 
major invasive and alien plants on Algarve administrative region. We also 
described associations between the main invaded Natura 2000 habitats 
types and the occurrence of invasive alien species. Often, the impact of 
invasions by alien plant species on plant communities is established by the 
loss or reduction of their species diversity. For this reason, we highlight the 
endangered species in Algarve that require the adoption of appropriate 
conservation procedures and needs to be linked with dedicated control 
measures from the local authorities or protected area authorities. 

Keywords: invasive plants, Natura 2000, impacts 
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Resumo 

O olival é uma das principais culturas de exploração da terra na Bacia do 
Mediterrânico, representando uma elevada importância económica, social 
e ambiental. Porém, a alteração do uso do solo no Alentejo, associado ao 
aumento da área de regadio de Alqueva, tem contribuído, sobretudo na 
última década, para o aumento das áreas com olival intensivo e 
superintensivo, substituindo áreas de olival tradicional, de agricultura 
extensiva e pastagens de sequeiro.  

No entanto, na Serra de Ficalho ainda é possível observar e comparar os 
diferentes tipos de exploração do olival e o seu impacte na biodiversidade. 
Este território é marcado pela sua elevada biodiversidade, apresentando 
cerca de 500 plantas superiores.  

Assim, de modo a avaliar o impacte dos diferentes tipos de gestão do olival 
na diversidade de plantas local, realizaram-se 5 inventários florísticos em 
cada tipo de gestão, através da metodologia fitossociológica, segundo a 
Escola de Zurique-Montpellier. Os inventários fitossociológicos foram 
realizados em quatro tipos de gestão, nomeadamente em olival tradicional 
com controlo mecânico da vegetação espontânea; olival tradicional com 
aplicação de herbicidas, olival tradicional com pastoreio de bovinos e olival 
intensivo com enrelvamento na entrelinha. Nestes inventários foram 
avaliadas a diversidade específica, a filiação sintáxonomica e o estado de 
conservação. Perante os diferentes cenários, o olival tradicional de sequeiro 
com controlo mecânico da vegetação apresentou resultados mais 
favoráveis à conservação da biodiversidade, onde se destacam as plantas 
com maior valor conservacionista, como são exemplo as plantas endémicas, 
raras e com estatuto de proteção legal. Por outro lado, os olivais sujeitos à 
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aplicação de herbicida, sobretudo nos sistemas em que a aplicação é feita 
na linha de plantação dos olivais intensivos e na totalidade da área do olival, 
demonstraram uma drástica diminuição do número de plantas, bem como o 
aparecimento de algumas plantas nitrófilas. 

Palavras-chave: Alentejo, biodiversidade, conservação, gestão, olivais 
tradicionais 
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Resumo 

A espécie Asphodelus bento-rainhae P. Silva subsp. bento-rainhae apresenta 
uma importância acrescida para a conservação, uma vez que se trata de 
uma espécie endémica de Portugal continental, com área de distribuição 
reduzida e baixa densidade, ocorrendo apenas na vertente Norte da Serra 
da Gardunha. Encontra-se na categoria de risco de extinção como Em 
Perigo, segundo a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, 
pelo que, urge estudar a conservação deste recurso único. A sua 
distribuição encontra-se fragmentada, possivelmente condicionada pelo 
facto da espécie não apresentar nenhum mecanismo de dispersão 
específico das sementes, sendo a sua propagação, maioritariamente, sob a 
forma vegetativa. Na serra da Gardunha existem outras espécies de 
Asphodelus, todas muito similares morfologicamente. Nas áreas em estudo 
foram identificadas as espécies A. lusitanicus Cout., A. albus Mill. e A. 
macrocarpus Parl. Na primavera de 2021, foram recolhidas cápsulas e 
sementes para a avaliação da biologia reprodutiva, e material foliar para 
análise e estudo da diversidade citogenética. Efetuaram-se dois ensaios de 
germinação: a) germinação em fitoclima, com sementes verdes e maduras, 
nas condições de fotoperíodo: 8h/16h e temperatura a 22 ºC; b) 
germinação em estufa/viveiro, no período Outono/Inverno (2021) com o 
intuito de mimetizar as condições favoráveis de germinação no seu habitat 
natural. Os ensaios foram efetuados após limpeza, desinfeção e tratamento 
mecânico (corte) das sementes recolhidas, de modo a quebrar a dormência 
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morfológica das sementes. Na germinação em fitoclima, verificou-se que 
para ambos os lotes o tempo médio de geminação (TMG) ocorreu entre o 
4º e o 5º dia e que a taxa de germinação foi acima dos 70%, tendo-se 
verificado maiores taxas em sementes verdes. Nos ensaios de germinação 
em viveiro as taxas de germinação foram de apenas 10%. 

O material vegetal para análise e estudo da diversidade citogenética, foi 
recolhido em folhas de A. bento-rainhae subsp. bento-rainhae e de A. 
macrocarpus., espécies simpátricas, analisado através de citometria de 
fluxo e comparado com registos bibliográficos de contagens 
cromossomáticas. Com base em resultados prévios e registos bibliográficos, 
foi possível fazer a associação entre tamanho de genoma e ploidia e inferir 
que A. bento-rainhae subsp. bento-rainhae apresenta um tamanho de 
genoma na ordem dos 7.0 pg correspondendo com o nível tetraploide, ao 
passo que a espécie simpátrica, A. macrocarpus, apresenta um tamanho de 
genoma na ordem dos 13.5 pg que corresponde a um nível octoploide. 
Assim, diferentes ploidias poderão mediar isolamento reprodutivo 
(gamético) entre espécies simpátricas e manter a integridade das 
populações deste endemismo regional. 

Palavras-chave: propagação seminal, dormência, espécies simpátricas, 
genética 
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Resumo 

O grupo de espécies designadas como parentes selvagens das espécies 
cultivadas (Crop wild relatives - CWR) são um grupo alvo na conservação da 
biodiversidade no contexto mundial, sendo uma fonte importante de genes 
úteis na resposta às alterações climáticas, conforme reconhecido pela 
Convenção sobre Diversidade Biológica e no Segundo Plano de Acão Global 
de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. Existe um 
número elevado de populações silvestres conservado ex situ, algumas de 
cereais e forragens CWRs, no entanto a informação é heterogénea e de 
difícil acesso.  

O projeto REMIRUCULA tem como objetivo identificar e caracterizar 
genótipos de rúcula resistentes e parcialmente resistentes ao míldio e 
melhorar o conhecimento sobre os mecanismos de resistência na interação 
Diplotaxis tenuifolia–Hyaloperonospora sp. Considerando o potencial das 
CWR, um dos objetivos específicos do referido projeto foi a constituição de 
uma coleção de rúcula silvestre Diplotaxis spp.  

A coleção foi organizada considerando diversas proveniências, 
nomeadamente, bancos de germoplasma e colheitas na vegetação natural 
de Portugal Continental. No presente trabalho apresentam-se os resultados 
das missões de prospeção e colheita de sementes de espécies CWR de 
brássica realizadas em Portugal no âmbito do projeto REMIRUCULA. 
Descrevem-se as metodologias seguidas para estabelecer as rotas de 
prospeção e colheita, a técnica de colheita de sementes de espécies 
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silvestres, a constituição da coleção conservada ex situ e a sua identificação 
taxonómica. 

Palavras-chave: Diplotaxis spp, Brassica spp., conservação ex situ, taxonomía 
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Resumo 

O orégão (Origanum vulgare subsp. virens (Hoffmanns. & Link) Bonnier & 
Layens) é uma das espécies aromáticas alvo de colheita na natureza no 
Alentejo. Não existe informação concreta sobre a evolução da 
disponibilidade da espécie nos locais de colheita, pelo que o objetivo deste 
estudo foi colmatar esta lacuna de conhecimento.  

O estudo foi efetuado entre novembro de 2020 e março de 2021 em cinco 
locais do Alentejo (Portalegre-OV19, Arronches -OV12, Elvas-OV3, Marvão-
OV6 e Estremoz - OV2). Estes locais já tinham sido objeto de observação 
anterior pela equipa de trabalho, permitindo avaliar a evolução da 
densidade de plantas considerando uma escala de abundância (1-planta 
pouco presente; 5 – planta com elevada densidade). O levantamento foi 
efetuado utilizando transectos lineares (100m) com contagem de plantas; 
nos locais com maior densidade de plantas também se estimou a 
percentagem de coberto utilizando quadrículas de 50x50cm colocadas 
aleatoriamente.  

No transecto linear, o local com maior n.º de plantas foi Estremoz - OV2, 
com diferença estatística significativa (p<0,05) de todos os restantes locais. 
A percentagem de coberto foi maior em Estremoz – OV2 e Arronches - 
OV12. Em resultado da aplicação da escala de abundância, em todos os 
locais com exceção de Arronches- OV12, registou-se uma diminuição da 
densidade de plantas, com evidências de erosão genética. As principais 
ameaças identificadas foram o sobrepastoreio, a colheita excessiva e a 
destruição de habitat por aplicação de herbicidas químicos, mobilizações de 
terra e desmatações. Este levantamento evidencia a necessidade de 
implementar práticas de colheita sustentável de plantas aromáticas e 
medicionais (PAM) silvestres. 
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Palavras-chave: Plantas aromáticas, plantas medicinais, colheita, erosão 
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Resumo 

O coentro (Coriandrum sativum) é a espécie aromática e condimentar mais 
cultivada em Portugal para obtenção de biomassa verde. Persistem dúvidas 
sobre a origem geográfica da espécie, existindo coentros silvestres ou 
assilvestrados em locais pontuais no Sul do país.  

Em abril de 2013 efetuou-se o estudo da representatividade da espécie em 
dois acessos na região de Campo Maior (CS31 e CS33). No local do CS31 (ca. 
27ha), foram selecionadas aleatoriamente 10 quadriculas de 2000m2 (5 em 
olival mobilizado, 5 em olival não mobilizado); também foi avaliado o efeito 
da copa das oliveiras. No local do CS33 (ca. 1,8 ha), foram selecionadas 5 
quadrículas aleatoriamente. Em cada quadrícula, observaram-se 2 amostras 
aleatórias de 0,5m x 0,5m, contabilizando-se o n.º de plantas de coentro e 
estimou-se a percentagem de coberto. Para o CS31 houve diferenças 
estatísticas significativas (p<0,05) para o efeito da copa, sendo o coberto 
(%) de coentros debaixo da copa maior (6,5%) do que fora da copa (2,5%).  

Embora sem diferenças estatísticas significativas, o nº de plantas debaixo da 
copa foi maior do que fora da copa, o nº de plantas também foi superior no 
olival não mobilizado. O coeficiente de variação apresentou valores 
elevados (62,2% para o nº de plantas; 101% para a percentagem de 
coberto), depreendendo-se que existe elevada variabilidade nos resultados 
obtidos. O local do acesso CS33 estava ocupado com um olival recém-
instalado. Em média, havia 66 plantas/m2, com percentagem de coberto de 
16%. Estes resultados levam-nos a recear a redução das populações destes 
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coentros silvestres ou assilvestrados com as mobilizações excessivas e 
aplicação de herbicidas. 

Palavras-chave: plantas aromáticas, biodiversidade, olival, erosão genética 
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Resumo 

"Fleurs locales” é um projeto cofinanciado pelo programa Interreg Sudoe, 
que teve início em 2020 e irá finalizar em 2023, visa propor respostas à 
perda massiva de biodiversidade, acelerada pelas mudanças climáticas. O 
objetivo principal é valorizar o uso de sementes autóctones para 
recuperação de solos degradados que comprometem a biodiversidade. 
Objetivamente, trata-se de estudar, definir e estabelecer soluções baseadas 
na natureza, através do uso de sementes autóctones que sejam eficientes e 
rentáveis em contextos produtivos como a vinha, os agrossistemas e os 
ambientes naturais da bacia do Mediterrâneo. Os três objetivos 
pretendidos pelo projeto são: a preparação, experimentação e elaboração 
de protocolos e guias técnicos para a implementação de misturas de 
plantas autóctones; a estruturação de cadeias de valor para o restauro da 
biodiversidade por meio de plantas autóctones; a implementação de planos 
de ação para dar apoio aos gestores dos espaços e às autoridades regionais 
e nacionais. Neste momento cada país envolvido neste projeto está a 
desenvolver territórios-piloto com base em métodos e protocolos comuns, 
e cada parceiro do projeto desenvolve cadeias de restauro para responder a 
desafios locais específicos (vinhas, soutos, olivais). Os parceiros do projeto 
reúnem as suas competências para estabelecer misturas de sementes 
autóctones e estruturar cadeias de restauro adaptadas às necessidades dos 
ambientes da região do sudoeste da Europa. 

Palavras-chave: sementes autóctones, biodiversidade, agrossistemas  
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Abstract 

Cistus ladanifer L., commonly known as rockrose, it is widely distributed in 
the Iberian Peninsula and North Africa, opportunistically colonizing 
disturbed areas with degraded (e.g. fire) and abandoned soils. Given the 
wide range of applications in the perfumery, cosmetics, pharmaceuticals, 
fine chemicals, and fuels sectors, rockrose is beginning to be seen as a 
promising species of high value, justifying the importance of developing 
protocols to efficiently propagate selected and improved genotypes. 
Although, plants may be propagated by cuttings, a preliminary experiment 
showed high mortality for C. ladanifer cuttings. Propagation by seeds is 
much easier but the selected genotype is not maintained. Therefore, in vitro 
propagation can be an alternative, but there are few studies on 
micropropagation of this species. Nodal segments of cuttings were 
collected from plants of different populations within the Beira Interior 
region (Portugal), growing in a plot installed in Castelo Branco (Portugal). In 
the in vitro establishment phase, the best percentage of survival was 27.3%, 
which demonstrates the difficulty to optimize in vitro protocols for this 
species. Explants were grown on Murashige and Skoog medium, 
supplemented with 0.5 mg/L of four different cytokinins: BAP (6-
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benzylaminopurine), Kin (kinetin), Mtop (Meta-topolin, 6-(3-
hydroxybenzylaminopurine) and 2iP (2-isopentyladenine). Amongst the four 
cytokinins, Kin and 2iP induced the best response regarding shoot 
multiplication (1,9 and 1,7 respectively) and elongation (4,2 and 4,7 
respectively). In this multiplication phase, healthy and elongated shoots 
were obtained and they will be able to proceed to the rooting and 
acclimatization phase, but we are still studying the optimal concentration 
for each cytokinin in the multiplication phase. This work aimed to optimize a 
micropropagation protocol for propagation and conservation purposes to C. 
ladanifer plants.  

Keywords: Cytokinins, Micropropagation, Rockrose. 
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Resumo 

A colheita de plantas aromáticas e medicinais (PAM) na natureza continua a 
ser praticada, embora não haja informação fidedigna sobre as espécies 
coletadas, assim como a quantidade de material coletado e comercializado. 
Fez-se um levantamento das PAM silvestres comercializadas nos mercados 
de Elvas, Portalegre e Estremoz, com base em duas visitas (outono de 2020 
e primavera de 2022). Efetuou-se a observação dos produtos 
disponibilizados, identificando-se as PAM vendidas, confirmando-se com os 
vendedores a origem silvestre. Também se registou o tipo de planta (fresca, 
seca ou envasada), assim como a embalagem (granel, plástico, papel, 
outra). O levantamento foi também efetuado junto dos produtores 
participantes no III CNPAM; também foram consideradas as 18 respostas 
(de 30 inquiridos no total) obtidas no inquérito online do projeto 
Coop4PAM.  

Foram encontrados 3 vendedores e 10 espécies no mercado de Elvas, 9 
vendedores e 23 espécies no mercado de Portalegre e 8 vendedores e 31 
espécies no mercado de Estremoz. A lista total de espécies PAM silvestres 
inclui 40 espécies inventariadas nos 3 mercados estudados, 22 espécies 
comercializadas pelos produtores participantes no III CNPAM e 16 espécies 
do inquérito online. Algumas espécies ocorrem em todas listagens (ex.: 
orégão, louro, tília, alecrim, etc.), pelo que a lista total inclui 51 espécies de 
PAM silvestres.  

Conclui-se que a colheita de PAM silvestres está dependente da 
disponibilidade das espécies na natureza, que varia com as condições 
edafoclimáticas. Neste contexto, este levantamento deveria ser alargado a 
outros locais do território nacional para completar a listagem de PAM 
silvestres comercializadas. 
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Resumo 

O objetivo deste estudo foi averiguar qual é a influência dos riscos florestais 
na gestão da floresta, assim como a sua perceção por parte dos 
proprietários agroflorestais do Alentejo. Recorreu-se a um inquérito online 
na plataforma Google forms com recolha de informações sobre: (1) a 
caracterização do proprietário (idade, sexo, escolaridade, formação 
profissional); (2) a caraterização da propriedade (regime, área total e 
florestal, principais espécies, localização - distrito e concelho); (3) a gestão 
de riscos florestais (ocorrência de incêndios, pragas/doenças, espécies 
invasoras ou outros); (4) prevenção de riscos florestais – incêndios: gestão 
de combustíveis junto aos caminhos e métodos utilizados, controlo da 
vegetação espontânea na floresta e métodos usados, seguro de incêndios 
florestais, gestão/prevenção de pragas/doenças e métodos utilizados, 
gestão/prevenção de espécies invasoras e métodos usados, 
gestão/prevenção de outros riscos florestais; (5) resposta aos riscos 
florestais (alterações das espécies e motivos, projeto de mudança).  

Obtiveram-se 33 respostas com os seguintes resultados: 44,5% dos 
proprietários homens, 45,5% mulheres; a média de idades foi de 50 - 59 
anos. A propriedade agroflorestal média foi de >50ha. Os inquiridos tinham 
pinheiro-bravo (57,1%), montado de sobreiro (53,6%), eucalipto e pinheiro-
manso (35,7%), montado misto (28,6%), outras espécies (25%) e montado 
de azinheira (17,9%).  

Conclui-se que os proprietários têm conhecimento dos riscos florestais, mas 
os riscos não têm influenciado as decisões de gestão florestal; apenas 
11,1% tencionam mudar de espécie florestal. A intenção de alteração de 
espécies florestais deve-se a: (1) escolha de espécies mais rentáveis 
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(66,7%); (2) a riscos florestais, nomeadamente a ‘elevada mortalidade de 
sobreiros (33,3%). 

Palavras-chave: Produtores agroflorestais, riscos florestais, incêndios, 
sanidade florestal, ocupação florestal. 
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Abstract 

Pyrenean oak (Quercus pyrenaica) is a deciduous species, often marcescent, 
dominant in oak forests from the Iberian Peninsula regions with a 
continental climate, constituting the central and northern inland Portugal's 
most important native forest. A potential extensive area exists in Portugal, 
but this species was neglected by forestry policies and land owners, due to 
agriculture, maritime pine forestation in the XX century, and massive 
immigration from the 50s onwards of the same century. As a consequence 
of the anthropogenic fragmentation, this species was generally left to grow 
in small patches. 

The ecological importance and the vast range of ecosystem services (ES) 
provided by oak forests are widely recognized by the scientific community. 
However, land owners and the general public do not always recognize this 
species' importance. We aim at understanding people’s perceptions about 
Pyrenean oak forests’ provided ecosystem services, in Cultivar project study 
area (www.icultivar.pt). The study was carried out through an online 
survey, disseminated online (e.g. social networks) and among local 
stakeholders, for one month. 

The questionnaire intended to explore if the respondents’ have a) the 
perception of the ES provision (provisioning, regulating, and maintenance 
and cultural services), b) the ES they consider to directly benefit; and c) how 

http://www.icultivar.pt/
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they value oak forests (either for themselves or for the region), and how it 
might be valorised. 

The main perceived provisioning services were: the use of oak wood for 
heating, as a hunting site, livestock grazing, and collection of wild 
mushrooms. However, most respondents do not directly benefit from these 
services except for firewood and mushroom gathering. The cultural services 
seem to have been well perceived by respondents, with a vast majority 
referring that it is a natural heritage that must be preserved for future 
generations, being also relevant for recreation and nature observation, and 
recognized as an aesthetics landscape. Almost half of the respondents use 
the oak forest for recreational activities. Practically all regulation & 
maintenance ES were considered important for society being also the ES 
that respondents most consider to benefit directly.  

The public opinion about this forest value and ES is critical in helping 
policymakers' decisions and fostering more suitable policies for the sector. 
The perceptions about such forests and their benefits will also help to 
identify opportunities to improve communication strategies that greatly 
impact society and its various stakeholders. 

Keywords: oak forests, Quercus pyrenaica, communication strategies, 
Portugal. 
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Resumen 

En este trabajo se establecen las tendencias del Índice Ombroxérico (OXI) 
(del Rio et al., 2018, “Dos nuevos índices bioclimáticos para calcular la 
aridez y la sequía. Un ejemplo para la España continental”, Botanique, 4(1), 
pp. 25-27.) a escala mensual, estacional y anual para el Estado de California 
en el periodo de estudio de 1980 a 2016. Se analizaron los datos 
termopluviométricos de 180 estaciones disponibles en la base de datos de 
Western Regional Climate Center cubriendo la máxima superficie del área 
de estudio. Se realizó el análisis de homogeneidad de las series aplicando el 
test de rachas con un nivel de confianza al 99%. Además, se calcularon las 
pendientes con el método de Sen y se evaluó la presencia o ausencia de 
significación estadística de las mismas con el test no paramétrico de Mann-
Kendall. El análisis espacial se llevó a cabo mediante Kriging Bayesiano 
Empírico como técnica geoestadística de interpolación y los resultados se 
muestran en mapas de contornos con los valores de las pendientes de Sen. 
De este modo, a escala anual, se observa una tendencia positiva de +13 
unidades/año en la ombroxericidad en los territorios meridionales y 
negativa de -3 unidades/año en las zonas costeras del noroeste. Cabe 
destacar, en el mes de abril, las tendencias negativas de -1 unidad/año 
encontradas en el norte del Estado. 

Palabras clave: Bioclimatología, California, Índice Ombroxérico, Kriging 
Bayesiano Empírico, tendencias 
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Resumo 

O território do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) estende-se por 
uma área de 26484 hectares no distrito de Castelo Branco, Portugal. A 
vegetação do Parque é característica de ecossistemas mediterrânicos, com 
particular relevo para as duas séries luso-estremadurenses: Pyro 
bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum e Sanguisorbo 
agrimonioidis-Querceto suberis sigmetum, bem como as associações pré-
climácicas, nomeadamente Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis, 
Asparago albi-Rhamnetum oleoides e Cytiso eriocarpi-Juniperetum lagunae 
apresentando 726 táxones distribuídos por 98 famílias botânicas, incluindo 
51 endemismos. De modo a modelar a distribuição potencial de 14 espécies 
lenhosas indicadoras da vegetação característica do Parque Natural do Tejo 
Internacional, recorreu-se ao software Maxent, com base na informação 
recolhida em 334 locais localizados na área do PNTI e área envolvente. Verificou-
se, com base na análise realizada, que os fatores ambientais com maior influência 
na distribuição das espécies em estudo a precipitação anual e no quadrimestre 
mais seco, bem como o declive e a profundidade do solo. 

Palavras-chave: Modelação ecológica, variáveis ambientais, distribuição 
potencial, Espécies lenhosas, PNTI 
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Resumo 

No Sudoeste de Angola, na Província do Namibe, em bioclima tropical 
superior, termotropical, árido, ocorre uma vegetação nano-
microfanerofanerofítica formada por uma savana aberta caracterizada pela 
frequente presença de plantas suculentas. Assim observa-se as seguintes 
comunidades:  

1 Boscio welwitschii-Colophospermetum mopanes: savana micro-
nanofanerofítica, em solos alcalinos (pH 7-9) de textura franco-arenosa, 
derivados de granitos, entre os 180 e 550 m de altitude e dominada por 
Colophospermum mopane acompanhada de diversas árvores e arbustos 
também caducifólios, como Terminalia prunioides, Adenolobus garipensis, 
Catophractes alexandri, Acacia mellifera subsp. detinens, Boscia welwitschii, 
Boscia microphylla, Boscia polyantha, entre outras;  

2. Euphorbio eduardoi-Moeringietum ovalifoliae: comunidade aberta em 
solos pedregosos graníticos, que pode atingir os 20 m de altura e dominada 
pelo endemismo namibiano gigante suculento espinhoso Euphorbia 
eduardoi e pela árvore caducifólia Moringa ovalifolia. Podem ser 
acompanhadas de microfanerófitos e nanofanerófitos caducifólios, alguns 
deles também suculentos e/ou espinhosos: Amphiasma bengallense, 
Commiphora angolensis, Boscia welwitschia, Croton mubango, Boscia 
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polyantha, Commiphora glaucescens, Grewia villosa, Boscia microphylla, 
Phragmanthera polycrypta, Ceraria carrissoana, entre outros. 

3. Sesamothamno bengallensis-Cyphostemetum uter: comunidade solos 
arenosos profundos derivados de granito, formada por nanofanerófitos 
caducifólios suculentos e ou espinhosos como Cyphostemma uter, Sterculia 
setigera, Boscia pestalozziana, Phaeoptilum spinosum, Petalidum 
glandulosum, Sesamothamnus benguellensis, Commiphora mossamedensis, 
Commiphora glauscecens, Commiphora anacardifolia, entre outros. 

4. Euphorbietum carunculiferae: comunidade em encostas em solos 
profundos derivados de grauvaques avermelhados, dominada pelo 
microfanerófito suculento Euphorbia carunculifera que pode atingir em 4 m 
de altura acompanhado de diversos nanofanerófitos e caméfitos 
caducifólios, suculentos ou espinhosos como por exemplo Dicoma foliosa, 
Boscia pestalozziana, Petalidium halimoides, Cryptolepsis oblongifolia, 
Euphorbia subsalsa, Marcelliopsis denudata, Hoodia currorii, Euphorbia 
claytonioides, Ecbolium clarkei, Cardiospermum corindum, Phaeoptilum 
spinosum, Felicia mossamedensis, Blepharis welwitschii, Sarcostemma 
viminalis, Orthanthera albida, Aloe hereroensis, Schmidtia kalahariensis etc. 

5. Euphorbio subsalsae-Sarcostemmetum viminalis: em solos pedregosos 
derivados de grauvaques, observa-se uma comunidade em que predomina 
o caméfito suculento Sarcostemma viminalis, acompanhado de outros 
caméfitos caducifólios, alguns deles também suculentos e espinhosos como 
Dicoma foliosa, Euphorbia subsalsa, Cardiospermum corindum, Petalidium 
halimoides, Boscia pestalozziana, Hoodia currorii, Euphorbia claytonioides, 
Felicia mossamedensis, Marcelliopsis denudata, etc. 

Palavras-chave: comunidades de savana, condições edáficas, diversidade. 
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Resumo 

Segundo o modelo da classificação bioclimática da Terra de Rivas-Martínez - 
Worldwide Bioclimatic Classification System - apresentamos os mapas 
bioclimáticos de Angola: Bioclimas, continentalidade, termotipos e 
ombrotipos. Em relação aos bioclimas, em Angola ocorrem o Tropical 
Pluviestacional, o Tropical Xérico, o Tropical Desértico e o Tropical 
Hiperdesertico. Em relação ao índice de continentalidade, observam-se as 
seguintes unidades: ultra-hiperoceânico acusado, ultra-hiperoceânico 
atenuado, eu-hiperoceânico acusado, eu-hiperoceânico atenuado, sub-
hiperoceânico acusado, sub-hiperoceânico atenuado e semi-hiperoceânico 
acusado. Os termotipos que se assinalam em Angola são: mesotropical 
superior, mesotropical inferior, termotropical superior, termotropical 
inferior e infratropical superior, ultra-hiperárido inferior, ultra-hiperárido 
superior, hiperárido inferior,: hiperárido superior, árido inferior, árido 
superior, semiárido inferior, semiárido superior, seco inferior, seco superior, 
sub-húmido inferior, sub-húmido superior e húmido inferior são os 
ombrotipos que ocorrem em Angola.A Corrente Fria de Benguela tem uma 
forte influência no clima litoral principalmente da metade sul do território. 
De forma geral a precipitação aumenta de sul para norte devido à maior 
proximidade da convergência intertropical (CIT) e do litoral para o interior 
devido à presença de altos planaltos interiores que provocam 
simultaneamente um aumento da precipitação e abaixamento das 
temperaturas. 
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Palavras-chave: bioclimas, termotipos, ombrotipos. 
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