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A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO “RESERVA MUNDIAL DA BIOSFERA” DA UNESCO 

A candidatura de Castro Verde a Reserva da Biosfera da UNESCO teve como promotores o 

Município de Castro Verde, a Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB) e a Liga para 

a Proteção da Natureza (LPN) e foi o resultado de uma metodologia de trabalho alargado, 

desenvolvido ao longo dos dois últimos anos, envolvendo a comunidade e as entidades locais, 

mas também entidades regionais e nacionais com intervenção no território, lançando um desafio 

de manter e desenvolver a economia local de forma sustentável, respeitando os valores 

ambientais e a riqueza das diversas áreas do património. A chancela Reserva da Biosfera, criada 

pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), no 

âmbito do programa MaB, tem subjacente a dinamização de três funções: 

I. Conservação da natureza, paisagem;  

II. Desenvolvimento Sustentável: económico, social e cultural;  

III. Conhecimento, educação, sensibilização e trocas de conhecimento, orientando-

se pela legislação e pelos instrumentos de gestão do território já existentes, e 

por um Plano de Ação definido pelos parceiros locais, que é parte integrante da 

candidatura, cujo formulário final se encontra disponível no website do 

Município.  

A valorização do trabalho desenvolvido  

A apresentação da candidatura teve por base o facto de Castro Verde ser um “Ecossistema 

Humanizado de Alto Valor Natural”, fruto de um trabalho contínuo de há várias décadas a esta 

data, onde a agricultura tem desempenhado um papel fundamental, com resultados ao nível da 

preservação da biodiversidade e dos valores naturais, culturais e paisagísticos que conferem ao 

concelho uma diversidade única e específica, que tem visado encontrar formas de valorizar, 

incrementar e divulgar o território, contribuindo para o desenvolvimento local.  

Nesta perspetiva, esta classificação é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, tendo sido 

o território de Castro Verde, em muitas etapas deste historial, espaço piloto de experiências em 

diversas áreas, como a preservação da biodiversidade ou o combate à erosão dos solos, e cujos 

resultados alcançados, que refletem também a dedicação e a responsabilidade com que os 

diferentes agentes no terreno assumiram estes compromissos, lhes permite ser um exemplo de 

excelência de aplicação de diferentes políticas e programas, onde se destacam as medidas 

agroambientais ou a promoção de Projetos Life, entre outros, e apoios financeiros europeus que 

têm sido muito importantes para a economia da região. Neste campo, importa ter presente que 

a apresentação desta candidatura foi possível porque no passado foram tomadas medidas 

fundamentais, que permitem hoje ter um território com esta marca distinta de preservação da 

paisagem e da biodiversidade que lhe está associada. Mas tudo seria diferente se, no final dos 

anos 80, a autarquia se tivesse rendido à fome desenfreada das celuloses que aqui procuraram 

fazer crescer florestas de eucaliptos, prometendo lucros rápidos em troca do abandono da 

atividade agrícola, da destruição da paisagem e do desaparecimento dos recursos que estão 

associados à estepe cerealífera. Uma atitude formalizada no Plano Diretor Municipal que 

interditou 85% da área do concelho à florestação. Outras ações se seguiram para trilhar este rumo 

de compatibilizar as práticas agrícolas com a preservação dos valores naturais. Partindo de um 

estudo realizado pela Liga para a Proteção da Natureza, a Associação de Agricultores do Campo 
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Branco elaborou a candidatura para a criação do Plano Zonal de Castro Verde, uma medida 

agroambiental, no âmbito da Política Agrícola Comum que, até aos dias de hoje, tem sido 

indispensável para a conservação da natureza e a rentabilização da agricultura que se pratica, 

apontada como exemplo europeu, que importa continuar a reivindicar para o futuro, para que 

este ecossistema continue a prestar os serviços que atualmente presta à causa mundial de 

salvaguarda da biodiversidade, facto que não foi alheio para que, em 1999, se criasse a Zona de 

Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde, no âmbito da Diretiva Aves da Rede Natura 2000. Ao 

longo deste percurso desenvolveu-se uma nova consciência, ganharam-se novas atitudes. As 

linhas preconizadas no PDM refletem-se hoje numa estratégia onde os valores naturais são 

apontados como mais-valia, um contributo para diversificação da economia. Investiu-se em 

infraestruturas que contribuem para melhor ambiente e para a melhoria da qualidade de vida das 

populações. O turismo de natureza e cultura é cada vez mais uma realidade, novas unidades de 

alojamento surgiram. Castro Verde é apontado como lugar de exceção nos roteiros internacionais 

de birdwatching (observação de aves) e são, cada vez mais, aqueles que procuram a tranquilidade 

que a paisagem proporciona, associada a valores como a gastronomia, as manifestações de 

tradição e cultura. A educação ambiental passou a ser uma componente do dia-a-dia da 

comunidade, muito em especial da escolar, com o Centro de Educação Ambiental do Vale 

Gonçalinho e as atividades que lhe estão associadas, a desempenhar um papel importante. Novas 

preocupações surgiram, como a necessidade de uso correto dos solos, onde a rotatividade entre 

sementeira e pousio, proporciona pastoreio para o gado e procura minimizar os efeitos do mau 

uso a que os sujeitaram no passado recente da nossa história rural, que contribuiu para o 

aceleramento da erosão, tornando-os mais delgados e pobres.  

Os novos desafios e oportunidades  

As Reservas da Biosfera são territórios que trabalham na perspetiva do desenvolvimento 

sustentável procurando o equilíbrio entre a conservação da natureza, os valores culturais, a gestão 

dos recursos naturais e o desenvolvimento económico, assumindo-se como motores de 

promoção, de estímulo à criação local, à certificação e à dinamização do empreendedorismo, pelo 

que esta classificação da UNESCO deve ser entendida como uma mais-valia. A candidatura de 

Castro Verde assentou numa estrutura de gestão simples, constituída pelo Conselho de Gestão, 

formado pelas três entidades promotoras, responsáveis pela operacionalização do Plano de Ação, 

um Conselho Consultivo, constituído pelas entidades locais e outras com intervenção no território, 

a quem compete acompanhar a execução do Plano de Ação, e um Conselho Científico, constituído 

por investigadores e cientistas de várias áreas, que terá como missão dar um contributo técnico 

e científico sobre as diferentes áreas de intervenção. O Plano de Ação é o instrumento de 

planeamento para o território, trabalha sobre o zonamento definido (Zonas Núcleo, Zonas 

Tampão e Zonas de Transição), onde se pretende fomentar dinâmicas que vão de encontro às 

funções definidas para as Reservas da Biosferas e, no caso de Castro Verde, assenta num conjunto 

de 6 eixos estratégicos que se desdobram em objetivos e ações (ver caixa). O seu conteúdo reúne 

os contributos recolhidos durante as muitas sessões participativas promovidas, assenta em 

documentos estratégicos do território e nos planos de atividades das entidades promotoras, 

devidamente enquadrado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A 

ação delineada tem em conta as caraterísticas particulares do concelho, onde se evidencia o 

objetivo de dar continuidade a uma agricultura compatível com a conservação dos recursos 

naturais maximizando a sua sustentabilidade, ou seja, de trabalhar por um Agroecossistema 
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Sustentável. Equacionaram-se objetivos que passam pela diversificação da economia, associada 

a áreas como o turismo e a valorização de produtos locais, ou a qualidade de vida das populações, 

onde se propõem ações no campo das acessibilidades, criação de espaços verdes, etc. Presentes 

estão também compromissos globais, como sejam soluções locais que possam ajudar a combater 

problemas do planeta, como é o caso da desertificação e das alterações climáticas, aprofundando 

o trabalho em campos como o tratamento de resíduos, a eficiência energética, etc.  

Outras mais-valias das Reservas de Biosfera é a possibilidade que criam ao nível da promoção 

territorial, de se trabalhar em rede e produzir conhecimento. Por isso, neste desafio para o futuro, 

também se inscrevem ações que passam pela partilha de experiências e conhecimento com outras 

Reservas, a nível nacional e internacional. Inerente a todo este processo está a necessidade de 

afirmar uma identidade e criar mecanismos de promoção externa, para a qual a chancela UNESCO 

tem um valor significativo e canais de comunicação que possibilitam uma maior visibilidade para 

o território.  

No campo da identidade, marketing e promoção, está prevista a criação da marca Castro Verde 

Biosfera representativa dos princípios orientadores que estão na base desta classificação UNESCO, 

mas também do trabalho que já foi desenvolvido, e que hoje faz com que Castro Verde seja 

referenciado como um caso de sucesso de compatibilização entre a atividade humana e a 

natureza, como noticiou recentemente o jornal Público, na sua edição 10 de julho 2016.  

Este “selo” de qualidade poderá ser aplicado a atividades, como o artesanato e os produtos locais, 

a dinâmicas culturais ou a serviços como a restauração, o alojamento, etc., sendo, por isso, 

necessário criar um regulamento que defina as normas de utilização da própria marca.  

A elaboração desta candidatura representou um desafio de reflexão sobre o território, de 

sistematização de informação, de trabalho em equipa e construção comunitária, estimulando 

parcerias, um processo que por si só foi muito importante, e que veio ao encontro de conclusões 

de outros fóruns de discussão, como as Jornadas Ambientais de Castro Verde.  
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 FAQ’S 

  

O que é uma Reserva da Biosfera reconhecida pela UNESCO? 

As Reservas da Biosfera são áreas / territórios de ecossistemas terrestres e costeiros que 

promovem soluções para reconciliar a conservação da biodiversidade com o seu uso sustentável, 

tendo por base a atividade das comunidades locais e o conhecimento científico.  

A origem das Reservas da Biosfera remonta à "Conferência da Biosfera" organizada pela UNESCO 

em 1968. Desta conferência resultou o lançamento do Programa "Homem e a Biosfera" (Man and 

Biosphere – MaB), em 1970. 

As Reservas da Biosfera são estabelecidas pelos respetivos Estados e reconhecidas pela UNESCO 

- Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura, através do Programa “MaB” 

e decorrem da vontade das populações, devendo essa vontade ser expressa no formulário de 

candidatura. 

Atualmente existem em todo o mundo 669 Reservas da Biosfera, um número que inclui as 10 

existentes em Portugal. Castro Verde é a 11ª Reserva Mundial da Biosfera.  

Esta classificação da UNESCO assenta na demonstração de práticas inovadoras de gestão 

conjunta dos valores naturais e atividades humanas dos territórios que, simultaneamente, tenham 

por base atividades e instrumentos económicos dirigidos à mitigação das alterações climáticas, 

conservação da biodiversidade e desenvolvimento. 

 

Nas Reservas da Biosfera são definidas três tipos de zonas: 

 

Zonas Núcleo – São zonas dedicadas à conservação da natureza, a longo prazo, de acordo com 

os objetivos da Reserva, sendo constituídas por zonas já integradas em Áreas Classificadas com 

estatuto legal de proteção, como a Rede Natura 2000;  

 

Zonas Tampão – São zonas que se situam em torno das zonas núcleo, onde são realizáveis 

atividades compatíveis com a conservação da natureza;  

 

Zonas de Transição – São zonas onde são promovidas práticas sustentáveis de gestão de 

recursos. 

  

Quais as funções da Reserva da Biosfera? 

As Reservas da Biosfera têm três funções que se consolidam e complementam mutuamente: 

 

 Contribuir com a CONSERVAÇÃO de paisagens, ecossistemas, espécies e a 

biodiversidade; 

 Impulsionar o DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO de forma social, cultural e 

ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; 

 APOIO LOGÍSTICO de projetos de pesquisa, educação, capacitação, monitoramento e 

intercâmbio de informações relativas à temática de desenvolvimento e de conservação 

do património natural, seja no âmbito local, nacional e/ou global. 

  

Quais os benefícios de pertencer a uma Reserva da Biosfera? 

O conceito “Reserva da Biosfera” pode ser utilizado como um mecanismo para guiar e reforçar 

projetos que visem a melhoria da qualidade de vida das populações e assegurar a 

sustentabilidade ambiental. O reconhecimento pela UNESCO pode servir para destacar e 

recompensar estes esforços e ainda para ajudar a atrair fundos adicionais de diferentes fontes. 

As Reservas da Biosfera da UNESCO são geradoras de impulsos importantes, dado que 

impulsionam a promoção de produtos da região, do turismo em conformidade com o meio 

ambiente e uma agricultura inovadora que protege o ambiente. 
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Que restrições impõe uma Reserva da Biosfera no território? 

Uma Reserva da Biosfera classificada pela UNESCO não acrescenta nenhum normativo que 

aumente restrições às atividades económicas desenvolvidas, representando antes um “certificado 

de qualidade ambiental” utilizável na promoção do desenvolvimento e emprego, ou seja, não 

acrescenta nenhuma restrição legal ao território. 
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 RESUMO | CASTRO VERDE RESERVA DA BIOSFERA DA UNESCO 

A Reserva da Biosfera de Castro Verde está situada no coração do “Campo Branco”, nas longas e 

extensas planícies do Baixo Alentejo. Terra chã de relevo suave, onde a vista se perde até ao 

horizonte, detentora de uma grande diversidade de valores naturais e culturais, únicos e de 

elevado interesse à escala regional, nacional e internacional. Estes valores resultam de uma relação 

Homem-Natureza milenar, cujo processo histórico de evolução da ocupação e uso do solo deu 

origem a um agroecossistema de elevado valor de conservação.  

Atendendo à orografia suave, às caraterísticas dos solos predominantemente xistosos e delgados 

e ao clima tipicamente mediterrânico, a exploração da terra em Castro Verde esteve desde sempre 

associada à criação de gado e mais tarde ao cultivo de cereais de sequeiro. As práticas 

agropecuárias evoluíram para um esquema tradicional de rotação das parcelas, em que após dois 

anos de cultivo com cereal, as terras ficam em pousio (i.e. sem cultivo), para que recuperem a 

fertilidade e funcionem como prados para o gado. Aqui, nesta vasta planície, a agricultura e a 

pastorícia coexistem desde há muito tempo, tendo moldado uma paisagem de rara beleza e de 

alto valor de conservação: as estepes cerealíferas. 

Entre a biodiversidade extraordinária que aqui ocorre, sobressai uma comunidade de aves 

estruturada e diversificada, com cerca de 200 espécies, onde se destacam as emblemáticas aves 

estepárias, como a Abetarda, e as aves de rapina, como a Águia-imperial-ibérica. 

Com uma área de 569,4 km2 e uma população aproximada de 7 500 habitantes distribuída em 

cerca de uma vintena de localidades de pequena e muito pequena dimensão, a Reserva da 

Biosfera de Castro Verde tem um caráter rural, que se reflete nas tradições culturais e nos 

costumes que, ainda hoje, estão presentes e marcam a identidade das gentes deste território.  

A vasta planície de Castro Verde inclui um mosaico de sistemas ecológicos, ricos em habitats e 

espécies, específicos da Região Biogeográfica do Mediterrâneo. De um modo geral, o ecossistema 

estepário é predominante, estando presente numa grande proporção do território, sendo apenas 

descontinuado pelos vales das ribeiras que “rasgam”, aqui e ali, as estepes cerealíferas. Na parte 

mais a sul da Reserva da Biosfera ocorrem algumas manchas de montado e de matos mais densos. 

Com muito pouca expressão surgem de forma pontual zonas húmidas (naturais e artificiais), 

povoamentos florestais de pinheiro-manso ou azinheira (puros ou mistos) e exíguas zonas de 

culturas permanentes (nomeadamente, manchas de olival tradicional e vinha recente), e algumas 

hortas familiares. 

Dos habitats presentes merecem especial atenção as subestepes de gramíneas e anuais da Thero-

Brachypodietea, as áreas de montados de azinho (Quercus rotundifolia) e aos charcos temporários 

mediterrânicos, cuja salvaguarda é prioritária para a conservação de populações de fauna e flora 

selvagens, em especial, do território da União Europeia. 
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 PLANO DE AÇÃO 

 

1. RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE: VISÃO E MISSÃO 

 

A proposta de Reserva da Biosfera de Casto Verde assenta na filosofia de base do programa MAB, 

abrangendo a Estratégia de Sevilha (1995), o Plano de Ação de Madrid (2008) e foca-se nos 

objetivos estratégicos estabelecidos pela Estratégia MAB para o período 2015-2025 e no Plano 

de Ação de Lima (2016-2025). 

Esta Reserva da Biosfera pretende também contribuir para diversos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030, com maior foco para os seguintes: 

 

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, 

seguras, resilientes e sustentáveis; 

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12: Garantir padrões de consumo e de produção 

sustentáveis; 

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13: Adotar medidas urgentes para combater as 

alterações climáticas e os seus impactes; 

• Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15: Proteger, restaurar e promover o uso sustentável 

dos ecossistemas terrestres, gestão das florestas, combate à desertificação, travar e reverter a 

degradação da terra e da perda da biodiversidade. 

 

Considerando os desafios globais, a Reserva da Biosfera de Castro Verde e o seu Plano de Ação 

traduzem-se também na implementação de três Convenções das Nações Unidas:  

 

Convenção para a Diversidade Biológica, Convenção para as Alterações Climáticas e Convenção 

para o Combate à Desertificação. 

 

Assim, a nossa visão para a Reserva da Biosfera de Castro Verde é de um local de excelência 

que funciona como um laboratório vivo para a demonstração do desenvolvimento 

sustentável, onde é possível compatibilizar a conservação da biodiversidade com o 

desenvolvimento socioeconómico, aumentar a resiliência às alterações climáticas e à 

desertificação, valorizar a identidade cultural e o património, construindo uma sociedade 

próspera, solidária e em harmonia com o meio ambiente e com a participação de todos. 

A nossa missão enquanto Reserva da Biosfera para o período 2017-2027 será: 

 

 Fortalecer o modelo de desenvolvimento sustentável no território da Reserva da Biosfera; 

 Consolidar conhecimento e maximizar a gestão sustentável da biodiversidade e dos recursos 

naturais; 

 Assegurar a manutenção de uma agricultura em harmonia com a natureza; 

 Incentivar a exploração e teste de abordagens combate às alterações climáticas e desertificação; 

 Melhorar o conhecimento sobre os serviços do ecossistema e a economia verde que esta Reserva 

da Biosfera proporciona; 

 Promover a diferenciação deste território associada ao binómio natureza-cultura; 

 Comunicar as aprendizagens alcançadas e promover a educação para a sustentabilidade. 

 

A futura Reserva da Biosfera propõe-se maximizar a conservação da diversidade natural e 

cultural com o desenvolvimento social e económico local, numa perspetiva de afirmação de 

um ecossistema humanizado de alto valor natural, tendo por base a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável e que visa as seguintes metas: 

 

 Um território com habitats bem conservados que contribuam para a manutenção da 

biodiversidade; 
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 Um território em que os serviços associados aos valores naturais do ecossistema gerem valor e 

contribuam para a emergência de novas dinâmicas de desenvolvimento, sustentadas e inclusivas; 

 Um território com práticas agrícolas e florestais compatíveis com a preservação da biodiversidade, 

da paisagem e dos recursos e que fortaleça a capacidade de resistência às condições 

meteorológicas extremas e promova a adaptação às alterações climáticas; 

 Um território que contribua para a mitigação das alterações climáticas, através do aumento da 

separação de resíduos domésticos, da redução do consumo de água e de energia proveniente de 

combustíveis fósseis e o aumento do uso de energias renováveis; 

 Um território valorizado pela sua forte identidade cultural e sentido de pertença potenciado pelo 

seu património (material, imaterial, natural, paisagístico) e pela sua dinâmica cultural e social; 

 Um território onde o acesso à educação, à informação e à fruição cultural promova os estilos de 

vida saudáveis, os direitos humanos, a igualdade de género, a promoção de uma cultura de paz, 

a cidadania global e a valorização da diversidade cultural; 

 Um território com mecanismos de proteção e valorização do património natural e cultural; 

 Um território com produção de conhecimento que contribua para melhorar os processos de 

decisão e as práticas de gestão e de intervenção; 

 Um território com um conjunto de agentes locais com capacidade de iniciativa, de 

empreendedorismo e de intervenção; 

 Um território potenciado pela cooperação através da dinamização de redes de parcerias em 

domínios diversos; 

 Um território com visibilidade externa pela sua qualidade ambiental e cultural, pela qualidade de 

vida e pela qualidade dos seus produtos; 

 Um território que caminhe para um desenvolvimento sustentável, com iniciativa e inovação, 

respeitador dos seus valores ambientais, culturais e sociais. 

A Reserva da Biosfera proposta será um autêntico “laboratório vivo” de desenvolvimento 

sustentável e “motor” de uma economia verde, que resulta numa melhoria do bem-estar da 

população, aumento da eficiência no uso dos recursos naturais, ao mesmo tempo que reduz, 

significativamente, os riscos ambientais, a interferência desordenada humana no ambiente e a 

perda de biodiversidade e da diversidade genética. 

 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 

Na consecução dos objetivos das Reservas da Biosfera definidos pelo programa “Homem e a 

Biosfera”, considerando a “Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável”, o diagnóstico de 

caracterização do concelho de Castro Verde, os diversos momentos de auscultação da 

comunidade e a informação constante na grelha SWOT apresentada acima, os objetivos gerais 

para a Reserva da Biosfera de Castro Verde são: 

 

 Conservar o ecossistema estepário, os habitats que o suportam e a sua biodiversidade, em 

especial a avifauna, tendo sempre presente o entendimento comum dos diversos atores do 

território; 

 Manter a qualidade ambiental da paisagem e dos recursos naturais, em particular da água e 

do solo, através do fomento e da adoção de boas práticas com vista à sustentabilidade das 

atividades económicas, em particular da atividade agrícola; 

 Aprofundar o consenso entre os objetivos de preservação ambiental e cultural com os de 

desenvolvimento económico e social do território, como forma de criar oportunidades ao nível 

das atividades económicas e aumentar a qualidade de vida das populações; 

 Afirmar a identidade, valores e tradições da cultura local, de cariz rural, conferindo-lhes um 

papel catalisador no modelo de desenvolvimento do território a longo prazo; 

 Fomentar a produção e intercâmbio de conhecimento, envolvendo a comunidade científica e 

outros atores institucionais; 
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 Promover a formação e a sensibilização da população, e de toda a sociedade civil, para 

consciencializar dos benefícios e apoiar as ações, e responder a desafios, reais ou potenciais, 

referentes ao território. 

 

3. ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO 

 

O Plano de Ação da futura Reserva da Biosfera de Castro Verde estabelece-se assim com o 

objetivo de lançar novos desafios a este território, potenciados por uma classificação que vem 

reconhecer as condições de excelência existentes, o trabalho inovador de conservação da 

natureza em estreita articulação com a atividade agrícola e as pessoas que o habitam, 

consolidando o caminho já percorrido e o trabalho desenvolvido ao longo de mais de trinta anos 

em Castro Verde. 

 

O Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde integra três níveis temporais de definição: 

 

 EIXOS ESTRATÉGICOS que definem a estratégia da Reserva da Biosfera a longo prazo, 

enquadradas pelo “Plano de Ação de Lima” e pela “Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável” e que resultam das linhas orientadoras que foram sendo definidas durante as várias 

sessões de preparação desta candidatura; 

 OBJETIVOS que definem, dentro de cada Eixo Estratégico, as áreas de atuação num horizonte 

também de longo prazo, considerados centrais no quadro da estratégia definida e realizável pelas 

entidades envolvidas no terreno; 

 AÇÕES que se referem às atuações concretas e que são concebidas a médio prazo (10 anos ou 

seja, no presente Plano, para o horizonte 2017-2027), sendo acompanhadas e monitorizadas. 

Findo este período as ações são avaliadas e definidas a sua continuidade, alteração ou 

reestruturação. 

 

Este Plano de Ação reúne os contributos da população e stakeholders, resultantes das ações 

desenvolvidas durante a consulta e participação pública que foram efetuados para o processo de 

construção da candidatura e tem, também, por base o diagnóstico apresentado atrás. 

O Plano de Ação é o principal instrumento de planeamento para o território da futura Reserva da 

Biosfera de Castro Verde durante os próximos 10 anos (2017-2027), sendo que se prevê a sua 

monitorização e a revisão das propostas de ações numa base trienal, para os quais serão 

elaborados os orçamentos previsionais. Como qualquer instrumento de planeamento tem um 

caráter flexível, de modo a garantir uma constante atualização das atuações propostas, bem como 

a integração de novas iniciativas que se considerem pertinentes. Será efetuada uma avaliação e 

monitorização, que permitirá efetuar os ajustamentos que se considerem necessários nas ações, 

orçamentos, cronograma, entre outros aspetos do documento. 

 

4. EIXOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS E AÇÕES 

 

4.1. EIXOS ESTRATÉGICOS 

 

O Plano de Ação estrutura-se em seis Eixos estratégicos para os quais se definem objetivos, que 

serão alcançados através da concretização de ações concretas. Estes Eixos enquadram as três 

funções que as Reservas da Biosfera devem abranger: conservação, desenvolvimento e logística. 

 

Os Eixos Estratégicos do Plano de Ação da Reserva da Biosfera de Castro Verde são os seguintes: 
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EIXO 1: AGROECOSSISTEMA SUSTENTÁVEL 

 

A conservação e uso sustentável da biodiversidade é um desafio crítico, pois a biodiversidade 

sustenta o bem-estar do Homem através de um vasto leque de serviços do ecossistema. A perda 

de biodiversidade representa uma redução nos serviços do ecossistema e é um importante 

indicador de um sistema em desequilíbrio em que componentes vitais estão afetadas. 

Em Castro Verde a conservação da natureza é indissociável da atividade agrícola extensiva, sendo 

os agricultores os primeiros responsáveis e agentes da conservação do ecossistema da estepe 

cerealífera. É a sua atividade diária a base fundamental para a conservação deste ecossistema, da 

sua biodiversidade e dos recursos naturais em que se baseia, nomeadamente o solo e a água. 

A conservação desta biodiversidade ímpar que aqui ocorre requer ainda outras ações específicas 

para a conservação de espécies e habitats, com o intuito de testar, demonstrar ou implementar 

as melhores práticas de gestão, não só para manter o estado de conservação favorável dos 

habitats e das espécies que aqui ocorrem, mas também para melhorar e aumentar as populações 

destas espécies. 

Assim, é essencial manter os moldes da atividade agrícola extensiva que aqui ocorre e que é a 

base de sustentação do ecossistema estepário, procurando melhorar a sua sustentabilidade, com 

intuito de conservar e aumentar o valor natural deste território e a viabilidade socioeconómica 

desta atividade. 

Aprofundar o conhecimento e quantificar os serviços do ecossistema que ocorrem neste território 

é outro desafio. De igual forma, é necessário estabelecer mecanismos funcionais que garantam 

que quem facilita o aprovisionamento dos serviços do ecossistema seja equitativamente 

compensado por aqueles que os utilizam e beneficiam destes serviços. 

A economia verde “resulta numa melhoria do bem-estar e da equidade social e, simultaneamente, 

reduz os riscos para o ambiente e a escassez ecológica”. Assim, o rendimento e o emprego são 

induzidos por investimentos, públicos e privados, que reduzem as emissões de gases com efeito 

de estufa e a poluição, aumentam a eficiência no uso da energia e dos recursos, conservam a 

biodiversidade e os serviços do ecossistema e visam reduzir a pobreza à escala global. Identificar 

e quantificar os circuitos da economia verde que se verificam em Castro Verde e promover o 

conhecimento e aplicabilidade deste conceito da economia verde trará mais-valias que 

contribuirão para aumentar a competitividade deste território. 

Este Eixo visa, portanto, ações para promover a conservação da biodiversidade estepária e da 

agricultura extensiva, a valorização dos serviços do ecossistema e o incentivo ao uso sustentável 

dos recursos naturais. 

 

EIXO 2: SOLUÇÕES LOCAIS PARA A DESERTIFICAÇÃO E CLIMA 

 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade. A 

Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as 

negociações em curso sobre o regime climático pós-2012 têm como objetivo de longo prazo a 

estabilização das concentrações de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera. 

Para fazer face ao problema das Alterações Climáticas existem essencialmente, duas linhas de 

atuação – mitigação e adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a emissão 

de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos negativos 

dos impactes das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos. 

A futura Reserva da Biosfera de Castro Verde é particularmente vulnerável às alterações do clima, 

sendo cada vez mais frequente e intensa a ocorrência de fenómenos climáticos extremos como 

secas, ondas de calor e inundações, que acarretam consequências para as população locais, a 

atividade agrícola e pecuária e a fauna e flora deste ecossistema. 

Assim, com este Eixo Estratégico pretende-se, por um lado, contribuir para reduzir localmente a 

emissão de gases de efeito de estufa, numa perspetiva de que todos os pequenos contributos 
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somados conseguirão alcançar a escala de atuação necessária a nível global. Por outro lado, é 

necessário preparar o território para as mudanças em curso e implementar estratégias que 

permitam adaptar o território a estas alterações, em múltiplas vertentes que abrangem a 

implementação de medidas para as comunidades locais, a atividade pecuária e a biodiversidade, 

bem como, a educação ambiental para esta temática. 

Este Eixo Estratégico pretende também fortalecer o território na componente de combate à 

desertificação, aprofundando e incentivando trabalho nesta temática, dado que Castro Verde se 

situa numa das áreas Portuguesas identificadas como Vulneráveis. A Convenção das Nações 

Unidas para o Combate à Desertificação refere que “desertificação” corresponde à degradação da 

terra, nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, em resultado de vários fatores, incluindo 

as variações climáticas e as atividades humanas. Em Castro Verde às condições climáticas 

semiáridas (com secas periódicas, baixa pluviometria e chuvadas repentinas e de grande 

intensidade) acresce a ocorrência de solos muito pobres e altamente erosionáveis, propensos à 

formação de crostas superficiais. 

Desta forma, este Eixo pretende contribuir também para promover a conservação do solo e da 

água, incentivar boas práticas, monitorizar e definir indicadores e fomentar a consciencialização 

para esta temática. 

 

EIXO 3: NATUREZA E CULTURA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

O desenvolvimento sustentável de um território é um objetivo que deverá ser entendido de uma 

forma abrangente e articulada.  

Em Castro Verde o património natural e cultural assumem especial relevância e são os vetores 

chave para o desenvolvimento do setor turístico. Para que esta atividade possa ser responsável e 

em simultâneo contribuir para valorizar a economia, o turismo não deve provocar a perda da 

identidade cultural, a dependência económica ou a degradação ecológica. O turismo sustentável 

definido como o “turismo que respeita quer as comunidades locais quer o viajante, o património 

cultural e ao ambiente”, procurando proporcionar estadas com emoção e educação e que 

beneficiam as pessoas do país anfitrião. 

O turismo sustentável assenta no desenvolvimento sustentável de uma região, que permite 

responder às necessidades económicas, sociais e ambientais das gerações presentes sem 

comprometer as futuras, que assenta em objetivos fundamentais: conservação e valorização do 

património, desenvolvimento social e económico; preservação e melhoria da qualidade de vida 

das comunidades locais, gestão do fluxo de visitantes e aumento da oferta turística. 

Assim, incluem-se neste eixo um conjunto de ações que potenciam o desenvolvimento 

económico com base na promoção de um turismo sustentável assente na proteção e valorização 

da biodiversidade e da cultura. Pretende-se, assim, que a Reserva da Biosfera funcione como um 

modelo em que o turismo sustentável desempenha uma papel catalisador que contribuirá para a 

valorização do património mas, também, para potenciar a qualidade de vida das comunidades 

locais e contrariar o despovoamento do território. 

 

EIXO 4: CONHECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DO SABER 

 

Neste Eixo enquadra-se a investigação e pesquisa no sentido da sua importância em si mesma 

para o conhecimento do território, a pesquisa aplicada e as ações de demonstração, mas também 

a importância do conhecimento na sua partilha e transferência, para maior capacitação dos 

agentes da Reserva da Biosfera. 

Aqui integra-se também a promoção da educação para o desenvolvimento sustentável, 

procurando motivar e incentivar mudanças comportamentais através da aquisição de novas 

competências e valores. 

A promoção da ciência da sustentabilidade requer a colaboração interdisciplinar e multiagentes, 

incluindo cientistas, decisores políticos, membros da comunidade local e o setor privado, para a 
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produção do conhecimento científico, a identificação de boas práticas e o reforço da ligação entre 

ciência, políticas, educação e capacitação para o desenvolvimento sustentável. 

 

 

EIXO 5: REDES DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA  

 

Neste Eixo enquadra-se o trabalho da Reserva da Biosfera no sentido de trabalhar “para”, mas 

também o de trabalhar “com”. Assim a articulação, em rede e em parceria, com entidades e atores 

de dentro do território e de fora dele, a disseminação da experiência e a partilha do trabalho e 

dos seus resultados com a população local, procurando que essa partilha não se faça apenas num 

sentido, mas antes despertando a curiosidade e a vontade de saber, de conhecer e de participar. 

A participação ativa e constante dos múltiplos agentes deste território será incentivada, 

recorrendo também aos meios atualmente disponíveis numa sociedade de informação. As ações 

de cooperação e intercâmbio locais e regionais, mas também globais serão amplamente 

privilegiadas, procurando divulgar as aprendizagens alcançadas. 

O trabalho em rede é uma das ideias-chave desta candidatura pelo que a Reserva da Biosfera de 

Castro Verde contribuirá para o reforço da Rede Portuguesa das Reservas da Biosfera e do Comité 

MAB, bem como as redes temáticas e geográficas do programa MAB. 

 

EIXO 6: IDENTIDADE E PROMOÇÃO 

 

A promoção da imagem e da identidade desta Reserva será uma das componentes essenciais 

deste Plano de Ação, permitindo comunicar e interagir com o exterior mas também mobilizar e 

dinamizar a comunidade. Por outro lado, a classificação e reconhecimento de Castro Verde com 

a chancela de Reserva da Biosfera da UNESCO potenciará a diferenciação deste território e o seu 

reconhecimento pelo seu alto valor ambiental. 

Mas será também importante a valorização do território através do reconhecimento da qualidade 

dos seus produtos e serviços criando a marca “Castro Verde Biosfera”, que terá um regulamento 

construído com os produtores e prestadores locais, direcionado sobretudo para o artesanato, os 

produtos locais e os serviços ao visitante. Esta marca terá também, seguramente, um importante 

papel na viabilidade das empresas aderentes. 

Este Eixo inclui também as ações de comunicação e promoção e também a organização ou 

participação em eventos promocionais dentro ou fora do território. 

   

4.2.OBJETIVOS E AÇÕES 

 

A implementação deste Plano de Ação prevê a participação ativa de todos os intervenientes, tanto 

públicos como privados, envolvidos com a Reserva da Biosfera de Castro Verde. 

Cada um dos seis eixos estratégicos tem objetivos específicos que serão desenvolvidos através 

de ações diversas, que podem envolver outras entidades promotoras além das três entidades que 

compõe o Conselho de Gestão (CGRB) da futura Reserva da Biosfera (MCV - Município de Castro 

Verde, LPN - Liga para a Proteção da Natureza e AACB - Associação de Agricultores do Campo 

Branco). Entre estas refere-se desde já o Agrupamento de Escolas de Castro Verde (AECV), dado 

o desenvolvimento de algumas ações na área da educação, formação e sensibilização. 
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EIXO 1: AGROECOSSISTEMA SUSTENTÁVEL 

 

1.1. PROMOVER A GESTÃO DOS HABITATS E DA BIODIVERSIDADE 

 

1.1.1. FOMENTAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE GESTÃO DO HABITAT DAS ESPÉCIES 

ESTEPÁRIAS E DE RAPINA 

 

1.1.2. IMPLEMENTAR AÇÕES DE PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DA FAUNA SELVAGEM 

 

1.2. ASSEGURAR A MONITORIZAÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

1.2.1. MANTER AS AÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, COM ESPECIAL DESTAQUE 

PARA AS ESPÉCIES INDICADORAS 

 

1.2.2 INCENTIVAR UM MAIOR ENVOLVIMENTO DOS AGRICULTORES E DA POPULAÇÃO NAS 

ATIVIDADES DE MONITORIZAÇÃO 

 

1.2.3. PROMOVER LEVANTAMENTOS DIRIGIDOS PARA GRUPOS BIOLÓGICOS COM MENOR 

GRAU DE CONHECIMENTO 

 

1.2.4. AVALIAR O IMPACTE DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS E DAS MEDIDAS AGROAMBIENTAIS NA 

BIODIVERSIDADE 

 

1.2.5. MONITORIZAR O IMPACTE DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA BIODIVERSIDADE 

 

1.3. MAXIMIZAR A SUSTENTABILIDADE NA AGRICULTURA  

 

1.3.1. INCENTIVAR A MELHORIA TÉCNICA DAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

1.3.2. APOIAR A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 

 

1.3.3. APOIAR A PECUÁRIA EXTENSIVA ENQUANTO MAIS-VALIA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS 

TRADICIONAIS 

 

1.3.4. APOIAR OS AGRICULTORES NA ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS NACIONAIS E 

COMUNITÁRIAS 

 

1.3.5. AVALIAR O INTERESSE DE ADOPTAR SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO QUE PROMOVAM A 

SUSTENTABILIDADE 

 

1.3.6. MELHORIA DAS INFRAESTRUTURAS 

 

 

1.4. AVALIAR OS SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA E A ECONOMIA VERDE 

 

1.4.1. PROMOVER UMA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ECOSSISTEMA 

 

1.4.2. ANALISAR O POTENCIAL DA ECONOMIA VERDE NA RESERVA DA BIOSFERA 
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EIXO 2: SOLUÇÕES LOCAIS PARA A DESERTIFICAÇÃO E O CLIMA 

 

 

2.1. CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS ÁGUA E SOLO 

 

2.1.1 SENSIBILIZAR PARA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE COMBATE À EROSÃO 

 

2.1.2. INCENTIVAR A ADOÇÃO DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS PROMOTORAS DA CONSERVAÇÃO DOS 

RECURSOS NATURAIS  

 

2.1.3. REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS EM BAIXA PARA MINIMIZAR PERDAS DE ÁGUA  

 

2.1.4. REMODELAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS  

 

2.1.5. REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA REGA DE ESPAÇOS VERDES 

 

2.2. FOMENTAR A ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

2.2.1. REFORÇAR O PROGRAMA DE ABEBERAMENTO PECUÁRIO 

 

2.2.2. ASSEGURAR PONTOS DE ÁGUA E ALIMENTAÇÃO PARA A FAUNA SELVAGEM 

 

2.2.3. IDENTIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE AÇÕES PARA AUMENTAR A RESILIÊNCIA DA 

RESERVA DA BIOSFERA À DESERTIFICAÇÃO E ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

 

2.3. PROMOVER A MITIGAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

 

2.3.1. INCENTIVAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

DECORRENTES DA AGRICULTURA 

 

2.3.2. AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM MUNICIPAL 

 

2.3.3. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

2.3.4. TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS  

 

EIXO 3: NATUREZA E CULTURA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

3.1. DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS E INOVAÇÃO 

 

3.1.1. IDENTIFICAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE POTENCIEM A SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA LOCAL  

 

3.1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS E DO SEU POTENCIAL DIFERENCIADOR NO 

CONSUMO POR NICHOS DE MERCADO ESPECÍFICOS  

 

3.1.3. APOIAR O SECTOR PRODUTIVO LOCAL, AS ASSOCIAÇÕES, GRUPOS E COOPERATIVAS NA 

ORGANIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

3.1.4. CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS 
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3.2. FOMENTAR A SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 

 

3.2.1. TORNAR AS UNIDADES DE ALOJAMENTO E DE RESTAURAÇÃO AMBIENTALMENTE MAIS 

SUSTENTÁVEIS 

 

3.2.2. PROMOVER UMA MAIOR LIGAÇÃO EMOCIONAL NA ESTADA EM CASTRO VERDE  

 

3.2.3. INCENTIVAR OS ALOJAMENTOS PARA O ACOLHIMENTO DE NICHOS DE MERCADO 

ESPECÍFICOS 

 

3.2.4. DINAMIZAR A RESTAURAÇÃO PARA MELHORAR A OFERTA E O ATENDIMENTO 

 

3.2.5. DINAMIZAR A GASTRONOMIA E OS PRODUTOS LOCAIS 

 

 

3.3. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS 

  

3.3.1. CRIAR PROGRAMAS INTEGRADOS DE VISITAÇÃO AO TERRITÓRIO 

 

3.3.2. CRIAR PRODUTOS TURÍSTICOS DIFERENCIADOS AO LONGO DO ANO 

 

3.3.3. FOMENTAR A REDE DE PERCURSOS DE NATUREZA 

 

3.3.4. CONTINUAÇÃO DO TRABALHO DE RESTRUTURAÇÃO DO PRODUTO BIRDWATCHING 

 

3.4. REFORÇAR A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

3.4.1. ELABORAR A CARTA DO PATRIMÓNIO CULTURAL DE CASTRO VERDE 

 

3.4.2. VALORIZAÇÃO DE SÍTIOS DE INTERESSE PATRIMONIAL E PAISAGÍSTICO 

 

3.4.3. CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DOS MUSEUS E ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS 

 

3.4.4. CRIAÇÃO DO CENTRO DE VIOLA CAMPANIÇA, ARTES E OFÍCIOS ARTESANAIS DE CASTRO 

VERDE 

 

3.4.5. RECOLHA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS IMATERIAIS LOCAIS 

 

3.4.6. PROMOVER A VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA IDENTIDADE 

 

3.5. INCENTIVAR A DINÂMICA CULTURAL 

  

3.5.1. DESENVOLVIMENTO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE CASTRO VERDE 

 

3.5.2. MANUTENÇÃO DE UMA PROGRAMAÇÃO CULTURAL VARIADA E DE QUALIDADE 

 

3.5.3. APOIO À DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES POPULARES TRADICIONAIS 

 

 

3.6. MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS POPULAÇÕES 
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3.6.1. MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES ENTRE OS AGLOMERADOS POPULACIONAIS 

 

3.6.2. CRIAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES E DE LAZER NAS ÁREAS URBANAS 

 

EIXO 4: CONHECIMENTO E TRANSFERÊNCIA DO SABER 

 

4.1. PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

4.1.1 PROMOVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

  

4.1.2 PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO JUNTO DE PÚBLICOS VARIADOS 

 

4.1.3. MANTER E INCENTIVAR A DINAMIZAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO 

VALE GONÇALINHO (CEAVG) 

 

4.2. FOMENTAR A INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA APLICADA E EXPERIMENTAAÇÃO 

 

4.2.1. PROMOVER O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A INVESTIGAÇÃO 

 

4.2.2 PROMOVER O CONHECIMENTO DOS VALORES CULTURAIS E HISTÓRICOS DE CASTRO 

VERDE 

 

4.2.3. REALIZAÇÃO DE CAMPOS DE ENSAIO E DEMONSTRAÇÃO 

 

4.2.4. APOIAR E DESENVOLVER PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO 

 

4.3. PROMOVER A REALIZAÇÃO DE COLÓQUIOS, ENCONTROS E EDIÇÕES 

 

4.3.1. ORGANIZAÇÃO DAS JORNADAS AMBIENTAIS DE CASTRO VERDE 

 

4.3.2. REALIZAÇÃO DAS JORNADAS TÉCNICAS DE OUTONO DA AACB 

 

4.3.3. EDIÇÃO DE OBRAS DE INVESTIGAÇÃO E PESQUISA DE ÂMBITO PATRIMONIAL, AMBIENTAL 

E SOCIAL 

 

 

4.4. PROMOVER A CAPACITAÇÃO E A TRANSFERÊNCIA DO SABER 

 

4.4.1. CAPACITAR OS AGENTES LOCAIS E OS PROFISSIONAIS PARA OS TEMAS RELEVANTES PARA 

A RESERVA DA BIOSFERA 

 

4.4.2. SESSÕES DE ESCLARECIMENTO E DE FORMAÇÃO PERIÓDICAS 

 

4.4.3. PROMOVER O ENSINO DAS ARTES TRADICIONAIS 

 

EIXO 5: REDES DE COOPERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 

 

5.1. PARTICIPAÇÃO EM REDES 

 

5.1.1. PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS E DE RESULTADOS COM AS REDES DAS RESERVAS DA 

BIOSFERA DA UNESCO 
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5.1.2. ADESÃO A REDES DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

 

5.1.3. REDE DE ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO 

5.1.4. OUTRAS REDES 

 

5.2. INFORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E CONVITE À PARTICIPAÇÃO 

 

5.2.1. PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PARTICIPATIVAS 

 

5.2.2. PROMOVER REUNIÕES TEMÁTICAS 

 

5.3. PARCERIAS E COLABORAÇÕES 

 

5.3.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS 

 

5.3.2. INCENTIVAR AS SINERGIAS ENTRE PROJETOS E ENTIDADES 

 

5.3.3. COORDENAR DE FORMA CONJUNTA AS INTERVENÇÕES NO TERRITÓRIO 

 

EIXO 6: IDENTIDADE E PROMOÇÃO 

 

6.1. PROMOVER A IMAGEM DA RESERVA DA BIOSFERA 

 

6.1.1. DESENVOLVER UM PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

6.1.2. COLABORAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

6.1.3. INTERNET E REDES SOCIAIS 

 

6.1.4. PRODUÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS 

 

 

6.2. IMPLEMENTAR A MARCA E A SUA DIVULGAÇÃO 

 

6.2.1. IMPLEMENTAR A MARCA “CASTRO VERDE BIOSFERA” 

 

6.2.2. SENSIBILIZAR PRODUTORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A IMPORTÂNCIA DA 

MARCA 

 

6.2.3. DIVULGAR A MARCA “RESERVA DA BIOSFERA DE CASTRO VERDE” 

 

 

6.3. REALIZAÇÃO DE AÇÕES E INICIATIVAS PROMOCIONAIS 

 

6.3.1. DINAMIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

6.3.2. CRIAÇÃO DE EVENTO TEMÁTICO 
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CONTACTOS  

 

Gabinete de Informação e Comunicação 

Câmara Municipal de Castro Verde 

 

286 320 040  

gab.comunicacao@cm-castroverde.pt 

 

www.cm-castroverde.pt 

 

Município de Castro Verde 

 

Castro Verde Biosfera 
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