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Drylands forests: key regulation and maintenance ecosystem services
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Model natural regeneration at different scales
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Model natural regeneration at different scales
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40 years of reforestation  in the semiarid: lessons from the past to adapt to the future

44 reforestation evaluated

• More herbaceous in cork oak
• Oaks grow much  better without pines

Dominated by 
umbrella pine

Dominated by holm-oak 
and cork-oak

• single e mixed
• 11-37 years (average of 20 years)

Analysis by reforestation type and climate conditions

• Oaks grow much  better without pines
• Natural regeneration depends on the 

level of aridity
• Similar soil quality
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Holm-oak Cork-oak Umbrella Pine

Ecosystem Services synthesis What we learned
 Adapt the type of reforestation to the 

local and regional context (macro e 
microclimate);

 Promote > heterogeneity and 
diversification of activities, be flexible.



modelling NDVI using 
ground truth information and 
validation data

over space: canopy cover (%) over time: change in canopy cover)

evaluating crown cover 
over space (macroclimate) and 

time (20 years)



Creating a positive 
vision for the future

Knowledge

Adaptation plan to climate change in Adaptation plan to climate change in MértolaMértola municipalitymunicipality
Meet with 
Institutions and 
Farmers

SWAP  - Scenario Workshop & Adaptation Pathways

Choose the adaptation 
pathways futuros

Plan for species, areas 
and adaptation capacity

Review and validate the 
document



http://echanges.fc.ul.pt/projetos/adaptforchange/index.html?id=42
https://www.rtp.pt/play/p3148/biosfera 11 Novembro



RCP 8.5 Mértola Ano 2010 Ano 2040 Ano 2070 Ano 2100

Precip. média anual (mm) 558 mm 404 mm 317 mm 288 mm

Temp. Mín (oC) 3.9 oC 4.7 oC 5.2 oC 6.4 oC

Temp. média anual (oC) 16.9 oC 17.5 oC 18.9 oC 20.9 oC

Temp. Máx (Agosto) (oC) 33.1 oC 36.3 oC 37.6 oC 39.5 oC

Figura 1 - Cenário Climático RCP 8.5 em Mértola realizado com modelo EC-EARTH-
KNMI_RACMO22E. Fonte: parceria com projeto ClimaAdapt.Local, Calheiros et al 2015



Pontos consensuais
• USOS E ZONAS E MICROCLIMAS

• Regenerar a floresta natural nas zonas de elevado potencial
• Promover as pastagens permanentes

• CAÇA
• Gerir a actividade cinegética de forma sustentável (tendencialmente de origem endógena)

• EMPREENDEDORISMO LOCAL
• Incentivar a exploração de energias renováveis (fotovoltaica) para autoconsumo e 

complemento de rendimento

• DIVERSIFICAR
• Diversificar as espécies arbóreas e arbustivas, prioritariamente autóctones, adaptadas ao 

clima futuro

• ÁGUA & SOLO
• Promover a utilização eficiente da água da chuva (captação e armazenamento)
• Promover a capacidade de retenção de água no solo
• Promover a qualidade do solo
• Promover o sequeiro assistido por rega pontual no períodos críticos 





PlanningPlanning typicaltypical zoneszones
Zone type I – 200 ha Umbrella pine
Zone type II – 600ha mix Montado
Zone type III – 1000 ha Grasslands
Zone type IV – 1000ha Hunting
Zone type V – 50ha Irrigation



Desafios da Situação Atual:

Projetos florestais de pinheiro manso com uma
densidade de árvores demasiado elevada em
que a produtividade da pinha é bastante
reduzida face ao esperado e que no futuro, de
acordo com o cenário climático RCP8.5, se
projeta ser ainda menor.



ZONA MINI ZONA MEDIDA
Na área total Reduzir a densidade de árvores + Diversificar (medronho, azinho e alfarroba) + Mulch (cobertura 

vegetal) e Rega deficitária de apoio na fase de plantação + Proteção Galeria Ripícola. Conciliar a 
gestão com colheita de cogumelos silvestres (ex.Lactarius deliciosus) e extracção de resina e 
pastoreio (MC).

Diversificar
em 4 áreas

20ha Pinheiro Manso e 
Medronho (zonas 

umbrias)

Ao final de cinco anos da plantação, desbaste para obter 180arv/ha + 400 plantas de 
medronheiro; primeiros 2 anos com rega de apoio e controlo de matos ao longo do tempo (1/3 
da área a cada 3 anos) para gestão da carga de combustível, biomassa, e mulch

60ha Alfarrobeira
(luvissolos em zonas 

planas)

1º ano: Desbaste do pinheiro manso para 100 árv/ha; 2º e 3º anos: (utilizar resíduos para 
aumentar matéria orgânica) + instalação de alfarrobeiras 400 árv/ha, com rega de apoio com 
charcas e furos (atenção pois também secam no verão) - medida 8.1.5 do PDR2020. Enxertia no 
4º ano. Pastoreio de ovinos. 

120ha Pinheiro Manso 
e Azinheira (litossolos

em zonas planas)

Desbastar até 200arv/ha e aproveitamento da regeneração natural. Desbaste e promoção do 
montado de azinho, 5 anos em espera (com protetores individuais) e depois instalação de 
pastagem com ovinos no sub-coberto.

Margens dos rios e ribeiras (Zonas 
Ripícolas)

Instalação de galeria ripícola (medida PDR 8.1.2).


