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Diante da invasão da erva-das-pampas que se tem 
verificado em toda a região em que nos inserimos, 
apresentamos-lhe, na condição de parte integrante 
da parceria internacional criada pelo Projeto LIFE17 
NAT / ES / 000495 – «Medidas urgentes de controlo 

da propagação da erva-das-pampas (Cortaderia selloana) 
na área Atlântica» LIFE STOP Cortaderia – a Estratégia 
Transnacional de Combate à Erva-das-pampas. Este projeto 
dedica-se inteira e especificamente à gestão do combate 
à erva-das-pampas nas costas atlânticas portuguesa, 
espanhola e francesa, entre os anos de 2018 e 2022.
Promovido por uma aliança transnacional composta por 
autoridades públicas e centros de investigação, conta com 
o principal apoio da Comissão Europeia, assim como do 
Governo da Cantábria, em Espanha, juntamente com outras 
entidades públicas (Ministério da Transição Ecológica e 
Desafio Demográfico do Governo de Espanha, através da 
Fundação para a Biodiversidade, Xunta de Galicia e Câmara 
Municipal de Santander) e empresas privadas (Astander, 
Solvay e Viesgo). Em Portugal, as instituições parceiras são 
o Município de Vila Nova de Gaia e o Instituto Politécnico 
de Coimbra, através da Escola Superior Agrária de Coimbra 
(ESAC).
Cortaderia selloana é um táxon de origem sul-americana que 
começou a ser citado como uma espécie selvagem, ocupan-
do habitats naturais em diferentes áreas do Arco Atlântico 
em meados do século XX e, desde então, as suas popula-
ções têm seguido uma preocupante tendência contínua de 
crescimento.
Aproveitando a bonança do clima e a significativa expan-
são de infraestrutura dos últimos 30 anos do século XX, 
as populações desta planta invasora multiplicaram-se por 
todo o Arco Atlântico, tornando-se particularmente forte 
em habitats antrópicos: margens de rodovias, ferrovias, 
portos, aeroportos, áreas industriais, pedreiras ou resquícios 
de operações de mineração. Espécie muito competitiva e 
prolixa em áreas de solos recentemente removidos, desco-
bertos, pobres, expostos diretamente ao sol, instala-se com 
frequência nestas infraestruturas e em todo o tipo de obras 
que supõem remoção de solo.
A partir daí, quase sem competição, tem submetido o meio 
ambiente a um bombardeio contínuo de sementes de outo-
no (cada espécime produz cerca de um milhão de sementes 
que o vento movimenta com grande eficiência), e começou 
a ocupar habitats naturais, em particular sapais, dunas, 

margens de rios, campos e orlas de floresta, que estão seria-
mente ameaçados.
No caso dos parques e espaços verdes de Vila Nova de Gaia, 
os nossos serviços são orientados, há vários anos, para a 
remoção da erva-das-pampas, assim que alguma destas 
plantas aparece.
Mas a verdade é que a luta contra esta planta invasora 
necessita de ações generalizadas em diferentes espaços, 
inclusive naqueles em que o Município não pode atuar. 
Agora, na presença dos primeiros frutos do Projeto LIFE 
STOP Cortaderia, do qual esta Estratégia é um instrumen-
to fundamental, dispomos de um documento capaz de 
sensibilizar toda a população para o problema ecológico da 
erva-das-pampas, estimulando a ação contra esta espécie 
invasora e envolvendo os principais agentes em Portugal 
e no Arco Atlântico numa Estratégia comum de combate à 
invasora.
Acreditamos que a abordagem transregional e transnacional 
será decisiva para o sucesso desta luta a médio e longo 
prazo. Será improdutivo eliminar a erva-das-pampas num 
território específico se o território vizinho não se comprome-
ter a fazer o mesmo nesse período. O problema ecológico 
é idêntico a todos e deve ser enfrentado em conjunto. Esta 
Estratégia constitui o ponto de viragem.

Eduardo Vítor Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
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Que razões para uma Estratégia 
Transnacional?
Documento necessário para promover e facilitar a 
coordenação e o compromisso comum.

Por que motivo é necessário tomar 
medidas urgentes contra a Cortaderia? 
Trata-se de uma espécie exótica invasora (EEI) com elevada 
capacidade de invasão e colonização de áreas degradadas. 
Atualmente, é considerada uma praga que ameaça mesmo 
habitats de interesse comunitário existentes em Áreas 
Naturais Protegidas.

 

Introdução A Estratégia Transnacional de luta contra a Cortaderia 
enquadra-se no âmbito do projeto “LIFE STOP Cortaderia 
- Urgent measures for controlling the spread of Pampas 
grass (Cortaderia selloana) in Atlantic Area”. Trata-se 
de um projeto que pretende lutar contra as novas colo-
nizações e controlar as já estabelecidas, com especial 
destaque para as Áreas Naturais Protegidas costeiras. 
Concretamente, o projeto LIFE pretende lançar as bases 
para a luta contra Cortaderia selloana no Arco Atlântico 
português, espanhol e francês, atuando com especial 
incidência na comunidade autónoma da Cantábria.

Entidades  
ambientais:

Associações
ONG

 Fundações

Administrações:
Estatais

 Regionais
Municipais

Locais

 

Empresas  
de jardinagem

 Consultorias 
ambientais

Estratégia

A Estratégia é vista como uma ferramenta que lance as bases na ação 
ordenada e coordene todas as entidades envolvidas, a todos os níveis, na luta 
contra a espécie.

As EEI são uma ameaça para a biodiversidade. Touças de Cortaderia na 
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (Aveiro, Portugal).

Conversa informativa sobre o projeto LIFE STOP 
Cortaderia no qual se enquadra a Estratégia.

Definição de  
Espécie Exótica Invasora
Uma espécie exótica cuja introdução ou propagação 
se considera que ameaça ou tem um impacto adverso 
na biodiversidade e nos serviços ecossistémicos 
conexos.
(Regulamento (UE) N.º 1143/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 22 de outubro de 2014 relativo à prevenção e gestão da 
introdução e propagação de espécies exóticas invasoras)
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Biologia e ecologia  
da espécie
Ficha taxonómica
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.)  
Ascherson & Graebner
Sin. Arundo selloana Schult. & Schult. f.

 Reino: Plantae
 Divisão: Magnoliophyta
 Classe: Magnoliopsida
 Ordem: Poales
 Família: Poaceae

Objetivo O presente documento tem como objetivo coordenar e 
dinamizar a luta contra a Cortaderia selloana entre os 
diferentes membros do Arco Atlântico, propondo critérios de 
controlo e gestão contra esta espécie invasora. O documento 
inspira-se no conhecimento e nas experiências recolhidas 
durante as jornadas e reuniões do Grupo de Trabalho.

A Estratégia tem por objetivo principal 
coordenar e dinamizar a luta contra a 
Cortaderia selloana no Arco Atlântico.

Herbácea perene que forma aglomerados 
de grandes dimensões. 
Pode atingir 4 m de largura  
e as folhas até 2 m de altura.

Folhas grandes, em forma de fita e lisas, 
que podem atingir 2 m de comprimento e 
3-8 cm de largura.
Bordos serrilhados, cortantes. Ásperas ao 
tato e cobertas por cristais de sílica.

A inflorescência apresenta inúmeras 
espiguetas muito pequenas, com  
15-25 mm de comprimento e 3-6 flores 
por espigueta. 
Glumas brancas.

Cariopse ou fruto simples  
de 2,0-2,5 mm de comprimento.
Seco, típico das gramíneas, também 
denominado grão. 
Dispersa-se sob a proteção das glumelas 
florais (lema e pálea). 

Erva-das-pampas
Cortaderia selloana 
(Schultes & Schultes fil.)  
Ascherson & Graebner

Penacho, hierba de la Pampa,  
herbe des Pampas

Espécie ginodióica cujas inflorescências se 
desenvolvem em panículas semelhantes a plu-
mas, de cor branca, creme, prateada, malva ou 
rosa, conforme o amadurecimento e o sexo. As 
panículas são de grandes dimensões, com 40-
100 cm de comprimento e 15-30 cm de largura. 
Desenvolvem-se na extremidade de caules 
direitos que podem atingir os 4 m de altura. 

Quadro taxonómico e descritivo da Cortaderia selloana.

Uma luta eficaz não é uma luta individualizada, mas 
uma luta conjunta e coordenada, na qual participam 
todos os atores com responsabilidades, tanto no 
setor público como no privado.
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Relativamente à sua biologia, a espécie é ginodióica, ou seja, 
possui espécimes femininos e hermafroditas, funcionando 
estes últimos praticamente como masculinos (Domènech, 
2005).

Para se reproduzir e formar sementes viáveis, precisa dos 
dois tipos de indivíduos e que estes estejam relativamente 
próximos; por isso se comporta funcionalmente como dióica.

Cada inflorescência contém cerca de 100 000 sementes 
(Ecroyd et al., 1984). Um exemplar adulto (sem distinção do 
sexo da planta) pode produzir, em média, 21 inflorescências 
(panículas) durante a floração, tendo-se inclusivamente regis-
tado mais de 100 plumas numa única planta (H. Marchante, 
com. pers.).

A dispersão de sementes das plantas femininas por ação do 
vento a longas distâncias é facilitada graças aos pelos lon-
gos das glumas que as cobrem. No entanto, as glumas das 
flores hermafroditas não possuem esses pelos, pelo que a 
sua capacidade de dispersão é menor.

A Cortaderia selloana é uma espécie exótica invasora (EEI), 
porque tem toda uma série de características que a tornam 
muito competitiva contra a vegetação autóctone.

É uma planta exótica, pouco exigente a nível ecológico. Pro-
duz uma grande quantidade de sementes com facilidade de 
dispersão graças ao vento ou agarradas a veículos, pessoas 
ou animais, alcançando grandes distâncias. A sua esperança 
média de vida é elevada.

 

Detalhe das panículas, hermafrodita à esquerda e feminina à direita
O vento favorece a dispersão das 
sementes.

 Esquema explicativo do significado de espécie ginodióica.

Fenologia Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Germinação

Crescimento

Floração

Frutificação

Dispersão das sementes

Senescência

Fenologia da Cortaderia selloana no Arco Atlântico. As datas comuns e coincidentes entre as regiões estão numa cor escura, as datas variáveis de acordo com as 
regiões onde os espécimes estão localizados as de cor mais clara.

Las semillas de plantas femeninas se pueden 
desplazar hasta los 33 km (Starr et al., 2003) 
gracias a los largos pelillos de sus cubiertas y a su 
ligereza. Pueden trasladarse con ayuda del viento, 
por las turbulencias del aire al paso de vehículos 
y/o adheridas a estos.

Nomes comuns da espécie: 
erva-das-pampas, penacho, plumas, plumero, hierba 
ou carrizo de la Pampa, ginerio, cortadera, plumacho, 
panpa-lezka, l´herbe de la Pampa, herbe des Pampas, 
plumet, roseau à plumes, gynerium argenté.

Um exemplar feminino adulto, em média, pode 
produzir um milhão de sementes por ano.

Exemplares 
femininos

Espécie 
ginodióica

Exemplares 
hermafroditas;
comportam-se 
principalmente 

como masculinos

As sementes de plantas femininas podem viajar 
até 33 km (Starr et al., 2003) graças aos pelos 
compridos das flores que as envolvem e à sua 
leveza. Podem deslocar-se pela ação do vento, 
devido à turbulência do ar na passagem de veículos 
e/ou aderir a estes.

Não é invencível!
Necessita de humidade e terreno disponível para 
germinar.
É sensível à geada nos estágios iniciais do seu 
desenvolvimento.
Tem dificuldade para se instalar em áreas interiores 
e altitudes acima de 600 m.
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Problemas decorrentes da invasão  
pela Cortaderia selloana

Existem três níveis atingidos pelos problemas derivados da 
invasão desta espécie:

 
Avaliação da extensão  
da invasão

A fim de avaliar a extensão da invasão é necessário realizar 
um mapeamento da presença da espécie.

Para a sua elaboração, é necessário recolher todos os dados 
georreferenciados existentes e todas as informações para, 
posteriormente, atualizar ou criar novos mapas. Através 
da cartografia georreferenciada é possível fazer avaliações 
de áreas ocupadas e densidades das zonas colonizadas, 
estabelecendo prioridades de ação de acordo com os 
diferentes critérios a serem avaliados.

Diagnóstico

Origem e localização  
no Arco Atlântico
Origem. Trata-se de uma espécie da América do Sul que ha-
bita as zonas de clima ameno da Argentina, Uruguai e Brasil, 
além das áreas costeiras e vales interiores de clima medi-
terrânico do Chile. Na Argentina, inclui-se a área conhecida 
como La Pampa, de onde advém o seu nome.

Localização no Arco Atlântico. Do sul de Portugal à região 
de Nova Aquitânia, em França, passando por toda a orla nor-
te de Espanha.

História
Chegou à Europa durante os séculos XVIII e XIX como planta 
ornamental proveniente da América do Sul. No início, apenas 
chegaram as plantas femininas, cuidadosamente selecio-
nadas para jardinagem por terem plumas mais vistosas. 
Estas não tinham capacidade de se reproduzirem sozinhas, 
situação que se alterou quando ocorreu a entrada de semen-
tes que germinaram como exemplares hermafroditas e agi-
ram como doadores de pólen.

 
Dispersão e expansão
A dispersão pode ocorrer de forma acidental, a partir de se-
mentes de plantas estabelecidas ou de exemplares plantados 
para fins ornamentais, ou de forma intencional, como em 
França, pode é comercializada e plantada; no entanto, conti-
nua pendente o controlo e a regulamentação do comércio da 
planta pela Internet.

As sementes deslocam-se a grandes distâncias. As vias de 
comunicação oferecem uma rápida disseminação até locais 
degradados para que se possa estabelecer e germinar.

Os principais riscos de expansão atualmente são: as 
invasões em locais onde ainda não chegou, a colonização 
em habitats com elevado valor ecológico e com estatuto 
de conservação e o avanço a partir de núcleos ou áreas de 
elevadas densidades. 

 

PAÍS 
VASCOCANTABRIA

ASTURIAS

GALICIA

NORTE

CENTRO

ALENTEJO

ALGARVE

LISBOA

NOUVELLE-
AQUITAINE

Localização do Arco Atlântico e respetivas regiões administrativas. Impactos causados pela Cortaderia selloana.

Chegada à Europa da Cortaderia selloana  
e naturalização das espécies nos países do Arco Atlântico.

As vias de comunicação são as principais rotas de dispersão da espécie.  A fotografia aérea feita com a ajuda de um drone pode identificar indivíduos 
de Cortaderia selloana em áreas inacessíveis, como a zona húmida na ima-
gem. Foto: Digimax-video.

 

PAÍS VASCOCANTABRIA

ASTURIAS

GALICIA

NORTE

CENTRO

ALENTEJO

ALGARVE

LISBOA

NOUVELLE-
AQUITAINE

Séculos 
XVIII-XIX

1960

1940

1955

A nível social 
  Fonte de alergénios.
  Perigo de cortes.
  Degradação da paisagem.

A nível económico
  Despesas: no controlo, erradicação, acompanhamento, 
restauro.
  Perda de produtividade de pastos e florestas.
  Quebras no turismo.

A nível ecológico
  Alterações na paisagem.
  Perda de biodiversidade.
  Competição por alimentos.
  Alterações no ambiente físico.
  Aumento do risco de incêndios.
  Perda de conectividade para a fauna.

As vias de comunicação, caminhos, estradas, vias 
rápidas, autoestradas, linhas ferroviárias, etc. são as 
principais rotas de dispersão.
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GALICIA

NOUVELLE-
AQUITAINE

PAÍS VASCOCANTABRIAASTURIAS

NORTE

CENTRO

ALENTEJO

ALGARVE

LISBOA

Fundamentos  
da Estratégia
A Estratégia é um documento prático que funciona como 
uma ferramenta para uma tomada de compromisso e exe-
cução de ações. É fruto das reuniões do Grupo de Trabalho, 
resultando num documento que define 7 linhas de ação.
As prioridades de trabalho na luta contra a Cortaderia cen-
tram-se no controlo preventivo e deteção rápida de exempla-
res isolados ou dispersos, através do controlo e erradicação 
em locais com alto valor ecológico (Áreas Naturais Protegi-
das).
A Estratégia segue as principais linhas metodológicas de um 
padrão que é definido do menos para o mais, de fora para 
dentro, seguindo o padrão agregado de expansão da espécie:

Situação nos países e regiões  
do Arco Atlântico

Mapeamento da espécie no Arco Atlântico. Apresenta-se 
abaixo um mapa estimativo de densidades para a Cortaderia 
selloana no Arco Atlântico, em quadrículas de 10x10 km, a 
partir dos dados fornecidos pelos gestores de conservação 
da natureza das diferentes regiões e das plataformas de 
ciência cidadã. O objetivo é dar uma ideia aproximada da 
situação atual da espécie com base em intervalos de locais 
(contactos) para cada quadrícula e para cada país/região. 
Como são dados muito variáveis entre regiões, foi escolhida 
uma escala de densidades com uma ampla margem (muito 
baixa, baixa, média, alta, muito alta). 

N

Mapa com estimativa de 
densidades da Cortaderia selloana 
no Arco Atlântico para quadrículas  
de 10x10 km.
Origem dos dados cartográficos:
http://stopcortaderia.org/language/
pt/estrategia-pt/

Interrupção da expansão da Cortaderia selloana.  
Prevenção e Rede de Alerta Precoce.  

Redução da presença da Cortaderia selloana. 
Controlo e erradicação “de fora para dentro”  

e em áreas de interesse especial.

Comunicação, formação e sensibilização.

Restauro e acompanhamento após a erradicação. 

Legislação, propostas e financiamento.

Investigação.

Responsabilidades e competências  
dos agentes envolvidos.

Fundamentos 
da Estratégia

Padrão de ação para o controlo da Cortaderia selloana.

Linhas de ação da Estratégia.

MUITO BAIXA
BAIXA
MÉDIA
ALTA
MUITO ALTA

DENSIDADE

Alerta precoce e prevenção, chaves no controlo  
da expansão da Cortaderia.

Zonas livres de Cortaderia selloana

Deteção prévia

Açõ
es       

        Zonas-tampão

PREVENÇÃO

Ações 
grandes 
massas

  Densidade da Cortaderia DENTRO      
      

  FORA 

Elim
inação nas ANP                Eliminação de exemplares is

olad
os

 e
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is
pe

rs
os
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Redução da presença da   
Cortaderia selloana.  
Controlo e erradicação “de fora para dentro”  
e em áreas de interesse especial.

 Estabelecer a escala do trabalho.

 Avaliar a ocupação do terreno.

 Estabelecer prioridades de ações de controlo e 
erradicação nas zonas de expansão em indivíduos 
pioneiros, isolados ou dispersos.

 Estabelecer prioridades de ações de controlo e 
erradicação da Cortaderia nos habitats mais sensíveis.

 Estabelecer medidas preventivas e de controlo ligadas a 
obras civis e à construção.

 Controlar os restos da Cortaderia provenientes da 
eliminação de uma maneira segura e eficaz.

 Restaurar terrenos degradados. 

 Detetar áreas próximas de pontos quentes (massas 
monoespecíficas) com elevada probabilidade de serem 
ocupadas pela Cortaderia e avaliar a sua recuperação e 
restauro.

 Definir o tipo de metodologias de erradicação mais 
adequado para cada caso.

 Desenvolver zonas-tampão livres da Cortaderia, nos 
arredores das grandes manchas.

 Verificar periodicamente e intervir posteriormente às 
ações de controlo e erradicação.

 Elaborar planos de ação.

Interrupção da expansão da   
Cortaderia selloana.  
Prevenção e Rede de Alerta Precoce

Prevenção:

 Controlo da jardinagem.

 Controlo de coleções, jardins botânicos, jardins públicos 
e privados em que a espécie aparece como ornamental.

 Controlo das importações ilegais.

 Controlo da entrada de sementes por possíveis 
contaminações.

 Inclusão da prevenção, vigilância e um período de 
“garantia” livre de Cortaderia selloana em qualquer 
planeamento de obra que envolva movimentos de terras 
e destruição de vegetação própria da zona. Realização 
de trabalhos de limpeza dos veículos e equipamentos 
para eliminar sementes antes de os utilizar noutro local.

 Realização de projetos de restauro depois das obras. 
Controlo e eliminação da Cortaderia durante pelo menos 
três anos após a execução da obra.

 Ao nível local, promoção de medidas para evitar o 
abandono e a não utilização dos terrenos.

 Sensibilização e educação ambiental. Formação para a 
contribuição de todos os cidadãos para as plataformas 
de deteção e alerta precoce.

Rede de Alerta Precoce: 

A deteção de exemplares em locais onde nunca foram vistos 
é fundamental para deter a expansão da espécie. A referida 
localização pode ser apoiada por uma plataforma de ciência 
cidadã.

Erradicação de um exemplar isolado de Cortaderia selloana em charneca 
costeira.

Uma forma de prevenção é a promoção de medidas para evitar o abandono e 
desuso dos terrenos. Nas zonas com grandes massas monoespecíficas é necessário controlar as faixas periféricas e confinar a espécie.

Exemplo é a redação do Plano de Ação contra a 
Cortaderia selloana na Galiza.
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Comunicação, formação e sensibilização estão intimamente 
ligadas e até se sobrepõem. Estas três ações fazem parte 
das medidas de prevenção.

Plano de comunicação. Presença em redes sociais e pági-
nas web específicas, a edição de painéis e materiais informa-
tivos, sessões de divulgação, etc.

Um plano de formação que inclui seminários técnicos para 
profissionais envolvidos na problemática da Cortaderia.

Em relação à sensibilização do público em geral, esta passa 
pela realização de campanhas de educação ambiental (pa-
lestras, redes sociais, páginas web, artigos na imprensa, etc.) 
sobre a Cortaderia.

 

Restauro e acompanhamento após a erradicação

Restauro. A primeira coisa a fazer é acondicionar e enrique-
cer adequadamente os terrenos cuja cobertura vegetal vai 
ser regenerada para favorecer o rápido crescimento de es-
pécies autóctones. Posteriormente, fazer uma regeneração 
da cobertura vegetal com espécies próprias da região e 
favorecer a recolonização da vegetação nativa circundante, 
com o objetivo de cobrir o terreno rapidamente e favorecer o 
sombreamento do solo que dificulta o assentamento de no-
vas sementes da Cortaderia. É aconselhável contribuir para o 
aumento da biodiversidade com a criação de novos ambien-
tes, como açudes ou pequenas lagoas.
Incentivar a pecuária e as colheitas, em terrenos não reflores-
táveis, para evitar o abandono destes, especialmente nos que 
tenham probabilidade de sofrer em uma nova colonização.

Acompanhamento da erradicação
É essencial este trabalho para evitar a germinação de se-
mentes e o crescimento acidental de quaisquer exemplares 
arrancados. A ação que ocorre após o término da fase de 
erradicação continua durante o período de regeneração 
da cobertura vegetal e termina, pelo menos, três anos de-
pois, quando há garantias de que não existe nenhum novo 
exemplar da Cortaderia. 

Investigação

Promover entre universidades e centros de investigação as 
diferentes linhas de investigação sobre a espécie:

 Avaliação de novas metodologias de controlo, prevenção 
e erradicação.

 Controlo biológico da Cortaderia selloana através do uso 
de agentes biológicos específicos.

 Avaliação de técnicas de gestão do território e sua 
adequação para a prevenção do aparecimento e 
controlo da Cortaderia.

 Avaliação de técnicas de restauro dos terrenos para 
prevenir a colonização pela Cortaderia.

 Gestão dos resíduos gerados na sua erradicação.

Comunicação, formação e sensibilização
Qualquer estratégia contra o avanço da Cortaderia deve 
implementar um plano de comunicação, formação e sensibi-
lização que mitigue o desconhecimento da espécie, principal-
mente a sua faceta invasora e prejudicial ao meio natural e à 
biodiversidade.

O acompanhamento da erradicação é essencial para localizar possíveis 
reaparecimentos da espécie.

Experiência de germinação em condições reais: água doce, rio Mondego, 
Coimbra.

Plano de 
sensibilização

Plano de 
formação

Plano de 
comunicação

Prevenção

Um exemplo é a página web do projeto LIFE STOP  
Cortaderia:  
http://stopcortaderia.org/ 
disponível em português, castelhano e inglês.

A educação ambiental sobre as 
espécies invasoras  

é essencial para consciencializar 
sobre a sua problemática.

Gráfico que representa a interseção dos três planos (comunicação, 
formação e sensibilização); todos fazem parte da prevenção.
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Propostas e financiamento

Propostas

 Incentivar a assinatura de acordos de tutela do território 
entre proprietários de terrenos, sejam eles públicos ou 
privados, e entidades de tutela para realizar ações de 
eliminação e controlo da espécie. 

 Incorporar a luta contra espécies exóticas invasoras, 
incluindo a Cortaderia selloana, nos diagramas 
ecológicos do Primeiro Pilar 1 da Política Agrícola 
Comum a nível nacional, no quadro do objetivo 
específico 6.1.f. de proteção da biodiversidade, serviços 
ecossistémicos, conservação de habitats e paisagens. 

 Incluir a obtenção de selos de qualidade ambiental. 
 Incentivar o compromisso decidido por empresas e 

indústrias.

 Incorporar transversalmente a luta contra a espécie na 
normativa e legislação.

Financiamento

O financiamento deve vir de orçamentos públicos europeus, 
nacionais ou regionais que visem melhorar a biodiversidade, 
a política agrícola e silvícola ou a luta contra as alterações 
climáticas, por exemplo.
Podem articular-se auxílios, subsídios e incentivos dirigidos a 
promover ações de controlo e eliminação da Cortaderia para 
entidades coordenadas com a Administração competente.

Legislação, propostas e financiamento
Legislação

A União Europeia classifica as espécies exóticas invasoras 
(a seguir designadas EEI) numa lista de espécies que 
preocupam a UE. No momento em que esta Estratégia é 
aprovada, a Cortaderia selloana não está incluída nesta lista.

Por outro lado, existem diferenças ao nível individual de 
cada país do Arco Atlântico: enquanto Espanha e Portugal 
a têm catalogada, França aplica a lista aprovada pela União 
Europeia na qual se inclui apenas outra espécie do género, a 
Cortaderia jubata.

 Diagrama que resume o plano de sensibilização.

O compromisso de empresas e indústrias em controlar as espécies deve ser incentivado. Foto: Digimax-video.

Diagrama que resume o plano de formação.

• Regulamento de Execução (UE) 2019/1262 da Comissão, 
de 25 de julho de 2019, que altera o Regulamento de 
Execução (UE) 2016/1141 para atualizar a lista de espécies 
exóticas invasoras que suscitam preocupação na União. 
Incluída a espécie Cortaderia jubata.

• REGULAMENTO (UE) n.º 1143/2014 estabelece, por 
seu lado, as regras para impedir, minimizar e atenuar os 
impactos adversos na biodiversidade da introdução e 
propagação de EEI.

Legislação europeia para EEI.

Decreto-lei
92/2019, 
de 10 de julho

Real Decreto 
630/2013, 
de 2 de agosto

Decreto 
2017/595, 
de 21 de abril

Decretos sobre EEI em Portugal, Espanha e França.

Porquê a formação?
  Para ter pessoal qualificado e 
especializado na espécie, bons 
profissionais de comunicação.

Divulgação: 
  Biologia e ecologia da 
espécie.

  Estratégia.

  Planos de ação.

Público-alvo: 
  Guardas de Recursos Florestais.

  Técnicos do meio ambiente, 
de confederações, rodoviários, 
da orla costeira, florestais, de 
obras públicas, de planeamento 
urbano.

   Pessoal de empresas 
de jardinagem, restauro 
paisagístico, etc. 

   Professores e profissionais da 
Comunicação.

Cursos de formação:
 Identificação e biologia da 
espécie.

 Manipulação.

 Metodologias de controlo e 
prevenção.

 Boas práticas.

Formação

Porquê conhecer a 
problemática da espécie? 
   Evitar ações imprudentes.
   Aumentar a responsabilidade 
cívica e institucional.

Divulgação:
  Características da espécie.
  Ações de controlo.
  Rede de alerta precoce.
  Ações de voluntariado 
associadas.

Público-alvo: 
 Público em geral.

Educação ambiental e 
voluntariado:
  Estabelecimentos de ensino.
  Centros ambientais.
  Centros de jardinagem.
  Empresas de construção.
  Cidadãos interessados.
  Entidades que o solicitem.

Sensibilização
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Metodologia  
da luta contra a  
Cortaderia selloana
Mais informações, com descrições detalhadas, podem ser en-
contradas no Manual de Boas Práticas associado à Estratégia 
e desenvolvido no projeto LIFE STOP Cortaderia.

Medidas de prevenção
É necessário incentivar o controlo e a deteção precoce para 
evitar invasões de novas áreas. Entre as medidas de pre-
venção, destacam-se as que se seguem:

 Tomar precauções extremas ao realizar trabalhos de 
controlo da espécie.

 Considerar a problemática das espécies exóticas 
invasoras nas políticas urbanísticas.

 Ter uma boa organização do território para que não haja 
terrenos não utilizados.

 Detetar áreas não utilizadas, particularmente 
degradadas, e favorecer o restauro.

 Incentivar o uso de espaços agrícolas e exploração 
pecuária.

 Criar redes de alerta precoce.

 Realizar trabalhos de educação ambiental, 
sensibilização e comunicação.

As obras públicas desempenham um papel fundamental na 
expansão da espécie, pelo que podem ser implementadas 
medidas específicas de prevenção para essa atividade.

Responsabilidades e competências  
dos agentes envolvidos

Detalham-se abaixo, as responsabilidades e competências 
dos agentes envolvidos.
 

Órgãos da Administração Pública a nível nacional, 
local, municipal e regional, com competências 
no ambiente, em obras públicas ou em vias de 
comunicação.

Proprietários e gestores de zonas industriais, 
terrenos em construção, aterros, extrações mineiras, 
instalações paisagísticas, jardins.

Universidades e centros de investigação.

Entidades públicas e privadas a nível nacional, regional 
ou local, dedicadas ao estudo e conservação do meio 
ambiente.

Agentes da autoridade ou com competências  
de inspeção.

Meios de comunicação.

  Adesão à Estratégia.
  Preparação e desenvolvimento de protocolos de ação.
  Execução de ações específicas no âmbito 
das suas competências.
  Controlo em viveiros administrados por entidades locais.
  Divulgação, formação, sensibilização e comunicação.
  Coordenação com outras entidades para 
realizar uma ação conjunta.

  Adesão à Estratégia.
  Execução de ações no âmbito de suas possibilidades, 
prevenção, controlo e eliminação de acordo com o problema.
  Vigilância para evitar a dispersão.
  Divulgação do problema.

  Adesão à Estratégia.
  Estudos de biologia, controlo, gestão, prevenção e restauro.
  Avaliação dos resultados obtidos.
  Transmissão de conhecimentos às administrações 
correspondentes e competentes na execução de ações.
  Divulgação, formação, sensibilização e comunicação.

  Adesão à Estratégia.
  Execução de ações específicas de prevenção, 
eliminação, controlo e restauro.
  Inclusão da luta contra a Cortaderia nos 
seus acordos de tutela territorial. 
  Divulgação, formação, sensibilização e comunicação.

 Controlo da posse ilegal, cultivo e venda em viveiros.
 Controlo do tráfico pela Internet, etc.
 Divulgação do problema.

 Adesão à Estratégia.
 Divulgação da estratégia e do seu conteúdo.
 Comunicação dessas ações de luta contra a espécie.
 Divulgação do problema e das boas práticas. É fundamental prevenir que apareça pela primeira vez em lugares  

onde antes não aparecia.
 A regeneração da cobertura vegetal após qualquer tipo de trabalho é essencial 
para evitar o aparecimento da espécie.
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Manuseamento dos restos das plantas 
arrancadas ou cortadas

Restos sem partes reprodutoras

 Depositados no mesmo local de trabalho, o que significa 
menos custos económicos: Restos triturados, restos 
enterrados, solarização ou queima controlada. 

 Removidas para um ponto limpo para destruição ou 
reciclagem. Ação que acarreta um custo mais elevado.

Restos com partes reprodutoras

 As partes reprodutoras (inflorescências) são manejadas 
primeiro. São removidas em sacos bem fechados e 
integradas no sistema de gestão de resíduos para 
tratamento adequado.

 Posteriormente, procede-se como na secção anterior.

Ações posteriores à erradicação

Restauro

Após a erradicação, é essencial evitar uma nova colonização 
da espécie. 

 É necessário verificar as condições do terreno.

 Mulching ou aplicação de cobertura orgânica. 

 Regeneração da cobertura vegetal.

Outras ações. Criação de novos ambientes que contribuem 
para o aumento da biodiversidade. Favorecer o uso do solo 
contra o abandono. 

Acompanhamento da erradicação
O objetivo é realizar a supervisão e o controlo desses locais, 
para garantir que a espécie não aparece novamente.
Esta tarefa deve ser realizada durante pelo menos três 
anos após o tratamento, embora a extensão do período 
de acompanhamento dependa da existência de fontes de 
sementes próximas.

Programa de acompanhamento  
dos resultados das ações 
 
O acompanhamento é necessário para verificar a 
eficácia das ações, comparar os resultados entre áreas e 
metodologias e disponibilizar as experiências aos gestores e 
grupos de trabalho.

O planeamento realiza-se através de fichas que se preen-
chem e que recolhem, para cada tipo de ação, todos os da-
dos obtidos nas experiências realizadas.

O relatório de acompanhamento é elaborado a partir de to-
das as informações recolhidas.

Planeamento para a gestão
Detalham-se em baixo os passos a seguir para um bom pla-
neamento da ação ou gestão da espécie.

Metodologias de controlo e erradicação
Dividem-se em métodos físicos e químicos. Na prática, não 
se utiliza apenas um método numa área de trabalho, mas 
a combinação de vários tipos, físicos e/ou químicos. Deve 
dar-se prioridade ao uso de métodos físicos em relação aos 
químicos, já que alguns são até proibidos em determinados 
locais, como o caso da França.

Métodos:   
Detalham-se abaixo, os métodos de controlo e erradicação 
da espécie:

  Definição da escala de trabalho 
ou âmbito da ação. 
  Extensão da invasão 
(mapeamento de densidade).
  Vias de dispersão.
  Época do ano.

  Avaliação dos métodos. 
  Coordenação com outras entidades. 

  Áreas de expansão, espécimes 
isolados e dispersos.
  Zonas de alto valor ecológico, ANP.

  Realização da ação ou ações.
  Equipa de trabalho experiente 
ou formação de equipa.

  Âmbito: prevenção, 
erradicação, contenção.

  Restauro da zona.
 Regeneração da cobertura vegetal.

  Avaliação dos custos/benefícios.
  Orçamentos.

  Revisões regulares e eliminação 
de surtos e reaparecimentos 
detetados na área restaurada.

Análise 
da situação
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Objetivos

Métodos

Restauro

Prioridades

Ações

Execução

Controlo

Arranque manual
erradicação

Corte de inflorescências 
controlo

Desmatação
controlo

Aplicação de herbicida
erradicação

Tratamento misto
erradicação

Ocultação 
controlo, erradicação

Arranque mecânico
erradicação

As partes reprodutoras das plantas são removidas em sacos bem fechados.

Prevenção de novas recolonizações: favorecendo 
o uso do solo contra o abandono de atividades 
agrícolas, pecuárias ou florestais.
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Adesão  
à Estratégia

Entidades que podem aderir  
à Estratégia

 Organismos da Administração Pública.

 Empresas públicas e privadas.

 Empresas, fábricas e indústrias.

 Universidades e centros de investigação.

 Associações, fundações e diferentes ONG.

 Meios de comunicação.

Processo de adesão.  
Benefícios e compromissos

Com a aprovação e publicação do documento de estratégia, 
o período de adesão está aberto. É um processo que não 
tem prazo, da mesma forma que não há temporalidade para 
a duração da adesão.

Para obter um resultado final ideal, após a erradicação, é necessário realizar o restauro da área e fazer o acompanhamento após a eliminação da espécie. Representantes dos sócios espanhóis e principais cofinanciadores públicos e privados do LIFE STOP Cortaderia.

As entidades que desejam aderir devem preencher a 
carta anexa a este documento ou fazer o download na 
página do projeto LIFE STOP Cortaderia, que possui 
todas as informações pertinentes a esse respeito:

http://stopcortaderia.org/language/pt/estrategia-pt/

Depois de preenchida, é enviada para:
lifestopcortaderia@seo.org

SEO/BirdLife, Avda. Chiclana 8,
El Astillero, 39610
Cantabria, España



3130

Beneficios
Benefícios para os organismos aderentes:

 São incluídos numa rede de entidades que desejam 
controlar a Cortaderia.

 Recebem os progressos alcançados na pesquisa e na 
gestão da espécie.

 Têm acesso à informação.

 Podem solicitar aconselhamento.

Compromissos da adesão

As organizações que ratificam a Estratégia estão cientes 
da grave situação de colonização efetuada por esta espécie 
invasora e conhecem os regulamentos sobre as EEI, de acor-
do com o país e a região em que estão localizados. Compro-
metem-se a ler o documento e a atuar na luta coordenada 
contra a espécie. 
Todos os compromissos são cumpridos de acordo com as 
possibilidades e competências atribuídas a cada entidade e 
no sentido de dar cumprimento aos fundamentos da Estra-
tégia.

Referências 
bibliográficas  
e outras referências
Consultar em:   
http://stopcortaderia.org/language/pt/estrategia-pt/

Descarregar formulário: 
http://stopcortaderia.org/download/formulario-de-
adhesao-da-estrategia-transnacional-portugues/

Estratégia Transnacional de luta contra a Cortaderia selloana no Arco Atlântico

Carta de adesão

Sr./Sr.ª ……………………………………………………………………..........................................................  com BI/CC ……………………………….…………………..……………….  

na qualidade de ………………………………………………………................., e em representação de ………………………………………………………………..………………….

com NIF ……………………….....................  com endereço completo ……………………….....................……………………….....................………………………........... 

Consciente da grave situação resultante da colonização pela espécie exótica invasora Cortaderia selloana (erva-
das-pampas, penachos, plumas, etc.), espécie que dá origem à perda de qualidade da paisagem e da biodiversidade, 
desloca a vegetação autóctone, provoca perda de conectividade para a fauna, reduz a produtividade de pastos 
e florestas, provoca problemas de alergia e afeta o turismo por via da deterioração das paisagens naturais, cujo 
combate exige uma gestão que supõe um elevado custo económico.

Declara que leu o documento da Estratégia Transnacional de luta contra a Cortaderia selloana no Arco Atlântico e, 
prosseguindo o objetivo geral refletido no documento citado de atuar na luta coordenada contra a referida espécie.

Compromete-se a trabalhar na medida das possibilidades e competências da entidade que representa, no sentido 
de dar cumprimento aos fundamentos da Estratégia que se seguem: 

 Interrupção da expansão da Cortaderia selloana. Prevenção e Rede de Alerta Precoce.
 Redução da presença da Cortaderia selloana. Controlo e erradicação “de fora para dentro” e em áreas de interes-

se especial.
 Restauro e acompanhamento após a erradicação.
 Investigação.
 Comunicação, formação e sensibilização. 
 Legislação, propostas e financiamento.
 Responsabilidades e competências dos agentes envolvidos.

 
 
Pelo que assino em                                           a         de                                de                                                     Assinatura

Dados de contacto:

Pessoa a contactar    

E-mail                               Tel    

URL da entidade

 
Enviar para:  
lifestopcortaderia@seo.org ou SEO/BirdLife, Avda. Chiclana 8, El Astillero, 39610 Cantabria, España
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