
5.3. Sensibilização do público e divulgação de resultados 

 

Acção E1 - Simpósio intercalar  

Decorreu no dia 18 de Setembro de 2004, na Casa do Povo da Amareleja (Moura), o Encontro de 
Agricultores do Projecto LIFE Conservação do Sisão no Alentejo. Este encontro teve como objectivo a 
avaliação e discussão do 1º ano de execução do Projecto-piloto Agrícola. Participaram oito 
Agricultores. Foram apresentados e discutidos os trabalho realizado e os resultados obtidos em 
2003/04, foram discutidos os problemas a resolver e as propostas de medidas do PPA para época 
seguinte (ver Anexo V). 

As conclusões deste encontro deram luz verde ás alterações propostas para as medidas do projecto-
piloto agrícola, nomeadamente o desaparecimento das medidas Maneio Pecuário e Práticas Agrícolas 
para a Conservação da Natureza e a implementação de uma nova medida, Protecção dos Pousios. Os 
presentes salientaram o interesse deste tipo de encontros para fomentar o diálogo entre os 
agricultores e a conservação da natureza. 
 

Acções E2, E3, E4 e E5 - divulgação do projecto 

A divulgação e publicitação devem ser uma parte importante de qualquer projecto de conservação da 
natureza com a envergadura do projecto LIFE Sisão. Tem como funções principais alertar os cidadãos 
para o valores e problemas de conservação em causa e para o investimento público que está a ser 
colocado na sua resolução. A divulgação do projecto LIFE Sisão foi realizada através de cinco meios: 

• Página web (Acção E2); 

• Caderno incluído na revista Pardela (Acção E3); 

• Exposição itinerante (Acção E4), que esteve patente em feiras e eventos técnico e científicos; 

• Palestras e acções nas escolas (Acção E5), com distribuição de materiais publicitários; 

• Comunicados de Imprensa, sempre que surgia a oportunidade. 

A página do projecto Sisão na Internet (Acção E2) foi criada em Agosto de 2003 com o objectivo de 
divulgar o projecto junto do público em geral. Foi reformulada duas vezes e tem sido actualizada com 
regularidade. Pode ser consultada em www.spea.pt/ms_sisao . Estará on-line pelo menos até três 
anos após o final do projecto. 

O projecto LIFE Sisão foi também apresentado numa página do site da BirdLife International dedicada 
à reforma da Política Agrícola Comum, denominado “Farming for Life” (ver em 
http://www.birdlifecapcampaign.org/news/view.asp?s=5&id=54). 

A Pardela é a revista da SPEA. Tem uma periodicidade quadrimestral e uma tiragem de 1500 
exemplares. Esta revista chega à maioria dos ornitólogos e interessados na conservação das aves em 
Portugal. Foram produzidos 12 cadernos sobre o Projecto LIFE Sisão incluídos em 12 números da 
Pardela (Acção E3). No Anexo VI incluímos alguns dos cadernos publicados.  

Foi produzida em Agosto de 2005 uma Exposição Itinerante sobre o projecto LIFE Sisão e a 
conservação das aves estepárias (Acção E4). Esta exposição, constituída por seis painéis portáteis 
(ver Anexo VII), foi utilizada até ao final do projecto em todas as acções públicas de divulgação: 
palestras e actividades nas escolas, congressos e seminários, feiras e outros eventos similares. 
Desde Agosto de 2005 até Dezembro de 2006, foi utilizada mais de 30 vezes: 

• 8-11 de Setembro de 2005 - XV Feira do Artesanato de Moura; 

• 17-18 de Novembro de 2005 - Seminário Nacional Jovens Repórteres para o Ambiente, em 
Serpa; 

• 21-23 de Novembro de 2005 - Visita LIFE Co-op ao Projecto LIFE Sisão em Moura; 



• 23-25 de Novembro de 2005 - Workshop Internacional sobre Conservação de Abetardas, em 
Lisboa; 

• 25-27 de Novembro de 2005 - Terra Sã, Feira de Agricultura Biológica em Lisboa; 

• 23 a 26 Março 2006 – V Congresso de Ornitologia da SPEA, em Oeiras; 

• 29 de Abril a 7 de Maio de 2006 - 23ª Ovibeja, em Beja; 

• 10 a 18 de Junho de 2006 – 43ª Feira Nacional da Agricultura, em Santarém; 

• 28 a 31 de Julho de 2006 – Feira da Áreas Protegidas e da Natureza, em Olhão; 

• 6 e 7 de Novembro de 2006 - Workshop sobre a Conservação do Sisão no Alentejo, em Évora; 

• 8 de Novembro de 2006 – Seminário Agricultura +, em Évora; 

• 13 de Dezembro de 2006 – Seminário Turismo Ornitológico, em Lisboa; 

• Desde Agosto de 2005, mais de 20 palestras e outras actividades em escolas do Alentejo. 

Para além da exposição portátil foram produzidos mais cinco tipos de materiais de divulgação (Acção 
E5). Foram produzidos um folheto (5000 exemplares), uma brochura (3000 exemplares), um poster 
(500 exemplares), uma t-shirt (200 exemplares) e audiovisuais (uma reportagem e um vídeo). Estes 
materiais foram utilizados para a divulgação do projecto nos eventos referidos na Acção E4 e nas 
palestras realizadas nas seguintes escolas e universidades:  

• Escola B.1 de Santo Amador (Moura) 

• Escola B.2.3 de Alexandre Herculano, em Santarém; 

• Escola Secundária de Aljustrel; 

• Escola Básica Integrada da Amareleja (Moura; 

• Escola Básica Integrada de Monforte; 

• Escola Profissional de Moura; 

• Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 

• Escola B.1 de Vila Nova de S. Bento (Serpa); 

• Escola B.2.3 Abade Correia da Serra, em Moura; 

• Escola Secundária de Serpa; 

• Escola Básica Integrada de Mourão; 

• Escola Secundária de 
Moura; 

• Escola Secundária de 
Estremoz; 

• Escola Básica Integrada 
de Pias, Serpa; 

• Escola Superior Agrária 
de Santarém. 

• Escola Superior Agrária 
de Beja; 

• Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco; 

• Universidade de Évora. 
 
 

Exposição do projecto LIFE Sisão na Feira Nacional da Agricultura. Foto SPEA/LIFE Sisão/D. Leitão 



Além das palestras foram desenvolvidos projectos e actividades mais prolongados com a Escola 
Básica de Santo Amador, a Escola Profissional de Moura e a Escola Profissional de desenvolvimento 
Rural de Serpa. 

Em Santo Amador foi desenvolvido o projecto PEASA, subordinado ao tema “Observar as Aves em 
Santo Amador”. Foi desenvolvido por vários intervenientes: ADCMoura – Associação de 
Desenvolvimento do Concelho de Moura, SPEA – LIFE Sisão, ADASA – Associação de 
Desenvolvimento da Aldeia de Santo Amador e Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-infância de 
Santo Amador. Este projecto, integrado num outro mais amplo ao nível do concelho de Moura, teve 
como principal objectivo envolver a comunidade, através de acções junto da população, de modo a 
melhorar as condições de vida das pessoas num horizonte a médio prazo. Através da escola 
pretendeu-se obter o envolvimento dos pais e da comunidade à volta de um tema seleccionado 
previamente, funcionando a escola como elemento dinamizador da comunidade. O projecto teve início 
em Novembro de 2003, prolongando-se até Julho de 2005, abrangendo a freguesia de Santo Amador, 
em particular os alunos da Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Santo Amador e os pais, 
bem como a restante população. No último ano participaram directamente cerca de 45 alunos e cerca 
de 30 pais e familiares. Foram realizadas as seguintes actividades: workshop para avaliação do 
projecto, realização de trabalhos individuais e de grupo sobre as aves e os biótopos da região, 
realização de sessões de anilhagem de aves, colocação de comedouros para aves, realização de uma 
visita de estudo a uma Zona Importante para as Aves fora da região.  

 

 
Visita das escolas básicas de Santo Amador à ZPE de Castro Verde. Foto SPEA/LIFE Sisão. 

 

Numa das visitas de campo surgiu a ideia de fazer uma história sobre o Sisão e as aves associadas à 
planície cerealífera alentejana. A ideia foi tomando forma e pouco tempo depois deu lugar a uma peça 
de teatro em Santo Amador, apresentada no dia 11 de Julho de 2005, no Centro Cultural daquela 
aldeia. Durante um mês e meio mais de 30 pessoas da comunidade estiveram envolvidas nesta 
iniciativa assumindo diferentes tarefas como encenação, actuação, logística, produção de figurinos, 
entre outras. Cerca de 180 pessoas de várias idades aderiram à iniciativa esgotando a lotação do 
Centro. 



Foi realizada uma acção na Escola Profissional de Moura junto dos alunos da área de ambiente, onde 
foram abordados temas relacionados com as aves e a sua conservação. Foi colocada ênfase na 
problemática da conservação de algumas espécies ameaçadas, em particular o Sisão e a Abetarda. 
Houve ainda oportunidade para realizar uma visita de estudo à área de intervenção do Projecto LIFE 
onde se observaram os sisões e as abetardas em liberdade. No decurso de uma das disciplinas 
leccionadas no curso de técnico de gestão de ambiente – "formação em contexto de trabalho" – 
foram recebidos três alunos durante dois dias, com objectivo de receberem formação acerca das 
actividades da SPEA, nomeadamente daquelas relacionadas com o Projecto LIFE. Os alunos 
acompanharam diversas actividades dos técnicos do projecto, nomeadamente no campo e receberam 
uma pasta com documentação. A sua prestação foi avaliada ao longo dos dois dias e contribuiu para 
a avaliação final da disciplina. 

O projecto LIFE Sisão envolveu-se com Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa em 
dois temas: Projecto Comenius e Seminário Nacional de Jovens Repórteres para o Ambiente. No 
primeiro caso trata-se de um projecto internacional envolvendo escolas de Portugal, Espanha, Itália e 
Roménia, que visa dar a conhecer os tesouros naturais da região de cada escola (ver 
http://www.parksineurope.net/docs/newsletter%201.pdf). No segundo caso foram organizados uma 
série e actividades (conferências, debates e exposições) em Serpa, em 17 e 18 de Novembro de 
2005, subordinadas aos temas do ambiente e conservação da natureza. 

Sempre que foi oportuno foram emitidos Comunicados de Imprensa relacionados com o projecto LIFE 
Sisão. No total forma emitidos cinco comunicados que resultaram em mais de 20 artigos de jornal 
(ver Anexos VIII e IX). 
 
 

Acção E6 - Relatório para leigos 

Esta é uma acção obrigatória de todos os projectos LIFE Natureza, e visa disponibilizar ao público não 
especializado informação acessível sobre as acções e os resultados do projecto. Foi concluída em 
Dezembro de 2006, com a impressão de 2000 exemplares do relatório não especializado. Este 
relatório foi distribuído aos parceiros e todos os intervenientes e colaboradores no projecto LIFE Sisão. 
Será também distribuído ao público em geral durante os próximos eventos da SPEA.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Relatório para leigos. 

 

 

Acção E7 - Reuniões com os autarcas em áreas importantes para o Sisão 

Durante o projecto LIFE Sisão foram realizadas reuniões sobre a temática da conservação do Sisão e 
das aves e habitats estepários com autarcas e outras partes interessadas: 

• Câmara Municipal de Moura (três reuniões); 



• Câmara Municipal de Mourão (uma reunião); 

• Câmara Municipal de Estremoz (uma reunião); 

• Câmara Municipal de Monforte (uma reunião); 

• Junta de Freguesia de Vila Fernando (duas reuniões); 

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (duas reuniões); 

• Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (três reuniões); 

• Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar (três reuniões); 

• Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (duas reuniões); 

• EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutura de Alqueva (uma reunião). 

O trabalho desenvolvido com estas entidades continuará mesmo depois do projecto LIFE Sisão 
terminar, no âmbito do Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo (ver Acção A3). 

 
Acção E8 - Simpósio final 

Este seminário decorreu em Évora, em 6 e 7 de Novembro de 2006 (ver Anexo X). Contou com a 
participação de 44 representantes de associações de agricultores, agências da administração central, 
ONGAs e universidades de Portugal e Espanha. Com base num resumo sobre a situação do Sisão no 
Alentejo e nas apresentações do seminário, foi realizada uma sessão de trabalho para desenvolver 
um Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo nos próximos cinco anos (ver Acção A3). 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Assistência do Seminário “Conservação do Sisão no Alentejo”. Foto: SPEA/Life Sisão/Nuno Madeira 

 
 


