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A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Trabalha para o estudo e conservação das aves e seus habitats, promovendo um desenvolvimento 
que garanta a viabilidade do património natural para usufruto das gerações futuras. 

A SPEA é uma organização não governamental de ambiente que trabalha para a conservação das 
aves e dos seus habitats em Portugal. Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos 
sócios e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de uma rede mundial de 
organizações de ambiente, a BirdLife International, que actua em mais de 100 países e tem como 
objectivo a preservação da diversidade biológica através da conservação das aves, dos seus habitats 
e da promoção do uso sustentável dos recursos naturais. Página web: www.spea.pt. 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto co-financiado pelo Programa Life Natureza 

O Projecto LIFE Sisão é uma parceria da SPEA, do Instituto da Conservação da Natureza (ICN) e da 
Associação de Agricultores do Concelho de Mourão (AACM), com a participação da Associação de 
Jovens Agricultores de Moura (AJAM), da ADCMoura e do Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 
Neves (Instituto Superior de Agronomia) e o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa) e do Vogelbescherming Nerderland (VBN). Visa a conservação do Sisão no Alentejo através de 
um plano de acção para a espécie que identifique claramente os núcleos populacionais a preservar, 
os usos do solo e directrizes de ordenamento a implementar e o modelo específico de gestão agrícola 
a desenvolver. Página web: www.spea.pt/ms_sisao . 
 

 

 

Parceiros: 

 

 

 

Apoio: 

 

 

 

 

Citação recomendada: 

Leitão, D. 2007. Projecto LIFE - Conservação do Sisão no Alentejo: Relatório final de actividades. Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves. Lisboa. Relatório não publicado. 
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2 ENGLISH SUMMARY 

Little Bustard is an open farmland and grassland bird. Populations of the Little Bustard have been 
declining in Europe since the 19th Century because of major changes in land use and management. 
The bird is extinct in many countries of Central and Southern Europe. Within the European Union, the 
largest populations are found in Spain and Portugal, with other populations in France and Italy. 

This project was a partnership between the SPEA, Portugal’s national public Institute for the 
Conservation of Nature (ICN) and the Association of Farmers from the Municipality of Mourão (AACM). 
It aims to protect the species by developing and implementing an action plan to protect the Little 
Bustard by maintaining its habitat. 

The following main actions were developed: 

• Pilot-project on farmland which benefit both the Little Bustard and also maintain farmers’ 
incomes; 

• An inventory of breeding and wintering Little Bustard’s will be made in the region to identify 
key populations and where agri-environmental management can best be applied; 

• An awareness campaign, to inform decision-makers, farmers and the general public about 
the need to preserve the Little Bustard and other dry grassland birds of Alentejo; 

• A regional Action Plan for the Little Bustard, in cooperation with farmers, local and central 
administration.  

Little Bustard populations  

Systematic counts of Little Bustard were performed in Alentejo between 2003 and 2006 at different 
seasons along the year: Spring (April to May), The total Little Bustard population in Spring should be 
near 17551 displaying males. The 11 IBAs with significant numbers of this species all together hold 
41% of the breeding population in Alentejo. Outside the breeding period the Little Bustard population 
in Alentejo is smaller than in Spring. In Summer is approximately 9200 birds (males and females) and 
in the Winter is around 11200 birds. Outside the breeding season the area more important for Little 
Bustard in Alentejo is the county of Beja and the surrounding counties (Serpa, Vidigueira, Cuba e 
Ferreira do Alentejo). 
Pilot-project on farmland management 

The IBA of Mourão/Moura/Barrancos is of extraordinary importance for steppic birds. The are 
important populations of Little Bustard (828 displaying males), Great Bustard (40-160 birds), European 
Crane (3000 birds), Black-bellied Sandgrouse (40-280 birds) and Stone Curlew (160-310 birds), 
among other species. The birds leave were in large numbers mainly due the local farmer’s 
agricultural management, which in a certain way has been favourable to the steppic habitat 
maintenance.  

During the LIFE project we made contracts with farmers inside the SPA of Mourão/Moura/Barrancos, 
aiming to develop farming management trials for the conservation of Little and Great bustards and 
other threatened steppic birds. For a period of three and half years 127 contracts were made with 45 
local farmers. We tested 23 species and varieties of legume crops and three management measures, 
targeting a total area of 3241ha. The results of this work allow us to make a proposal of agri-
environmental management to the open farmland of Mourão/Moura/Barrancos, in order to preserve 
the steppic habitat and maintain farmer’s income. The proposal includes the following elements: 

1. Rotation scheme – the keep the structure of the habitat, the farmland management  should 
include threshold percentages of four crops: dry cereal, dry legume crops, permanent pasture 
and fallow; 

2. Keeping fallows – it should point the percentage of fallow in the rotation and non-intervention 
during breeding period, in order to provide the existence of safe places for nesting; 

3. Legume crops – a list of legume species and varieties should be recommended, including 
only those that can be used for food by birds, like alfalfa, silage-pea, and chick-pea. 
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Awareness campaign 

Several types of promotional materials were produced to be used in promotion events in schools, 
associations, public shows and meetings. The following materials were produced: portable exhibition 
with six panels, brochure (3000 prints), leaflet (5000 prints), poster (500 prints) and t-shirt (200 
prints). A video report and a picture presentation were also produced. 

These materials were used in many occasions: Handicraft Show, National Meeting of Young Reporters 
for the Environment, International Workshop for Bustard Conservation in Europe, “Terra Sã” – Organic 
Farming Show, Congress of Ornithology, “Ovibeja” – Farming Show, National Agriculture Show, and 
Nature Show. A project of parental involvement was developed in the elementary schools of Santo 
Amador (a rural community in Moura). We involved the parents and all community in bird conservation 
activities using the school as a dynamic element. 45 students and 30 parents and friends participated 
in the following activities: workshop for planning the project, field work on counting and monitoring 
local birds, bird ringing, construction and placing bird feeders and bird boxes, field visit to SPAs out of 
the region (Tejo Estuary and Castro Verde).Besides this work in Santo Amador, more than 20 talks 
were made in schools of Alentejo. 

Action Plan 

Protection of Little Bustard and steppic habitats in Alentejo depends on farmers and land owners. 
They are main players in managing the habitat of this species. Besides farmers, also the central and 
local administrations have an important role in defining politics, land use planning, development and 
conservation programs. The Little Bustard LIFE project organised a workshop on 6-7th November 
2006. 36 Specialists in agriculture and nature conservation from farmer unions, environment NGOs, 
administration and universities of Portugal and Spain participated in this workshop.  

The general objective for the conservation of Little Bustard in Alentejo is “to maintain populations in 
all distribution area of the species”. To achieve this objectives in the next five years the following 
priority measures were identified: 

• Designate new SPAs for steppic birds in areas important for Little Bustard;  

• Setting up specific agri-environmental measures in IBAs with Little Bustard, in order to 
promote a farmland mosaic with dry cereal, legumes crops, pasture and fallow; 

• Create a protocol to protect the habitat of Little Bustard to be applied in large development 
projects in Alentejo; 

• Create an Iberian specialist group to coordinate research and monitoring of Little Bustard.  

SPEA and ICN, together with other public and private partners will be responsible for the 
implementation and monitoring of this Action Plan.  

Follow up the project 

The results of this Project are not limited by its end. Besides the objectives reached during the four 
years of the project, there is the information and the capacity to keep directing stakeholders and 
resources for the conservation of Little Bustard and other steppic birds in Alentejo. The knowledge 
and the capacity raised with this LIFE project allow us to follow up the work in three different areas: 

1. Designation of new SPAs. SPEA will work with the relevant stakeholders to designate the 
areas more important for conservation of Little Bustard as SPA. 

2. Specific agri-environmental measures to stepparian SPAs. The LIFE project contributed 
directly for the implementation of an agri-environmental measure for steppic habitat in the 
SPA of Mourão/Moura/Barrancos. SPEA will continue working with all public and private 
stakeholders in order to apply the same management models in other areas important for 
Little Bustard. 

3. Action Plan for Conservation of Little Bustard in Alentejo. This is the correct tool to involve all 
relevant partners in the conservation of Little Bustard. SPEA will promote the implementation 
of this plan. 
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3 INTRODUÇÃO 

 

3.1. Fundamentos do projecto 

O Sisão (Tetrax tetrax) sofreu um declínio acentuado desde o século XIX, tendo-se extinguido em 
muitos países da Europa Central e do Sul. A sua distribuição mundial divide-se actualmente em duas 
áreas distintas. A Leste parece ser ainda abundante na Rússia e no Cazaquistão. A Oeste, dentro da 
União Europeia, as maiores populações encontram-se em Espanha e em Portugal, existindo ainda 
populações relíquia em França e Itália. 

Em Portugal o Sisão ocorre largamente distribuído a sul do Tejo, especialmente no Alentejo, onde se 
encontram os maiores núcleos populacionais conhecidos. Esta espécie está intimamente ligada à 
agricultura tradicional do Alentejo, frequentando os mosaicos de pousios, pastagens extensivas e 
cultivos de cereal. Se não for invertida a tendência actual de abandono, florestação e intensificação 
do uso do solo no Alentejo, a curto ou médio prazo o Sisão será levado para a beira da extinção. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Sisão (Tetrax tetrax) 

Foto Gabriel Sierra & Marti Simon 

 
 
3.2. Principais assuntos de conservação abordados 

Pretende-se assegurar a conservação do Sisão no Alentejo através de: 1) identificação das áreas mais 
importantes para a espécie, 2) avaliar o grau de ameaça e de vulnerabilidades das populações, e 3) 
desenvolver um modelo de gestão agrícola economicamente viável e que suporte as populações de 
Sisão e Abetarda e de outras espécies dependentes da agricultura de sequeiro.  
Com estes objectivos pretende-se desenhar um Plano de Acção para o Sisão em colaboração com os 
agricultores, a administração local e a administração central.  
 

3.3. Objectivos do projecto  

1) Conservação e aumento das populações de Sisão na ZPE de Mourão-Moura-Barrancos, através da 
redução dos impactos negativos resultantes da actividade agrícola; 

2) Desenvolver um modelo de gestão agrícola favorável às populações de Sisão e Abetarda (Otis 
tarda), e outras espécies estepárias ameaçadas;  

3) Inventário completo das populações de Sisão no Alentejo; 

4) Implementação de uma campanha de sensibilização sobre o papel do agricultor na conservação do 
Sisão e das aves estepárias; 
5) Elaborar um plano de Acção para a conservação do Sisão. 
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Habitat agrícola do Sisão em Moura (Alentejo, Portugal) - Foto SPEA/LIFE Sisão/Nuno Madeira 

 

 

 
4. RESUMO GERAL 

 

4.1. Actividades do projecto 

Durante o período deste projecto, que se estendeu Outubro de 2002 a Dezembro de 2006, foram 
desenvolvidas as seguintes acções: 

• ACÇÃO A1: Fase preparatória do projecto-piloto de intervenção no sistema agrícola; 

• ACÇÃO A2: Inventário dos núcleos de Sisão no Alentejo; 

• ACÇÃO A3: Elaboração do Plano de Acção para o Sisão; 

• ACÇÃO D1: Projecto-piloto agrícola – reforço da área de habitats favoráveis; 

• ACÇÃO D2: Projecto-piloto agrícola – intervenção ao nível das práticas agrícolas; 

• ACÇÃO D3: Monitorização do Projecto-piloto Agrícola; 

• ACÇÃO E1: Simpósio intercalar; 

• ACÇÃO E2: Divulgação do projecto – página na internet; 

• ACÇÃO E3: Divulgação do projecto – Caderno na Pardela; 

• ACÇÃO E4: Divulgação do projecto – Exposição Itinerante; 

• ACÇÃO E5: Divulgação do projecto – palestras e acções nas escolas; 

• ACÇÃO E6: Relatório para leigos; 

• ACÇÃO E7: Reuniões com os autarcas em áreas importantes para o Sisão; 

• ACÇÃO E8: Simpósio final; 
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• ACÇÃO F1: Coordenação e equipas do projecto; 

• ACÇÃO F2: Auditoria Externa. 
 

 
 
4.2. Resultados do projecto: 

 

MARCOS DO PROJECTO: 
Marco nº da acção de 

referência 
Data de 

ocorrência 
Designação do director e equipa técnica do projecto F1 1/01/2003 
Sessões de apresentação do projecto A1 8/05/2003 
Início da implementação do projecto piloto D1 4/04/2003 
Plena aplicação de todas as acções do projecto piloto D1, D2 1/11/2003 
Avaliação Intercalar do estudo Piloto E1 18/9/2004 
Inventário das populações de Sisão no Alentejo A2 31/08/2006 
Conclusão e avaliação do estudo projecto-piloto agrícola D3 31/10/2006 
Palestras nas escolas E5 31/12/2006 
Reuniões com autarcas E7 31/12/2006 
Simpósio Internacional E4 8/11/2006 
Plano de Acção para a conservação do Sisão no Alentejo A3 30/11/2006 

 

 

 
PRODUTOS IDENTIFICÁVEIS: 

Produto nº da acção de 
referência 

Data de 
ocorrência 

Página web E2 31/08/2003 
Exposição itinerante E4 31/08/2005 
Apresentação e artigos promocionais  E5 31/08/2005 
Inventário das populações de Sisão do Alentejo A2 31/08/2006 
Modelo alternativo de gestão das práticas agrícolas D3 31/10/2006 
Plano de acção para a conservação do Sisão no Alentejo A3 30/11/2006 
Relatório para leigos E6 28/12/2006 
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RESULTADOS ACÇÃO A ACÇÃO: 

Actividade Objectivo  Resultados finais avaliação 

A2 - Censo das populações 
de Sisão: 

   

* Período de Inverno 150.000ha/ano 475.000ha em três anos ++ 

* Período reprodutor 75.000ha/ano 225.600ha em três anos ++ 

* Período pós-reprodutor 150.000ha/ano 250.000ha em três anos - 

Grupo D – Projecto-Piloto 
Agrícola: 

   

D1 – Cultivo de leguminosas  200ha/ano 468ha em três anos + 

D1 – Maneio pecuário 250ha/ano 104ha num ano - 

D2 – Práticas agrícolas para a 
Conservação da Natureza 

2500ha/ano 2153ha num ano + 

D2 – Protecção dos pousios 500ha/ano 505ha em dois anos - 

Grupo E – Divulgação do 
Projecto: 

   

E2 – Página web  On-line  On-line desde 1º ano ++ 

E3 – Caderno do projecto na 
revista Pardela 

3 Números por ano 12 números  
++ 

E4 -  Exposição itinerante Dezembro de 2004 Agosto 2005 + 

E5 – materiais Cinco tipos diferentes Brochura, folheto, poster, 
t-shirt, audiovisuais 

++ 

E5 – eventos e palestras 18 Eventos/ano 31 eventos em dois anos ++ 

 

 

 

4.3. Avaliação do projecto 

O desenvolvimento de um projecto da envergadura do Projecto LIFE Sisão raramente ocorre isento de 
percalços e alterações. Todas as situações complexas que surgiram foram resolvidas com os 
objectivos da completa execução do projecto e de atingir os resultados esperados. Neste aspecto, 
pensamos que a avaliação global do projecto LIFE Sisão é positiva e que foram atingidos a maioria 
dos objectivos e resultados propostos. Numa avaliação específica há a salientar os seguintes pontos: 

• O Projecto LIFE Sisão, pela dimensão da população que afecta e a área geográfica que cobre, 
constituiu o investimento mais determinante para a conservação do Sisão e da comunidade 
de aves estepárias em Portugal nos últimos quatro anos.  

• A gestão do projecto foi realizada por uma única pessoa, mas baseada nas decisões das 
comissões técnicas e científicas formadas por parceiros e colaboradores, um método 
expedito e representativo das entidades envolvidas.  

• Além dos parceiros, o projecto granjeou o apoio de cinco entidades públicas e privadas.  

• O inventário das populações de Sisão no Alentejo (Acção A2) permitiu a estimativa das 
populações de Sisão, em particular durante o período reprodutor e no Inverno, bem como a 
identificação das áreas mais importantes para a espécie. A metodologia aplicada permite a 
comparação das populações ibéricas e a realização censos periódicos e simultâneos em toda 
a Península Ibérica. 
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• O Projecto-piloto Agrícola (Acções D) reuniu um grande número de agricultores envolvidos em 
gestão agrícola para a conservação da natureza. Este é um resultado muito significativo, uma 
vez que o Projecto LIFE Sisão encontrou na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos em 2003 uma 
opinião pública muito desfavorável à conservação da natureza. 

• Os resultados do PPA deram origem a uma proposta de medida agro-ambiental para a área 
cerealífera da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, que deverá ser implementada no âmbito do 
Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) de Portugal. Os resultados do PPA podem ainda ser 
usados e replicados para medidas agro-ambientais noutras áreas do Alentejo.  

• No que diz respeito à evolução das populações de Sisão e de Abetarda na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos, os resultados do projecto ficaram aquém do esperado, devido 
principalmente à seca extrema ocorrida em 2004/05. A continuação da gestão agrícola em 
moldes idênticos ao Projecto-Piloto Agrícola nos próximos anos será essencial para a 
recuperação das populações destas duas espécies. 

• O trabalho com as escolas revelou ser extremamente eficaz para envolver toda a comunidade 
no projecto LIFE Sisão e em projectos futuros. 

• O Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo foi desenhado num fórum de 
discussão alargado ao nível técnico, com contributos de representantes de todas as partes 
interessadas. O problema reside na vinculação política dos parceiros da esfera administrativa, 
em particular do Ministério da Agricultura. Esta tarefa carece de mais tempo do que o 
inicialmente previsto, continuando para além do final do projecto.  

• O objectivo geral do projecto foi atingido, apesar do processo político ainda estar a decorrer 
relativo à classificação de mais áreas importantes para Sisão e da implementação de 
instrumentos de gestão dessas áreas.  

• O investimento bruto do projecto LIFE Sisão na área dos municípios de Moura e Mourão 
deverá ter sido próximo de 400.000 euros. Trata-se de um investimento significativo na 
economia local de uma área da Rede Natura 2000. Além do investimento realizado durante o 
período do projecto, foram abertos novos horizontes de desenvolvimento local.  

• Ao nível do emprego, foram criado seis lugares a tempo inteiro durante quatro anos, dois 
quais dois continuam após o final do projecto, em virtude das capacidades entretanto criadas 
no seio do beneficiário. 

 
  

4.4. Futuro e efeitos a longo prazo do projecto 

Os resultados do projecto LIFE Sisão não se esgotam com a sua finalização. Para além dos objectivos 
conseguidos durante os quatro anos do projecto, existe um capital de conhecimento e mobilização de 
recursos e consciências que continuará a favorecer a conservação do Sisão e das aves estepárias do 
Alentejo. O conhecimento adquirido nas várias acções do projecto, nomeadamente no inventário das 
populações e no projecto-piloto agrícola, permitem fundamentar três áreas de trabalho para o futuro: 

1. Declaração de novas ZPEs estepárias. Existe actualmente um contencioso entre a Comissão 
Europeia e o Estado Português por insuficiente designação de Zonas de Protecção Especial 
(ZPEs) para as aves estepárias e existe também um compromisso do Estado Português no 
sentido de usar a informação obtida no projecto LIFE Sisão para alargar a Rede Natura 2000. 
Neste contexto, e tendo em consideração a informação actualmente disponível sobre as áreas 
mais importantes para a conservação do Sisão, a SPEA irá continuar a trabalhar com os 
intervenientes adequados para que estas sejam classificadas como ZPE.  
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2. Medidas agro-ambientais específicas para ZPEs e IBAs estepárias. Tendo em consideração a 
importância da gestão agrícola para a conservação do Sisão, como foi sublinhado no 
seminário sobre a conservação da espécie, é necessário que todas áreas mais importantes 
para a espécie beneficiem de instrumentos agro-ambientais específicos no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento Rural (PDR). O projecto LIFE Sisão contribuiu directamente para a 
implementação da futura medida agro-ambiental na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. A 
SPEA vai continuar a trabalhar com todos os parceiros públicos e privados de forma aplicar 
modelos de gestão adequados às outras áreas estepárias importantes. 

3. Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo. Este é o instrumento adequado para 
envolver todos os parceiros relevantes na conservação do Sisão. A SPEA continuará a 
promover e monitorizar a implementação deste plano. que servirá também para actualizar um 
plano de acção mais vasto para a conservação das aves estepárias em Portugal (Almeida 
2006) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Habita agrícola do Sisão em Mourão (Alentejo, Portugal) - Foto SPEA/LIFE Sisão/Nuno Madeira  
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5 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ACTIVIDADES 

 

5.1. Trabalhos preparatórios, elaboração de planos de gestão e/ou planos de acção 

Acção A1 – Fase preparatória do projecto-piloto de intervenção no sistema agrícola 

Esta acção foi da responsabilidade da SPEA. Foram organizadas cinco sessões públicas de 
esclarecimento e apresentação do projecto, que tiveram lugar nas cinco sedes de Freguesia 
envolvidas no PPA (Acções D1 e D2): 

• Póvoa de São Miguel, dia 22 de Abril de 2003, 18 participantes. 

• Santo Amador, dia 28 de Abril de 2003, 3 participantes. 

• Safara, 29 de Abril de 2003, 5 participantes. 

• Mourão, 7 de Maio de 2003, foi cancelada na hora por falta de participantes. 

• Granja, 8 de Maio de 2003, 5 participantes. 
Na execução destas sessões participaram o coordenador do projecto, os dois técnicos da equipa da 
SPEA em Moura e os presidentes da associação de agricultores respectiva. O presidente da 
Associação de Jovens Agricultores de Moura esteve na Póvoa de São Miguel, em Santo Amador e em 
Safara. O presidente da Associação de Agricultores do Concelho de Mourão esteve em Mourão e na 
Granja. Todos estes intervenientes tomaram parte na apresentação do projecto e no esclarecimento 
dos agricultores presentes. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Cartaz anúncio das reuniões de apresentação. 

 

O projecto foi também apresentado pela coordenação e pela equipa da SPEA a 10 entidades locais e 
regionais relevantes: Câmara Municipal de Moura (dia 31 de Janeiro de 2003), Associação de 
Desenvolvimento para o Concelho de Moura (Fevereiro de 2003), Laboratório de Ornitologia da 
Universidade de Évora (dia 22 de Abril de 2003), Empresa de Desenvolvimento do Empreendimento 
de fins Múltiplos de Alqueva (13 de Maio de 2003), Câmara Municipal de Mourão (13 de Maio de 
2003), Direcção Regional de Agricultura do Alentejo (27 de Maio de 2003), Centro de Estudos da 
Avifauna Ibérica (4 de Junho de 2003), Liga para a Protecção da Natureza – Alentejo (16 de Junho de 
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2003), Direcção Regional de Ambiente do Alentejo (15 de Julho de 2003), Associação de Defesa do 
Ambiente de Santo Amador. 

Em Março de 2003 foi efectuada uma aquisição de serviços para a realização de ensaios de métodos 
de censo de Sisão em áreas abertas do Baixo Alentejo, nomeadamente a análise da dimensão da 
amostra e do número necessário de replicados. Tratou-se de aproveitar a realização de um estágio 
profissional para estudar um aspecto muito relevante para a monitorização do Projecto-piloto 
Agrícola. O trabalho já foi feito e o relatório está a ser finalizado. 

Entre 1 de Abril e 31 de Junho de 2003 foi efectuado um levantamento da presença de Sisão nas 
Freguesias de Safara e de Santo Amador de modo a definir os limites do núcleo dos Barros para a 
implementação do PPA. Este trabalho foi desenvolvido pela equipa da SPEA em Moura e resultou a 
delimitação de uma área efectiva com cerca de 2600 ha. 

Em Julho de 2003 foi efectuada uma segunda aquisição de serviços para criação de um projecto SIG 
de características elementares para os núcleos de intervenção do Projecto-piloto Agrícola em Moura e 
Mourão.  
 
Acção A2 - Inventário dos núcleos de Sisão no Alentejo. 

Esta acção foi da responsabilidade do Instituto da Conservação da Natureza. Em 2003 dificuldades no 
seio do parceiro ICN resultaram em atrasos na aquisição de serviços e de equipamento e na 
assinatura do protocolo com o beneficiário (SPEA). Entretanto as aquisições de serviços foram 
efectuadas e a Acção A2 foi desenvolvida, mas de uma forma ligeiramente diferente da prevista no 
caderno de encargos do Projecto Sisão. As alterações executivas e financeiras à Acção A2 fizeram 
parte de um pedido formal de alterações ao Projecto LIFE Sisão, que foi aprovado em Agosto de 2006. 

Entre 2003 e 2006 foram realizadas contagens sistemáticas de Sisão em todo Alentejo (ver Anexo I). 
Uma equipa de cinco pessoas a tempo inteiro, mais três pessoas a tempo parcial, coordenados por 
uma comissão científica realizou uma amostragem exaustiva das populações de Sisão em três 
períodos distintos do ano: Primavera (Abril e Maio), Verão (Julho a Setembro) e Inverno (Novembro a 
Fevereiro).  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

Esquema de um ponto de contagem de sisões. 

 

No período da Primavera foram realizados censos dirigidos às áreas classificadas como IBA 
(Important Bird Area), no sentido de conhecer a população reprodutora dentro destas áreas 
previamente inventariadas. A restante superfície de habitat potencial no Alentejo foi amostrada de 
forma aleatória. No total foram amostrados 225.600ha de habitat favorável para o Sisão em todo o 
Alentejo durante o período reprodutor. Foram também identificadas novas áreas com populações 
reprodutoras de Sisão que as qualificam como IBA. 
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Nos períodos de Verão e de Inverno toda a superfície de habitat potencial no Alentejo foi amostrada de 
forma a estimar as populações de Sisão e as zonas mais importantes para a espécie fora do período 
reprodutor. A metodologia foi idêntica nos dois períodos não reprodutores estudados, no entanto as 
dificuldades de detecção e os problemas logísticos foram maiores no período de Verão (ver Anexo I). 
Daqui resultou uma área amostrada maior durante o Inverno de 475.000ha, que foi superior aos 
250.000ha amostrados durante o período de Verão. No entanto, esta diferença não teve qualquer 
influência na qualidade das estimativas populacionais produzidas para os dois períodos do ciclo anual 
do Sisão. 

As 12 IBAs estepárias do Alentejo identificadas no inventário de 2003 (Costa et al 2003) albergam um 
total aproximado de 6129 machos reprodutores. No decurso do Inventário das populações de Sisão 
foram identificadas três novas IBAs, que, no seu conjunto, albergam cerca de 1316 machos (ver 
Tabela 1). A estes valores teremos de adicionar mais cerca de 10106 distribuídos pelas restantes 
zonas abertas do Alentejo. No total a população de Sisão na Primavera deverá situar-se perto dos 
17551 machos reprodutores. No seu conjunto as 11 IBAs mais importantes para a reprodução do 
Sisão albergam 41% da população reprodutora. 
 

Tabela 1. Áreas Importantes para as Aves no Alentejo que registam populações reprodutoras 
significativas de Sisão. 

IBA Inventário IBAs 2003 

 (Costa et al 2003) 

Populações actualizadas 

(Projecto LIFE Sisão) 

Código Nome machos indivíduos machos indivíduos 

PT019 Campo Maior -- 120-150 203 406 

PT020 Vila Fernando/Veiros 80-100 -- 351 702 

PT025 Planície de Évora 200-250 -- 197 394 

PT026 Cuba -- 60 350 700 

PT027 Mourão/Moura/Barrancos Abundante Abundante 828 1656 

PT029 Castro Verde 360-2400 -- 3390 6780 

PT030 Rio Guadiana -- 101-250 368 736 

PT046 Reguengos de Monsaraz Abundante Abundante 252 504 

PT092 Torre da Bolsa Nova IBA  217 434 

PT093 São Vicente Nova IBA  318 636 

PT094 São Pedro de Solis Nova IBA  781 1562 

TOTAL  -- -- 7255 14510 

 

 

No período não reprodutor a população de Sisão no Alentejo é substancialmente menor do que na 
Primavera. No Verão corresponde a cerca de 9600 indivíduos (machos e fêmeas) e no Inverno a 
12000 indivíduos. No Inverno as áreas mais importantes para o Sisão estão nos concelhos de Ferreira 
do Alentejo, Beja, Serpa, Moura, Vidigueira, Évora, Redondo e Reguengos de Monsaraz. Pelo 
contrário, no período de Verão, apenas se identificou uma área de maior importância, que se situa em 
partes dos concelhos de Cuba, Vidigueira e Beja. Apenas uma parte destas áreas está classificada 
como IBA e ZPE, nomeadamente parte da área coincidente com o concelho de Moura. 

 
Acção A3 - Elaboração do Plano de Acção para o Sisão 

Esta acção foi da responsabilidade da SPEA.  

A conservação do Sisão e do habitat estepário da planície alentejana depende, em última análise dos 
agricultores e dos proprietários agrícolas. São eles os principais intervenientes na gestão do habitat 
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desta espécie. Para além dos agricultores, também a administração central e local tem um papel 
importante na definição de políticas, programas e planos de gestão dos meios rurais e da 
conservação do património natural que deles depende. 

O objectivo desta acção prende-se com a identificação das actividades necessárias para a 
conservação das populações de Sisão num horizonte de cinco anos e das as zonas onde essas devem 
ser implementadas. Foram realizadas duas reuniões prévias entre a SPEA e o ICN (19/10/2006 e 
7/11/2006) para definir os objectivos específicos para a conservação do Sisão. Após esta reflexão, o 
Projecto LIFE Sisão realizou, no dia 7 de Novembro de 2006, uma sessão de trabalho com mesas 
redondas (Acção E8). Estas mesas tiveram como função definir as acções necessárias para atingir os 
objectivos de conservação do Sisão num horizonte de acção de 5 anos. Participaram 36 especialistas 
nas áreas da agricultura e da conservação da natureza, pertencentes de associações de agricultores, 
ONGs de ambiente, instituições governamentais e universidades de Portugal e de Espanha. 

O documento resultante dessa sessão de trabalho é um plano de acção para cinco anos, cuja 
implementação depende de vários dos intervenientes (ver Anexo II). Decorrem actualmente uma 
ronda de reuniões entre a SPEA e os vários intervenientes (ICN, CCDR Alentejo, Gabinete de 
Planeamento e Política Agro-Alimentar, universidades, etc.) para acertar os pormenores do seu 
envolvimento na execução deste plano. 

Este Plano de Acção entrará em vigor em Janeiro de 2008 e será avaliado ao fim de dois anos de 
implementação e totalmente revisto ao fim de cinco anos. 
 

 

5.2. Gestão sazonal do biótopo 

Acções D1 e D2 – Projecto-piloto Agrícola  

Estas duas acções foram da responsabilidade da SPEA e da Associação de Agricultores do Concelho 
de Mourão.  

Experimentaram-se um conjunto de práticas de gestão agrícola favoráveis ao Sisão e à Abetarda, 
monitorizando em simultâneo o seu efeito sobre a espécie e a viabilidade económica das culturas e 
práticas ensaiadas. Os objectivos operacionais foram: 

• Ensaiar o cultivo de um conjunto de espécies leguminosas, forrageiras e para consumo 
humano, que garantam habitat de alimentação e/ou nidificação para o Sisão e Abetarda, 
garantindo 200 ha/ano de área semeada (Acção D1). 

• Assegurar habitat favorável durante a época reprodutora, protegendo pousios e pastagens de 
Março a Junho e intervir nessas mesmas parcelas, fora desse período, de modo a favorecer o 
habitat de reprodução (Acção D2).  

• Monitorizar o efeito destas medidas na economia e gestão da exploração. 

Durante o Projecto LIFE Sisão foram estabelecidos contratos com agricultores que exercem a sua 
actividade na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos em três locais alvo (Figura 1). No último ano do 
projecto foram realizados alguns protocolos fora destes três núcleos, mas sempre em locais 
importantes para o Sisão e Abetarda. Estes contratos envolveram uma série de ensaios agrícolas 
orientados para a conservação do Sisão, da Abetarda e de outras aves ameaçadas dependentes dos 
sistemas cerealíferos de sequeiro. Ao longo de três anos e meio foram efectuados 127 protocolos de 
colaboração com 45 agricultores da região, onde foram ensaiados o cultivo de leguminosas, duas 
medidas de gestão das parcelas não aráveis (pousios e pastagens) e uma medida de gestão do 
mosaico agrícola como um todo. No seu conjunto este ensaios agrícolas incidiram sobre um total de 
3241ha da área de estudo (ver Anexo III).  
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Figura 1. Núcleos do Projecto-piloto 
Agrícola. 

 
 

No que diz respeito à Acção D1 foram realizados dois tipos de contratos: Cultivo de Leguminosas e 
Maneio Pecuário. Os primeiros destinavam-se a aumentar a área de alimentação e repouso para o 
Sisão e a Abetarda, enquanto os segundos visavam aumentar a disponibilidade de locais de 
reprodução seguros para ambas as espécies (ver Anexo III). 

Foram semeados nos três anos do projecto-piloto agrícola 147, 133 e 182ha de leguminosas para as 
aves, respectivamente nos anos agrícolas de 2003/04, 2004/05 e 2005/06 (Tabela 2). Este valor ficou 
aquém dos 200ha anuais inicialmente previstos, apesar dos esforços contínuos junto dos agricultores 
para aumentar a área. A área de leguminosas semeada em 2004/05 foi particularmente baixa devido 
à seca extrema registada nesse ano, que se realizassem os cultivos (ver Anexo III). Foram 
experimentadas 20 espécies/variedade de leguminosas (Tabela 2) As duas espécies mais cultivadas 
foram a luzerna anual e o grão-de-bico.  

No que diz respeito ao maneio pecuário, conseguimos 
com alguma dificuldade afectar 104,5ha, que ficaram 
muito aquém dos 250ha inicialmente previstos (ver 
Anexo XX). Esta medida foi abandonada nas épocas 
seguintes, e substituída por outra no âmbito da acção 
D2, também com objectivos de melhorar o habitat de 
nidificação dos sisões e outras espécies estepárias. O 
défice de protocolos deveu-se sobretudo ao facto dos 
agricultores não poderem abdicar da área de 
pastagem ou área forrageira durante a Primavera, 
sem ter de recorre ao fornecimento de alimento para 
alimentar os seus efectivos pecuários.  

 
 
 
 
 
 
 
Cultivo de luzerna para as aves (Foto SPEA/LIFE Sisão) 
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Tabela 2. Área de leguminosa cultivada no âmbito do projecto-piloto agrícola por espécie/variedade e ano. 

Época de 
sementeira Espécie / variedade 

2003/2004 
(ha) 

2004/2005 
(ha) 

2005/2006 
(ha) 

Luzerna anual (Kelson) 37,27 - - 

Luzerna anual (Sava) - 32 5 

Luzerna anual (Ponto) - - 29,5 

Luzerna anual (Parabinga) 10 37,5 49,75 

Luzerna anual (Santiago) - - 5 

Luzerna perene (Medicago sativa) * 36,5 14 11 

Ervilha (Pisum sativum) 5 11 15 

Grão-de-bico preto (Cicer arietinum) 1 1,5 16,5 

Ervilhaca (Vicia sativa) - 3,5 - 

Grão-da-Comenda (Lathyrus cicera) 1 - - 

Grão-da-Gramicha (Lathyrus cicera) - 5 - 

Garroba (Vicia articulata) - - 4,5 

Fava forrageira (Vicia faba) 5 - - 

Tremocilha (Lupinus angustifolia) 2 - - 

Jeros (Vicia ervilia) - - 5 

Trevo da Pérsia (Trifolium resupinatum) - - 5 

Outono (até 
30 de 

Outubro) 

Sanfeno (Onobrychis viciifolia) - 2,5 - 

Grão-de-bico (Cicer arietinum) 40,6 26 36,5 

Feijão Catarino (Phaseolus vulgaris) 5 - - 
Primavera 
(até 30 de 
Março) Feijão-frade (Vigna sp.) 4,5 - - 

  147,87 133 182,75 
 
 
No âmbito da acção D2 foram realizados dois tipos de contratos: Práticas Agrícolas para a 
Conservação da Natureza e Protecção de Pousios. Os primeiros destinavam-se a melhorar os habitats 
agrícolas usados pelo Sisão e a Abetarda durante todo o ciclo anual (ver Anexo III). Os segundos 
pretendiam reforçar os habitats de nidificação e alimentação do Sisão e abetarda durante o período 
de demarcação de territórios e aparecimento de juvenis voadores. 

As Práticas Agrícolas para a Conservação da Natureza foram implementadas em 2003/2004, 
abrangendo 2153ha (ver Anexo III). Apesar de conseguirmos uma taxa de implementação da medida 
de 86% sobre a área pretendida (2500ha), resolvemos abandoná-la nas épocas seguintes. A 
monitorização do seu efeito sobre as populações de Sisão era difícil de realizar, devido à dimensão da 
área. Por outro lado, acabamos por constatar que os agricultores acabavam por trabalhar 
normalmente, cumprindo os compromissos sem terem de efectuar qualquer alteração significativa. 
Outra razão importante que levou ao abandono desta medida, foi o aparecimento de uma medida 
agro-ambiental do Ministério da Agricultura, que apoiava os agricultores para fazerem quase 
exactamente aquilo que a nossa medida propunha.   

Em 2004/05 e 2005/06 o projecto-piloto agrícola conseguiu proteger 135ha e 370ha de pousios, 
respectivamente (ver Anexo III). Esta medida apareceu em substituição das anteriores “Maneio 
Pecuário” e “Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza”. Sobretudo, porque pretendíamos 
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uma medida eficaz no favorecimento de habitat de reprodução, normalmente destruído por 
intervenções que eram feitas nos pousios, nomeadamente as mobilizações de solo em plena época 
reprodutora. Isto sucedia quando o Inverno era muito chuvoso, não permitindo a preparação do solo 
mais cedo. Pretendíamos afectar 500ha/ano a esta medida, mas só conseguimos 135,4 ha na época 
2004/05, devido à situação de seca extrema, levando a que os pousios que seriam mantidos sem 
pastoreio até ao Verão, foram pastoreados ou gadanhados mais cedo devido à falta de alimento para 
o gado. Na época seguinte existiam mais parcelas disponíveis para aderirem à medida, porque 
apresentou uma quantidade de precipitação normal. Nessa época os protocolos de Protecção dos 
Pousios atingiram 370ha. 

 

 

Acção D3 – monitorização do Projecto-piloto Agrícola 

Acção da responsabilidade da SPEA. Com a Acção D3 pretendeu-se monitorizar o Projecto-piloto 
Agrícola (Acções D1 e D2), de modo a avaliar o impacto das intervenções nos núcleos de Sisão e 
Abetarda e noutros índices da qualidade do habitat. Pretendeu-se também avaliar se estas medidas 
são ou não de fácil aceitação e cumprimento pelos agricultores, e quais os problemas encontrados 
pelos agricultores na sua realização. O objectivo final foi desenhar uma proposta de gestão adequada 
ao mosaico agrícola e aos valores avifaunísticos das estepes cerealíferas da ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos. 

Para desenvolver a acção D3 criamos uma equipa constituída por um biólogo e um agrónomo que 
acompanharam e monitorizaram os trabalhos de Projecto-piloto agrícola (ver Anexos III e IV). Para 
complementar e ajudar no trabalho destes dois técnicos foram admitidos dois estudantes estagiários 
que desenvolveram estudos específicos na área da ornitologia e da botânica. Em 2003/04 foi 
admitido um estudante estagiário de biologia, para realizar um estudo dos requisitos de habitat do 
Sisão e da Abetarda durante o Inverno e a primavera. Um grande volume de dados foi recolhido sobre 
a população, a distribuição e o habitat das duas espécies. As principais conclusões deste estudo 
foram: 

• Durante o período reprodutor o Sisão necessita de uma grande diversidade de habitats 
agrícolas, em particular pousios antigos, leguminosas, girassol com vegetação herbácea de 
altura inferior a 30cm; 

• No Inverno o Sisão necessita de pousios antigos e baixos índices de perturbação; 

• No Inverno a Abetarda necessita de zonas muito abertas e baixos índices de perturbação. 

Em 2004/05 foi admitido um estudante estagiário de biologia para realizar um estudo sobre de 
caracterização da vegetação estepe cerealífera da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. Os resultados 
mostram que a seca extrema que afectou Portugal durante este ano hidrológico afectou muito 
negativamente o desenvolvimento da vegetação espontânea das parcelas estudadas, assim como o 
das culturas de trigo, aveia e leguminosas. As parcelas com maior riqueza de espécies espontâneas 
foram as pastagens de bovinos, mas as que desenvolveram maior biomassa de espécies espontâneas 
foram as parcelas cultivadas, cujos solos não se apresentavam tão compactados. Relativamente às 
luzernas, a luzerna anual produziu mais biomassa que a luzerna perene, mas a sua resistência à seca 
demonstrou ser menor.  

O relatório referente à monitorização das parcelas agrícolas quanto à utilização pelas aves vem 
incluído no Anexo IV. O crescimento das culturas não foi uniforme em todas as épocas tendo estado 

fortemente condicionado pelos factores climáticos, nomeadamente no Inverno de 2004/05 e na 
Primavera seguinte devido à seca generalizada que ocorreu durante este período. O período de seca 
coincidiu totalmente com o ano agrícola de 2004/05 tendo provocado elevadas quebras na produção 
de cereais e de culturas forrageiras. O crescimento das culturas nas parcelas de leguminosas do 
projecto LIFE foi igualmente afectado. Apesar de estarem bem localizadas e de terem sido semeadas 
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num período muito favorável (Outubro/Novembro), o normal desenvolvimento das culturas ficou 
comprometido (1) devido à seca, que afectou a germinação e o desenvolvimento numa primeira fase, 
e (2) devido às baixas temperaturas durante os meses de Inverno, afectando o crescimento das 
plantas.  

A percentagem anual de ocupação das parcelas afectas ao projecto LIFE pelo Sisão e pela Abetarda 
foi alta, tendo variado nos três anos do projecto. Ao longo do período de estudo, correspondentes a 
seis épocas agrícolas, a ocupação média das parcelas de leguminosas foi cerca de 64%. Desde o 
primeiro ano até ao último, houve um decréscimo na percentagem de ocupação das parcelas de 
leguminosas de cerca de 69% para cerca de 59%, aproximadamente 5% ao ano (ver Anexo IV). 

As diferentes culturas foram utilizadas de forma diferente pelas duas espécies alvo, havendo uma 
clara preferência por um grupo restrito de culturas. Para o Sisão, as culturas mais utilizadas foram a 
luzerna anual, o grão-de-bico-preto, a ervilha e a ervilhaca (ver Anexo IV). A utilização das culturas 
também foi diferente entre Invernos. No Inverno de 2003/04, foram registadas densidades elevadas 
de Sisão na luzerna anual, enquanto que no Inverno de 2005/06, as maiores densidades foram 
registadas essencialmente nas parcelas com grão-de-bico-preto e ervilha. A utilização das parcelas 
de leguminosas no Inverno de 2004/05 foi muito baixa, tendo ocorrido sisões apenas nas parcelas 
com luzerna anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pormenor da Luzerna (Medicago sativa) consumida pelos sisões. Foto: SPEA/Life Sisão/Miguel Lecoq. 

 

A cultura mais utilizada pela a Abetarda foi a ervilha (ver Anexo IV). Esta cultura foi utilizada em todos 

os Invernos, destacando-se os dois primeiros (2003/04 e 2004/05) pelas elevadas densidades 
observadas. A Abetarda ocorreu em densidades mais baixas nas parcelas cultivadas com grão-de-
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bico-preto, ervilhaca e garroba. As duas luzernas também foram utilizadas, tendo a luzerna anual sido 
utilizada nos três Invernos. 

Para além do Sisão e da Abetarda, as parcelas foram utilizadas por muitas outras espécies. Uma 
delas, o Cortiçol-de-barriga-preta Pterocles orientalis – uma espécie rara e ameaçada – esteve 
presente nas parcelas do projecto-piloto agrícola (ver Anexo IV). Ao longo dos três Invernos os 

cortiçois ocorreram em densidades elevadas sobretudo nas parcelas com ervilha e com garroba. 
Ocorreram ainda, embora em densidades mais baixas, nas parcelas com luzerna anual. O Grou Grus 
grus, a Perdiz Alectoris rufa e a Calhandra Melanocorypha calandra utilizaram em maior ou menor 
regularidade as parcelas com ervilha, luzerna anual e grão-de-bico. 

Na Primavera/Verão as culturas de leguminosas foram também utilizadas pelas duas espécies alvo 
como áreas de alimentação e nidificação. As densidades das duas espécies foram inferiores 
comparativamente ao Outono/Inverno (ver Anexo IV). Das três culturas disponíveis, o Sisão ocorreu 
no grão-de-bico e feijão-frade, em densidades relativamente elevadas. Na Primavera de 2005 as 
culturas não foram utilizadas. No entanto, é de notar que nesta Primavera foram semeadas apenas 
cinco parcelas, das quais apenas uma germinou. 

A Abetarda foi detectada apenas nas parcelas com grão-de-bico ao longo do período de estudo. Na 
Primavera de 2005 foram registadas as densidades mais elevadas (10 ind./10 ha).  

As parcelas foram ainda utilizadas por outras espécies de aves como área de alimentação e 
nidificação. São de destacar as parcelas com grão-de-bico, e também com feijão-frade (embora as 
últimas utilizadas em menor escala), pela sua utilização pelo Cortiçol-de-barriga-preta e pela 
Calhandra, e pela Perdiz e Pombo-bravo Columba palumbus, as duas últimas espécies cinegéticas. 
Também a Lebre Lepus granatensis, uma espécie frequentemente caçada na região, ocorreu 
regularmente no grão-de-bico e no feijão-frade. 

Na maior parte das parcelas sujeitas à Protecção dos Pousios foi registada a presença de Sisão e de 
Abetarda (ver Anexo IV). Estas duas espécies foram detectadas em 14 parcelas (ca. 64%) na 

Primavera de 2005, ocorrendo em cerca de 54% das parcelas sujeitas aos protocolos e em cerca de 
67% de parcelas que não estavam abrangidas pelos protocolos da protecção dos pousios, mas que 
tinham sido semeadas no decorrer do projecto LIFE no âmbito da sementeira de leguminosas de 
Outono/Inverno. Os sisões preferiram as parcelas de leguminosas em detrimento dos pousios. Neste 
período do ano a vegetação dos pousios está mais alta. Na Primavera de 2005, devido à seca, a 
altura das culturas de leguminosas foi baixa. Outras 18 espécies, algumas com estatuto de 
conservação desfavorável, como o Cortiçol-de-barriga-preta ou a Calhandra, ocorreram nas parcelas, 
utilizando-as como local de nidificação ou de alimentação. 

Na Primavera de 2006, o Sisão e a Abetarda ocorreram em cerca de 58% das parcelas sujeitas a 
protocolos (ver Anexo IV). O Sisão utilizou sobretudo as parcelas com pastagem e com pousio. De 

notar que a maior parte das parcelas com pastagem foram pousios pastoreados temporariamente. A 
Abetarda ocorreu apenas numa parcela com pastagem. Outras 13 espécies utilizaram as parcelas 
como local de nidificação e de alimentação. São de destacar, devido ao seu estatuto de ameaça, o 
Cortiçol-de-barriga-preta, a Águia-caçadeira Circus pygargus e o Alcaravão Burhinus oedicnemus. 

Na Primavera de 2005, os pousios monitorizados serviram como habitat de nidificação e de 
alimentação para o Sisão durante a Primavera (ver Anexo IV). Embora a abundância de Sisão tenha 

sido baixa, as parcelas foram utilizadas de forma continuada ao longo do período reprodutor. É de 
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notar que, na Primavera de 2005, as maiores densidades de Sisão ocorreram nas parcelas da 
protecção dos pousios para as quais tinha sido estabelecido um protocolo no âmbito da Acção D2.  

Na Primavera de 2006, logo no início da época reprodutora, foi efectuado um corte em várias 
parcelas sujeitas à protecção dos pousios, com o objectivo de tornar estas parcelas mais atractivas, 
tanto para os machos, que as utilizam como locais de exibição e alimentação, como para as fêmeas, 
que as utilizam como locais de nidificação e alimentação. A área total destas parcelas representou 
uma pequena parte da área total de planície cerealífera dos núcleos de estudo. Nas Ferrarias (núcleo 
1) não foi efectuado nenhum corte da vegetação pois a totalidade das parcelas deste núcleo 
correspondeu a pastagens, onde geralmente a vegetação está baixa nesta altura do ano. Aqui, as 
parcelas da protecção dos pousios, concentraram 25% dos machos deste núcleo, apesar da área das 
parcelas corresponder a cerca de 8% da área de planície cerealífera. Em Santo Amador/Safara 
(núcleo 3) e nos Machados (núcleo 3), foi efectuado um corte da vegetação (mantendo a erva com 
10-15 cm de altura) na maior parte da área das parcelas afectas à protecção dos pousios. Estes dois 
locais concentraram, respectivamente, 40% e 14% dos machos de Sisão, em 7,2% e 0,7% da área 
de planície cerealífera dos respectivos núcleos (ver Anexo IV). 

Desde o início do projecto-piloto agrícola que constamos que existia uma ideia fortemente enraizada 
nos agricultores locais de que o Sisão causa prejuízos nos cultivos de melão. Pelo que resolvemos 
monitorizar estes cultivos durante o período do Verão. Os meses mais quentes do ano são 
particularmente desfavoráveis para o Sisão. Neste período do ano, a maior parte das culturas está 
seca e o alimento verde disponível é muito escasso. Devido a este constrangimento, os sisões têm 
tendência a agrupar-se nos locais onde conseguem obter alimento, nomeadamente restolhos de 
cereal, girassol e outras culturas que permanecem verdes (geralmente culturas de regadio). Na ZPE 
de Mourão/Moura/Barrancos são poucas as culturas que apresentam estas características, entre elas 
os meloais de sequeiro e regadio, são muito atractivos para a espécie. Os sisões foram abundantes 
nos meloais ao longo dos três verões (2003-2005), ocorrendo em elevadas densidades durante este 
período crítico, como consequência provável da falta de alimento (ver Anexo IV). Tanto os meloais de 

sequeiro como os meloais de regadio foram utilizados pela espécie. Apesar do Sisão ter ocorrido em 
maior abundância nos meloais de regadio, há que ter em atenção que a área destes foi três vezes 
superior à dos meloais de sequeiro. Nesse sentido, os dados apresentados sugerem que em termos 
relativos o Sisão ocorre em maiores densidades nos meloais de sequeiro. A maior atractividade 
destes meloais deve-se, provavelmente, à muito menor perturbação, uma vez que as intervenções 
para manutenção (aplicação de fitofármacos e regas) são muito mais limitadas comparativamente ao 
que sucede nos meloais de regadio. Durante o período do estudo, não foram detectados quaisquer 
danos significativos nos meloais que fossem causados pelos sisões (ver Anexo IV). Os inquéritos 

efectuados aos agricultores no primeiro Verão corroboraram essas observações. 

Das medidas testadas há duas que nos parecem de destacar: a Protecção dos Pousios e a 
Sementeira de Leguminosas de Outono/Inverno, pelos bons resultados que apresentaram (Tabela 3). 
O complemento destas medidas com outras é desejável, em particular com a sementeira de 
leguminosas de Primavera/Verão, embora entendamos as duas primeiras como prioritárias de forma a 
reverter a tendência negativa apresentada pelas populações de Sisão nesta ZPE. 
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Tabela 3  – Lista dos tipos de gestão e espécies/variedade de leguminosas com efeito positivo no Sisão, 
Abetarda e Cortiçol-de-barriga-preta. + - efeito positivo, 0 – sem efeito, ? – efeito 
desconhecido. 

Tipo de gestão ou espécie/variedade de 

leguminosas 
Sisão Abetarda 

Cortiçol-de-barriga-

preta 

Cultivo de Leguminosas de Inverno + + + 

Luzerna anual + + + 

Luzerna perene  +  

Grão-de-bico-preto + +  

Ervilha-forrageira + + + 

Ervilhaca + +  

Garroba  + + 

Cultivo de Leguminosas de Primavera + + + 

Grão-de-bico + + + 

Feijão-frade + + + 

Maneio Pecuário ? ? ? 

Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza ? ? ? 

Protecção dos Pousios + + + 

Cultivos de Melão + 0 0 

 

 

O relatório da monitorização das parcelas agrícolas quanto aos itinerários agrícolas e utilidade para os 
agricultores é incluído no Anexo III. Podemos concluir a medida Protecção de Pousios se apresentou 
bastante eficaz na preservação de habitat de reprodução e alimentação para o Sisão e seus juvenis. 
Também a Sementeira de Leguminosas se reveste de especial interesse, nomeadamente as de 
sementeira outonal, de modo a disponibilizarem alimento durante o Inverno. O principal problema na 
prossecução destas práticas é a falta de sustentabilidade económica destas culturas ou práticas 
agrícolas com base nos preços de mercado. Partindo do pressuposto que a maior parte das culturas 
de leguminosas é realizada em sequeiro, os riscos de quebras de produções são previsíveis perante 
um cenário de alterações climáticas conducentes a aumentos de défices hídricos no solo, longos 
períodos de seca e distribuição imprevisível das chuvas. Para ilustrar este cenário, apresentamos 
algumas consequências para o projecto-piloto agrícola resultantes da seca extrema que assolou 
Portugal durante a época 2004/2005: 

• Atraso nas sementeiras de Outono devido à falta de humidade no solo. 

• Pouco desenvolvimento vegetativo das leguminosas de Outono (apesar de completarem o 
ciclo). 

• Disponibilidade de alimento tardia para Sisão e Abetarda. 

• Apenas 32% da área pretendida para sementeiras de Primavera devido à falta de humidade 
no solo e ao insucesso germinativo. 

• Fenagens e ceifas precoces, pondo em risco o sucesso reprodutor de algumas aves 
estepárias. 

• Apenas 27% da área pretendida para protecção de pousios, devido à escassez de alimento 
para o gado os pousios tiveram de ser usados mais cedo. 
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Do ponto de vista agronómico, a medida Protecção de Pousios, apresenta uma vantagem importante, 
caso exista um corte da vegetação até 30 de Março, que é o controlo eficaz de algumas espécies 
infestantes, como é o caso do Saramago, ou Mostarda-dos-campos, pois não vai permitir a produção 
de sementes. As gramíneas e leguminosas vão beneficiar desta intervenção e o futuro pasto ou 
forragem vai ganhar qualitativamente. Mas apenas é possível efectuar a operação de corte com uma 
máquina ensiladora, pois o fabrico de fardos nesta altura é demasiado arriscado devido à 
instabilidade do tempo. Nesta altura a quantidade de massa vegetal é pequena e o rendimento que 
daí poderá advir, pode não ser suficiente para cobrir as despesas. A 15 ou 30 de Junho, data até à 
qual se pretende guardar o pousio, já não será possível fazer feno, pois a vegetação já está seca. 
Apenas poderá ser aproveitada para pastoreio directo. Em solos menos produtivos poderá não ser 
necessário fazer qualquer intervenção no pousio, pois regra geral o desenvolvimento da vegetação é 
menor (ver Anexo III).  

Em relação à Sementeira de Leguminosas, num sistema produtivo de sequeiro, há que distinguir as 
sementeiras em solos pobres e em solos férteis. Nos primeiros, as únicas espécies que poderão ter 
alguma viabilidade serão as de aptidão pratense (para melhoria de pastagens) e algumas mais 
rústicas para produção de grão (p.ex. grão-de-bico forrageiro e ervilha). Mas consoante a precipitação 
ocorrida nessa época, poderá a cultura desenvolver-se de modo a compensar a sua colheita, ou por 
outro lado servir apenas, no final, para pastoreio. Este tipo de solos carece muitas vezes de um 
incremento em matéria orgânica e de um melhoramento da sua estrutura, por isso seria muito 
importante o uso de semeadores directos neste solos. Em solos férteis (classe A e B), as opções são 
maiores, pois além do melhoramento de pastagens com leguminosas (p.ex. algumas variedades de 
luzerna e trevo), poderão desenvolver-se culturas forrageiras, que sendo bem geridas poderão 
originar algum lucro ao fim do 2º ou 3º ano de instalação. Como exemplo do que foi dito, 
referenciamos algumas variedades de luzerna anual (var. Kelson ou Sava), Trevo da Pérsia, ervilhaca, 
grão-da-Comenda ou Gramicha, Garroba. O importante será deixar as plantas completarem o ciclo, 
de modo a que fique um bom stock de sementes no solo.  

A luzerna perene apenas tem viabilidade económica se produzida em regadio, para produção de 
forragem, ou para melhoramento de pastagem, em sequeiro. 

Para consumo humano a leguminosas mais relevante é o grão-de-bico, outrora bastante divulgado e 
consumido na região, foi perdendo muita da sua área, estando praticamente ausente dos campos. A 
única forma de reabilitar esta cultura, num mercado global e extremamente competitivo, seria a 
valorização e diferenciação deste produto através de uma certificação baseada na sua importância 
ecológica e valor alimentar. Só com um acréscimo de mais valia económica é que a cultura poderá 
ser sustentável. 

Algumas das sementeiras efectuadas ficaram aquém das densidades ideais e por isso os resultados 
da produção eram normalmente também baixos. Não houve uma exigência grande em relação a este 
aspecto, tais como a outros, relacionados sobretudo com a preparação do solo, porque o objectivo 
principal era o de disponibilizar alimento suficiente para o Sisão, havendo por vezes até o receio de 
que densidades maiores poderiam tornar a cultura demasiado densa. Por isso houve muito poucos 
casos em que se obtiveram conclusões próximas da realidade produtiva de determinada cultura. Os 
melhores resultados foram alcançados com luzernas anuais (parcelas de 2º ano, aproveitando o stock 
de sementes do ano anterior) em que a produção chegou aos 7.000 kg/ha de feno e o grão-de-bico 
preto aos 1.100 kg/ha de grão (ver Anexo III). 

Pensamos que foi importante envolver os agricultores directamente, através dos protocolos de 
colaboração, na aplicação das medidas do PPA. E sendo eles próprios a tirar as conclusões sobre os 
aspectos positivos e/ou negativos de cada medida, em especial sobre o potencial produtivo das 
leguminosas, levou a que alguns tivessem continuado, por sua iniciativa a sementeira de 
determinadas espécies até então desconhecidas para eles. 

As questões sócio-económicas estão normalmente na origem de problemas associados à 
conservação da natureza em sentido lato. Assim como o inverso também pode ser verdade: quando a 
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conservação da natureza é a questão primordial num dado território, é comum a questão social e 
económica ser relegada para segundo plano. Isto, se não forem previamente clarificadas as 
compatibilidades e/ou incompatibilidade entre a dinâmica sócio-económica e os valores naturais a 
proteger. Para isso é necessário criar mecanismos compensatórios, sempre que existirem 
constrangimentos à produtividade e ao conforto primário social. 

Neste caso concreto, a principal ameaça à conservação do Sisão e de outras espécies estepárias está 
precisamente relacionada com questões sócio-económicas. Por um lado, dada a conjuntura actual da 
PAC em relação aos cereais, os sistemas cerealíferos de sequeiro não têm viabilidade económica (e é 
este biótopo que mantém a maioria da população mundial de Sisão), por outro lado e como 
consequência deste último facto, as expectativas dos agricultores deslocam-se para outros sistemas, 
alternativos, mas economicamente viáveis: o olival intensivo de regadio e as culturas anuais regadas. 
Ambas as situações provocam perda de habitat para o Sisão, devido a alterações na estrutura e à 
intensificação perniciosa.  

Uma medida agro-ambiental específica para a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, deveria ser adoptada 
o mais rapidamente possível de modo a aproveitar a sinergia gerada entre o Projecto LIFE e os 
agricultores locais. A predisposição dos agricultores para aderirem a uma medida agro-ambiental é 
grande e esta será uma garantia para a conservação da espécie na ZPE e de aplicação mais rápida. 

Os resultados das acções D1 e D2 permitem-nos fazer uma proposta de gestão agro-ambiental para 
a área cerealífera da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, visando a conservação do habitat estepário e 
a manutenção do rendimento dos agricultores (ver Anexo III). Esta gestão deverá conter as seguintes 
componentes: 

1. Esquema de rotação – para manter a estrutura do habitat deverá incluir percentagens 
mínimas para quatro tipos de uso do solo: cereais de sequeiro, leguminosas, pousios e 
pastagens permanentes; 

2. Manutenção de áreas de pousio – deverá definir as percentagens mínimas de pousio na 
exploração e a não intervenção durante o período reprodutor das aves, de modo a assegurar 
a existência de áreas de reprodução seguras.  

3. Sementeira de leguminosas – deverá apresentar uma lista de leguminosas a usar, 
privilegiando espécies que servem de alimento às aves estepárias, como a Luzerna, a Ervilha-
forrageira e o Grão-de-bico. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Sementeira de Grão-de-bico (Cicer arietinum). Foto SPEA/Life Sisão/Nuno Madeira. 
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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; 
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• 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 
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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. 
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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); 
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• 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 
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5.4. Funcionamento geral do projecto 

 

Acção F1 - Coordenação e equipas do projecto 

A gestão do projecto foi assegurada por um biólogo, Domingos Leitão, admitido em 1 de Outubro de 
2002. O gestor teve como missão coordenar o desenvolvimento das várias acções do projecto 
executadas pelas seguintes equipas: 

• Equipa técnica do projecto-piloto agrícola – dois técnicos, um biólogo e um agrónomo. Que 
realizaram acções A1, parte de A3, D3, E2, parte de E1, E3 e E4. Esta equipa participou, em 
conjunto com elementos das associações de agricultores participantes, uma Comissão 
Técnica do Projecto-piloto Agrícola. Estas posições foram ocupadas pelo biólogo Miguel 
Lecoq e o agrónomo Nuno Madeira, ambos contratados em Janeiro de 2003. 

• Equipa de Recenseamento das populações de Sisão – dois técnicos do quadro do ICN a 
tempo parcial, um técnico auxiliar a tempo parcial e dois técnicos contratados a prazo (ou à 
tarefa) a tempo inteiro. Esta equipa será responsáveis pela realização das acções A2 e, em 
conjunto com dois elementos da SPEA e um cientista externo, participará na Comissão 
Científica da Acção A2. Márcia Pinto e João Paulo Silva, dois biólogos especialistas em aves 
estepárias do ICN, estiveram associados ao Projecto LIFE Sisão durante todo o período de 
execução. Teresa Catry, Eduardo Santos, Rui Pedroso e Iván Prego foram os biólogos 
contratados à tarefa em determinados períodos para fazer censos de Sisão. Francisco 
Moreira, biólogo e professor do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, esteve na 
comissão científica da acção A2 durante todo o projecto. 

• A administração contou com um funcionário com funções de realizar todas as tarefas 
administrativas. Inês Meneses foi contratada para o cargo entre Fevereiro e Julho de 2003, 
sendo substituída por Ana David em Agosto de 2003. Esta última foi substituída por Vanessa 
Oliveira em Fevereiro de 2006.  

• O técnico de contas Miguel Sacramento, ao serviço da SPEA, esteve responsável pela 
contabilidade do projecto, a tempo parcial. 

O gestor foi também responsável ou co-responsável com os restantes técnicos da SPEA pela 
elaboração dos relatórios intercalares, conteúdos de divulgação, comunicados de imprensa, do Plano 
de Acção para o Sisão, do relatório final e do relatório final para leigos. 

Foram produzidos três relatórios intercalares durante o desenvolvimento do projecto LIFE Sisão.  
 
 

Acção F2 - Auditoria Externa 

No dia 27 de Setembro de 2004 foram contratados os serviços do Dr. José Vieira do Reis, Revisor 
Oficial de Contas nº359. Foram analisadas as contas do Projecto LIFE Sisão numa base anual e 
realizado um relatório final, de acordo com os procedimentos administrativos e a orientações do 
programa LIFE. A contabilidade dos parceiros só foi analisada depois do projecto terminar. A análise 
do enorme volume de documentos da contabilidade do parceiro ICN provocou atrasos adicionais na 
conclusão da Auditoria Externa, que só veio a ocorrer na primeira semana de Julho de 2007. 
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6 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO 

 

6.1. O processo 

O Projecto LIFE Sisão, pela dimensão da população que afecta e pela área geográfica que cobre, 
constituiu o investimento mais determinante para a conservação do Sisão e da comunidade de aves 
estepárias em Portugal nos últimos quatro anos. Este projecto surgiu na altura certa para colmatar 
lacunas de conhecimento sobre o Sisão e as aves e estepárias e potenciar a sua utilização para 
conservação destas espécies.  

Um projecto desta duração e complexidade está normalmente sujeito a ajustes e reprogramações no 
sentido do melhor cumprimento dos objectivos e metas propostas. O Projecto LIFE Sisão não fugiu a 
esta regra. Durante os 51 meses de execução que decorreram foram necessárias alterações de 
forma, conteúdo e orçamento de várias acções do projecto. Estas deveram-se a causas várias e 
foram sempre implementadas de modo a melhor cumprir os seus objectivos e, normalmente, após 
discussão, acordo e orientação das comissões técnicas e científicas e dos parceiros. Deste modo é 
legítimo concluir que o processo de implementação e desenvolvimento deste projecto decorreu 
normalmente. 
 
6.2. A gestão do projecto e a parceria  

O gestor foi o responsável directo pela gestão do projecto, baseando-se nas decisões das comissões 
técnicas e científicas formadas por parceiros e colaboradores (Comissão Cientifica da Acção A2, 
Comissão Técnica do Projecto-Piloto Agrícola e Grupo de Trabalho para o Plano de Acção para a 
Conservação do Sisão no Alentejo). Este método provou ser expedito e eficiente e simultaneamente 
representativo das entidades envolvidas. 

As parcerias foram sempre desenvolvidas com base em protocolos assinadas pelas partes, de modo 
a facilitar o cumprimento das obrigações das mesmas. O desempenho da parceria acabou por ser 
positivo apesar de vários sobressaltos. Os acordos iniciais com os parceiros e o seu modo de 
participação no projecto tiveram de ser revistos e alterados no decurso deste. As alterações ao modo 
de participação do parceiro ICN e do parceiro AACM foram submetidas ao Gabinete LIFE, incluídas no 
pedido oficial de alteração ao projecto. No primeiro caso foram cumpridas integralmente e no 
segundo não. A AACM falhou no cumprimento das suas obrigações financeiras. Nomeadamente na 
justificação total dos montantes inicialmente transferidos pelo beneficiário e na efectivação da 
comparticipação assumida. No entanto, devido à pequena participação financeira deste parceiro, este 
custo foi assumido pelo beneficiário e o facto não teve reflexos na execução do projecto. Por outro 
lado, o parceiro AACM cumpriu com as suas obrigações executivas e acabou por ser fundamental no 
desenvolvimento do projecto ao nível do contacto com os agricultores locais. 

No que diz respeito às entidades que apoiaram o projecto, o saldo acabou por ser claramente positivo 
e muito superior ao esperado inicialmente. Na fase de candidatura duas entidades apoiaram 
oficialmente este projecto, o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica e a Associação de 
Jovens Agricultores de Moura. No decurso do projecto juntaram-se outras três entidades que 
efectivamente o apoiaram. Todas tiveram papeis importantes no projecto: 

• Associação de Jovens Agricultores de Moura, fez a ligação entre o projecto e os agricultores 
locais; 

• Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica, é um dos interlocutores privilegiados com o 
Ministério da Agricultura no âmbito do desenvolvimento rural e medidas agro-ambientais; 

• Instituto Superior da Agronomia, que dispensou um especialista em aves estepárias para a 
Comissão Científica da Acção A2; 

• A ADC Moura, colaborou intensamente com a SPEA no desenvolvimento da campanha de 
sensibilização na área do projecto; 
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• A VBN apoiou financeiramente a SPEA. 

Em forma de conclusão podemos dizer que a gestão e a parceria funcionaram de uma forma 
adequada ao desenvolvimento do projecto. 

 
6.3. Sucessos e falhas da metodologia aplicada  

Com uma área potencial de ocorrência superior a 1.000.000ha o inventário das populações de Sisão 
no Alentejo (Acção A2) revelou-se, à partida, uma tarefa hercúlea. De facto esta tarefa só foi possível 
no âmbito de um projecto desta envergadura. A metodologia aplicada, necessariamente complexa 
(ver Anexo I), revelou-se eficaz na estimativa das populações de Sisão, em particular durante o 
período reprodutor e no Inverno. Esta metodologia teve ainda outra vantagem importante, que residiu 
no facto de ter sido concertada com todas as entidades espanholas e portuguesas envolvidas no 
censo de Sisão (Sociedad Española de Ornitologia, Universidad Complutense de Madrid, Instituto 
Superior de Agronomia de Lisboa e Universidade de Évora). Esta metodologia permite a comparação 
das populações ibéricas e a realização censos periódicos e simultâneos em toda a Península. No 
âmbito do Plano da Acção e da parceria técnica criada com o projecto LIFE Sisão serão acordados 
censos periódicos num conjunto de áreas a definir de modo a monitorizar as populações da espécie 
em toda a península.  

O Projecto-piloto Agrícola (Acções D) reuniu um grande número de agricultores envolvidos em gestão 
agrícola para a conservação da natureza. Apesar de não se terem atingidos os objectivos propostos 
para algumas medidas das Acções D1 e D2 (ver Anexo III), podemos considerar os resultados muito 
positivos. Não podemos esquecer que o Projecto LIFE Sisão encontrou na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos em 2003 uma opinião pública muito desfavorável à conservação da 
natureza. Esta situação foi criada pela ausência desde a classificação da ZPE, em 1999, de qualquer 
interlocutor ou programa que levasse as pessoas, e os agricultores em particular, a perceber os 
objectivos da Rede Natura 2000. Após um primeiro ano em que tivemos de ultrapassar a 
desconfiança, a adesão dos agricultores às propostas de protocolo tornou-se mais fácil. Houve ainda 
um contratempo na aplicação do PPA, relacionado com a seca extrema que assolou Portugal em 
2005, tendo resultado numa redução acentuada de protocolos assinados nessa Primavera. Os 
resultados do PPA deram origem a uma proposta de medida agro-ambiental para a área cerealífera 
da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos (ver Anexo III), que deverá ser adaptada e implementada no 
âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) de Portugal. Os resultados do PPA podem ainda ser 
usados e replicados para medidas agro-ambientais noutras áreas do Alentejo. Esta parte do Projecto 
LIFE Sisão teve ainda o mérito de predispor os agricultores locais para a conservação da natureza. 
Estamos a desenvolver todos os esforços para que a administração aproveite esta situação quase 
única (Anexo XI). 

No que diz respeito à evolução das populações de Sisão e de Abetarda na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos durante o PPA, os resultados ficaram aquém do esperado. Ao longo do 
período de estudo houve um decréscimo significativo da população. Este decréscimo foi semelhante 
(cerca de 70%) quer relativamente ao número de indivíduos, quer ao número de bandos (ver Anexo 
IV). Em grande medida este decréscimo está relacionado com a seca ocorrida no Inverno de 2004/05 
e que se prolongou aproximadamente por um ano. A falta de recursos terá causado por um lado, a 
deslocação massiva dos sisões para outras áreas mais favoráveis, por outro, um aumento da taxa de 
mortalidade adicional durante os meses de Inverno, que nesse ano foi particularmente frio. Além 
disso, devido à seca, o sucesso reprodutor na Primavera de 2005 terá sido particularmente baixo, 
afectando dessa forma o efectivo invernante. Neste cenário, a gestão do habitat no âmbito do PPA 
poderá ter contribuído para reduzir o impacto da seca nas populações de Sisão e de Abetarda. A 
continuação dessa gestão nos próximos anos será essencial para a recuperação das populações 
destas duas espécies. Essa continuação deverá ser garantida com a inclusão de uma medida agro-
ambiental específica para a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos no novo PDR. 
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O trabalho com as escolas revelou ser extremamente eficaz para envolver toda a comunidade. 
Exemplos disso são os projectos PEASA, em Santo Amador, e a colaboração com as Escolas 
Profissionais de Moura e Serpa. Estas actividades, desenvolvidas no âmbito das acções E, resultaram 
em actividades apelativas desenvolvidas pelas comunidades locais (observação e conservação das 
aves, visitas de estudo, peça de teatro alusiva ao tema das aves estepárias, etc.) e projectos para o 
futuro (inclusão da gestão dos habitats da ZPE e do desenvolvimento do turismo de natureza na 
Agenda XXI de Moura). 

O Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo foi desenhado no âmbito da Acção A3 e 
E8. Foi desenhado num fórum de discussão alargado ao nível técnico, com contributos de três 
dezenas de representantes de todas as partes interessadas (ver Anexo II). O problema reside na 
vinculação política dos parceiros da esfera administrativa, em particular do Ministério da Agricultura. 
Esta tarefa carece de mais tempo do que o inicialmente previsto. Neste sentido continuam as 
reuniões para envolver todos os intervenientes na execução física do Plano de Acção, em particular o 
Gabinete de Planeamento e Política do Ministério da Agricultura e CCDR Alentejo. 
 

6.4. Comparação dos resultados os objectivos propostos 

O objectivo geral deste projecto consiste em assegurar a conservação das populações de Sisão no 
Alentejo através de um plano de acção para a espécie que identifique claramente os núcleos 
populacionais a preservar, as limitações à alteração do uso do solo e um modelo alternativo de gestão 
dos sistemas agrícolas. Para assegurar este objectivo foram propostos uma série de resultados que 
são avaliados na Tabela 4. O objectivo geral do projecto foi atingido, apesar do processo político ainda 
estar a decorrer relativo à classificação de mais áreas importantes para Sisão e da implementação de 
instrumentos de gestão dessas áreas. O facto da aplicação da Directiva Aves e a criação de mais 
Zonas de Protecção Especial estarem directamente relacionados com a melhoria do estatuto de 
conservação das aves mais ameaçadas, dá-nos confiança que este seja um passo importante para a 
conservação do Sisão. 
 

 

6.5. Benefícios ambientais ao nível politico e legislativo 

Há vários benefícios para a conservação da natureza ao nível político e administrativos resultantes 
directamente do Projecto LIFE Sisão. Estão exclusivamente relacionados com a Rede Natura 2000 e o 
cumprimento da Directiva Aves. 

Um desses benefícios é a proposta de alargamento da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, já tornada 
pública pelo ICN (ver Anexo XII). Esta proposta da administração Portuguesa é simultaneamente a 
reposição de uma área ilegalmente desafectada e um alargamento para incluir uma nova área de 
grande importância para várias espécies do Anexo I da Directiva aves, incluindo o Sisão e a Abetarda. 
Em ambos os casos o Projecto LIFE Sisão e a SPEA tiveram um papel crucial. Na primeira situação foi 
a queixa da SPEA, com base em informação recolhida pela equipa do LIFE Sisão, que despoletou o 
contencioso com a Comissão Europeia (CE) e o processo movido contra o estado Português no 
Tribunal Europeu de Justiça. Na segunda situação foi o trabalho da equipa do LIFE Sisão em Moura 
que identificou as áreas importantes para as aves estepárias contíguas à ZPE (ver Anexo XIII). Com 
base neste trabalho a administração elaborou a proposta de alargamento. 

Além do alargamento da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, a SPEA, com base nos dados do projecto 
LIFE Sisão, fez uma proposta para a classificação de novas ZPEs para a conservação das aves 
estepárias, que inclui todas as áreas da Tabela 1. Esta proposta servirá de base à proposta da 
administração, que será publicada em breve na sequência de um outro contencioso com a CE. 
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Tabela 4 – Avaliação dos resultados obtidos face ao inicialmente proposto. (+ - resultado satisfatório, - - 
resultado não satisfatório). 

Acções Resultados esperados  Resultados obtidos  Avaliação 

A2  

A3 

Zonação das limitações à alteração do 
uso do solo no Alentejo. 

Conhecida a distribuição do Sisão no 
Alentejo e identificadas as áreas mais 
importantes para o Sisão no Alentejo. 

+ 

D1 

D2 

Aumento da área de habitat favorável 
nos núcleos de Sisão de Moura-
Mourão. 

133-187ha extra de habitat de 
alimentação e 104-370ha extra de 
habitat de reprodução durante três anos. 

+ 

D2 Limitação da área de regadio nos 
núcleos de Sisão de Moura-Mourão. 

Novos regadios não são expressivos. 
Limitação efectiva de novas áreas de 
cultivos permanentes. 

+ 

D2  Melhoria das práticas agro-pastoris e 
sua adequação ao ciclo de ida do Sisão 
em Moura-Mourão. 

Experimentação em 2153ha durante um 
ano. + 

D2 Limitação do sobre-pastoreio. Em condições normais não existe sobre-
pastoreio na ZPE de Moura-Mourão. Em 
condições de seca extrema garantidos 
235ha de habitat de nidificação. 

+ 

D3 Modelo de gestão agrícola compatível 
com a preservação das populações de 
Sisão do Alentejo. 

Desenvolvido um modelo de gestão 
agrícola favorável ao Sisão e Abetarda.  ++ 

D1  

D2   

E1 

Envolvimento dos agricultores na 
recuperação das populações de Sisão 
no Alentejo. 

45 Agricultores envolvidos, com 127 
protocolos estabelecidos em três anos. ++ 

E3    

E4    

E5    

E6 

Alerta dos autarcas e outras entidades 
responsáveis pelo ordenamento do 
território no sentido da inclusão destes 
factores na revisão dos instrumentos 
de gestão. 

O trabalho desenvolvido com autarcas de 
Moura e Mourão e com CCDR Alentejo, 
DRA Alentejo, ICN e GPPAA no sentido de 
adoptar instrumentos de gestão 
adequados. 

- 

 

 

A contribuição do projecto LIFE Sisão para a Rede Natura 2000 não se limita apenas à identificação e 
delimitação de áreas prioritários. Os resultados do PPA, nomeadamente a proposta de medida agro-
ambiental para a gestão da área estepária de Moura e Mourão, deverão dar um contributo importante 
para as áreas Natura 2000 com estas características. O trabalho de pressão sobre o Ministério da 
Agricultura desenvolvido pela SPEA e restantes parceiros no final do projecto LIFE Sisão tem sido 
neste sentido (ver Anexos XI e IV). Vamos continuar a desenvolver esse lóbi junto da administração 
portuguesa e da CE, para que existam mais medidas agro-ambientais específicas para a conservação 
das ZPEs estepárias no âmbito do novo PDR. 

Os contributos referidos nos dois parágrafos anteriores fazem parte do Plano de Acção para a 
Conservação do Sisão no Alentejo (Acção A3), que continuará a ser trabalhado junto de todos os 
intervenientes. 
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No âmbito do Projecto LIFE Sisão a SPEA move actualmente um processo no Tribunal de Moura 
contra um empreendimento que pretende instalar 250ha de olival intensivo no principal local de 
reprodução da Abetarda da IBA de Mourão/Moura/Barrancos. O tribunal deu razão à SPEA e o 
empreendimento foi impedido de iniciar de forma a acautelar o cumprimento da Directiva Aves. Trata-
se da mesma área que será incluída na ZPE. Se este processo tiver um desfecho positivo para a 
SPEA, tratar-se-á do primeiro caso em que os tribunais portugueses intervêm directamente para fazer 
cumprir a Directiva Aves. 

O Projecto LIFE Sisão deu também um contributo importante para delinear as medidas 
compensatórias dos impactes negativos nas populações de Sisão resultantes da linha de alta-tensão 
de Alqueva para a fronteira espanhola, que atravessa a ZPE. Foi com base em informação solicitada 
ao Projecto LIFE Sisão que foram estabelecidas as áreas e o modelo de gestão do habitat a 
implementar em 500ha a gerir para o Sisão, no âmbito dessas medidas compensatórias. 

 

6.6. Efeitos sócio-económicos 

O Investimento bruto do projecto LIFE Sisão na área dos municípios de Moura e Mourão deverá ter 
sido próximo de 400.000 euros. Este cálculo é baseado na soma das prestações de serviço 
adquiridas no âmbito do PPA (Acções D), na produção de materiais de divulgação (Acção E) e em toda 
a aquisição de bens e serviços resultantes da instalação de um escritório e uma equipa permanente 
em Moura durante três anos. Trata-se de um investimento significativo na economia local de uma 
área da Rede Natura 2000. Além deste investimento realizado durante o período do PPA, o 
desenvolvimento deste projecto abriu novos horizontes no desenvolvimento local (promoção e 
valorização da Rede Natura 2000 e do turismo de natureza). 

Ao nível do emprego, foram criado seis lugares a tempo inteiro durante quatro anos (quatro a SPEA e 
dois no ICN). O projecto LIFE Sisão possibilitou o desenvolvimento de capacidades que resultaram na 
criação de dois novos postos de trabalho permanentes na SPEA, Coordenador do Programa Rural e 
Assistente Administrativo do Programa Rural. Portanto, dois dos quatro postos de trabalho criados na 
SPEA pelo LIFE Sisão continuam após o projecto. Esta nova estrutura da SPEA (Programa Rural) 
devolveu já novos projectos de conservação e valorização do património natural em zonas agrícola 
que permitiu admitir dois novos funcionários. 
 

6.7. A continuação do projecto – Plano de Conservação Pós-Life 

Os resultados do projecto LIFE Sisão não se esgotam com a sua finalização. Para além dos objectivos 
conseguidos durante os quatro anos do projecto, existe um capital de conhecimento e mobilização de 
recursos e consciências que continuará a favorecer a conservação do Sisão e das aves estepárias no 
Alentejo. O conhecimento adquirido nas várias acções do projecto, nomeadamente no inventário das 
populações e no projecto-piloto agrícola, permitem fundamentar três áreas de trabalho para o futuro 
próximo: 

• Designação de novas ZPEs estepárias; 
• Medidas agro-ambientais específicas para ZPEs e IBAs estepárias; 
• Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo.  

A curto prazo a continuação do capital de conservação da natureza conseguido com o projecto LIFE 
Sisão depende destas três linhas de trabalho. A SPEA irá continuar este trabalho em conjunto como 
ICN (ver Anexo XV) e outros parceiros relevantes.  

A longo prazo a conservação das aves e dos habitats estepários depende da sustentabilidade 
económica dessas áreas. O Programa Rural da SPEA trabalha também nesta vertente, utilizando para 
isso a capacidade obtida no projecto LIFE Sisão (conhecimento, equipamento, materiais, fotos, etc.) 
em projectos futuros. 

O Plano de Conservação Pós-Life será o próprio Plano de Acção para a Conservação do Sisão no 
Alentejo (ver Anexo II), que define as actividades necessárias para “Assegurar a viabilidade das 
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populações de Sisão em toda a sua área de distribuição”. Foram identificadas actividades prioritárias, 
que serão desenvolvidas num horizonte de dois anos, e um conjunto de outras actividades para 
desenvolver até cinco anos. A SPEA irá coordenar o desenvolvimento e monitorização deste Plano de 
Acção, em conjunto com o ICN e outras entidades públicas e privadas. Este Plano de Acção deverá 
ser revisto cinco anos após o seu início. Com o início previsto para 2008, prevê-se que seja revisto no 
primeiro trimestre de 2013. Para uma avaliação precisa da sua execução e dos seus resultados terá 
de ser feita uma monitorização constante de todos os indicadores das acções previstas. Para além 
desses indicadores serão monitorizados: 

• Os resultados das ITIs e outras medidas agro-ambientais no que diz respeito às populações 
de Sisão; 

• As populações globais de Sisão, tal como definido na Acção 3.2. Realizar-se-á um censo da 
população global de Sisão em 2011 e 2012, em coordenação com Espanha.  

 
6.8. Indicadores para monitorizar os efeitos do projecto  

São três os indicadores para monitorizar os efeitos do projecto no futuro: 

• Novas ZPEs estepárias (número, área, percentagem da população de Sisão incluída); 

• ZPEs adequadamente geridas (número de áreas com plano de gestão e número de áreas com 
medida agro-ambiental específica); 

• Evolução das populações reprodutoras e invernantes de Sisão. 
 

 

Grous (Grus grus) em Moura. Foto: SPEA/LIFE Sisão/ Nuno Madeira 
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7 COMENTÁRIOS SOBRE O RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

Diferenças relativamente ao orçamento 

As diferenças mais significativas situam-se nas rubricas Pessoal, Assistência Externa e Outros 
Custos. Na rubrica Pessoal o incremento verificado de cerca de 10.400 euros dos gastos do 
beneficiário deveu-se principalmente a um erro no cálculo das indemnizações legais obrigatórias com 
a não renovação de contratos dos dois técnicos (agrónomo e biólogo) do projecto-piloto agrícola. O 
parceiro ICN ultrapassou também as despesas previstas com pessoal em cerca de 2.400 euros.  

No que diz respeito aos gastos com Assistência Externa, ficaram muito 22.000 euros aquém do 
previsto. Tal deveu-se principalmente à dificuldade em cumprir os objectivos das Acções D1 e D2. 

Na rubrica Outros custos os gastos ficaram também aquém do previsto, devido aos gastos com 
alojamento, refeições e aluguer de sala e equipamento acção A8 (seminário final) terem sido 
sobrestimados (uma despesa prevista de 11.000 euros resultou numa despesa de 3.000 euros). 

 

Contas do parceiro AACM 

Como já foi referido, o parceiro Associação de Agricultores do Conselho de Mourão falhou no 
cumprimento das suas obrigações financeiras. Nomeadamente na justificação total dos montantes 
inicialmente transferidos pelo beneficiário e na efectivação da comparticipação assumida. No entanto, 
devido à pequena participação financeira deste parceiro, este custo foi assumido pelo beneficiário e o 
facto não teve reflexos na execução do projecto. 

 

Cálculo das Despesas Gerais 

O cálculo das Despesas Gerais do escritório sede do Beneficiário imputadas ao projecto foi baseado 
na carga salarial do Projecto LIFE Sisão. A carga salarial do Projecto LIFE Sisão variou ente 19,68% e 
40% do total da SPEA. Foi decrescendo ao longo do decurso do projecto, de acordo com o aumento 
do número de funcionários. Nos dois primeiros anos do projecto foi calculada uma carga salarial 
média anual, e nos dois últimos anos foi calcula mensalmente. 
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ANEXO I 
Relatório da Acção A2 

 


