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1. Nota prévia 

O  presente relatório corresponde ao relatório final da acção A 2 – Inv entário das populações de Sisão 

no A lentejo - do Projecto Life Natureza: Conserv ação do Sisão no A lentej o (projecto 

LIFE02NA T/P/8476), que decorreu entre 2003 e 2006. Este proj ecto Life resulta de uma parceria 

estabelecida entre a Sociedade Portuguesa para o Estudo das A v es, o Instituto da C onserv ação da 

Natureza e da Associação de A gricultores do C oncelho de Mourão e com a participação da Associação 

de Jov ens Agricultores de Moura. 

A  acção A 2 foi da responsabilidade do Instituto da Conserv ação da Natureza. A  coordenação técnica e 

o planeamento desta acção foram assegurados por uma Comissão C ientífica constituída por cinco 

elementos: João Paulo Silv a (ICN), Márcia Pinto (IC N), Domingos Leitão (SPEA ), Miguel Lecoq (SPEA) 

e Francisco More ira (Instituto Superior de Agronomia). A coordenação executiv a foi de Márcia Pinto e 

João Paulo Silv a. O grosso do trabalho de campo foi assegurado por Teresa C atry , Eduardo Santos,  

Rui Pedroso e Iván Prego Alonso, com o apoio do Sr.  Santos e do Vigilante da Natureza João C orreia,  

por parte do IC N. Parte do trabalho de campo foi realizada por colaboradores externos ao ICN: Miguel 

Lecoq (SPEA), Patrícia Silv a (SPEA ), Nuno Faria (LA BO R; Univ ersidade de Év ora), I nês Henriques (C EA 

Prof Baeta Nev es),  Ana Delgado (C EA  Prof Baeta Neves) e Francisco M oreira (C EA Prof Baeta Neves). 

 São anexados os relatórios finais elaborados pelos biólogos contratados para a execução desta acção,  

onde são apresentados os resultados de forma mais exaustiva e completa.  
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2. Introdução 

Mais de metade da população mundial de Sisão Tetrax tetrax encontra-se na Península I bérica 

(Goriup, 1994; De Juana & Matínez, 1999). Trata-se de uma av e de médio porte, adaptada aos meios 

abertos dominados por vegetação herbácea.  

Esta espécie sofreu desde os finais do Sec. XI X uma forte regressão ao longo de toda a sua área de 

distribuição, estando classificada como espécie Vulnerável tanto a nível europeu (B irdLife,  2004) como 

nacional (A lmeida et a l., 2005). C onsta igualmente do Anexo I da Directiv a Av es (79/409/CEE) como 

sendo uma espécie prioritária em termos de conservação na Europa. A  sua regressão está sobretudo 

associada às alterações agrícolas (Schulz, 1985a; Goriup, 1994).  

O  Sisão, na Península Ibérica, depende sobretudo dos meios cerea líferos extensivos (também 

denominadas por pseudoestepes ou estepes cerea líferas).  Neste agro-sistema v erifica-se uma rotação 

de culturas, que inclui searas, forragens, leguminosas e pousios, que habitualmente são pastoreados 

(Suárez et al. , 1997). A pesar de constituir uma das paisagens dominantes do nosso país, é 

considerado um dos ecossistemas mais ameaçados da Europa, dev ido à rapidez com que o homem os 

transforma e destrói (De Juana et al.,  1988; C riado & Heredia,  1996).  De facto, os sistemas 

cereal íferos extensivos são sistemas agrícolas economicamente marginais, v erif icando-se por um lado,  

a intensificação agrícola nos solos mais produtivos e por outro lado o abandono ou a f lorestação nos 

menos produtivos (Suárez et al., 1997). 

Em Portugal  o Sisão  ocorre principalmente no A lentejo,   com uma população estimada entre 10 000 

e 20 000 indiv íduos (Tucker & Heath, 1994). Segundo os dados prov isórios do N ovo Atlas das A v es 

que Nidif icam em Portugal (IC N, 2005) cerca de 85%  da distribuição da espécie ocorre no A lentej o,  

concentrando, no entanto, a quase totalidade da população nacional, estimando uma proporção de 90 

a 95% . 

A  época de reprodução decorre durante a Primavera, com a formação de territórios dos machos 

adultos (Schulz, 1985b), segundo uma estratégia reprodutora que se pensa ser em leque disperso – 

“exploded lek” (Schulz, 1985b; Jiguet et al., 2000, 2002). Nestes sistemas, os territórios dos machos 

ocorrem de forma agregada, onde exibem as paradas e são v isitados pelas fêmeas para serem 

copuladas, sendo os cuidados parentais assumidos exclusiv amente pelas fêmeas (J iguet et al., 2000).  

Durante o período não reprodutor a espécie é gregária,  tendo sido registado durante o I nverno 

bandos com mais de um milhar de indiv íduos (C ramp & Simmons, 1980). 

A s populações do Sul da sua área de distribuição, em particular da Península Ibérica, tendem a ser 

sedentárias ou parcialmente migradoras, ao contrário das populações do Norte que são tota lmente 

migradoras (C ramp & Simmons, 1980; De Juana & Martinez, 1999). 
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3. Censos 

 
3.1. Censos em época não reprodutora 

No período pós-nupcia l o conhecimento da distribuição e abundância relativ a do Sisão em Portugal era 

praticamente nulo. Quanto à população pós-reprodutora apesar de hav er alguma informação sobre a 

espécie no Inv erno, esta era limitada ao B aixo A lentejo no que respeita a distribuição e abundância 

(Elias et al., 2000) ou a estudos de selecção de habitat em incidiram em áreas pontuais (Leitão & 

C osta, 1998, Silva et al., 2004). 

Tendo principalmente por base informação dada por indiv íduos rádio-marcados e seguidos por saté lite 

(J. P. Silv a, dados próprios) foram def inidos dois períodos na época não reprodutora:  

• pós-nupcial - entre Julho e Setembro; 

• invernada – entre Novembro e Fevereiro. 

 

3.1.1. Metodologia 

 3.1.1.1. Área de estudo       

Tendo por base o Land C over Corine de 1990 foram calculadas as quadrículas UTM 10 x 10 com mais 

de 40% de área aberta.  Estas foram assumidas como as áreas com maior probabilidade para a 

ocorrência do Sisão. Não hav endo a capacidade de censar as 96 quadrículas 10 x 10 Km resultantes,  

calculou-se que o esforço máximo possív el seria aproximadamente metade dessa área. A s unidades 

de amostragem foram definidas como sendo as quadrículas UTM 5 x 5 Km, prospectando um máximo 

de duas quadrículas 5 x 5 Km por cada quadrícula 10 x 10 com mais de 40 % de área aberta por 

época. As quadrículas 5 x 5 k m foram seleccionadas a leatoriamente (F ig. 1).  

A  opção de ter como base as quadrículas 10 x 10 UTM, viabilizou a melhoria do conhecimento de 

projectos como o Novo Atlas das A v es que Nidificam em Portugal ou a comparação de outros 

trabalhos como os que foram efectuados com o Sisão em Espanha, ou com o A tlas das av es 

Invernantes do Baixo A lentej o. 
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Figura 1. Área de estudo no Alentejo. As quadrículas contorna das a preto representam as quadrículas UTM 10 x 10 com mais 

de 40% de área aberta. As quadrículas a azul representam as quadrículas UTM 5 x 5 seleccionadas aleatoriamente. A área 

representada a roxo corresponde a áreas agrícolas abertas. 

 

 3.1.1.2. Trabalho de campo       

A s áreas de amostragem foram prospectadas atrav és de transectos efectuados de carro, a velocidade 

inferior a 25 Km/hora e com paragens frequentes, em toda a rede de caminhos disponível (excluindo 

estradas asfaltadas), de forma a cobrir toda a área de estudo. Todos os contactos v isuais com bandos 

foram registados, marcando-se a sua localização na carta mil itar 1:25 000, de modo tão rigoroso 

quanto possív el. Utilizou-se uma ficha de registo onde se consideraram os parâmetros relativ os ao 

bando.  Estes parâmetros foram os seguintes: (1) Data; (2) Hora; (3) N úmero de indiv íduos; (4) 

Habitat; (5) P resença/Ausência de Gado; (6) Posição no Monte – relativamente à linha de água; (7) 

A ltura da v egetação; e (8) Distância de observ ação.  

O  trabalho de campo no Inv erno foi conduzido durante todo o período com luz solar. No V erão a 

inv entariação decorreu durante as 3-4 primeiras horas da manhã, a partir do nascer-do-sol,  e durante 

as 2-3 últimas do dia antes do pôr-do-sol. O  número de horas de amostragem efectuado estava 

dependente da temperatura do ar, sendo que nos dias de maior ca lor, foram realizadas menos horas,  

devido aos constrangimentos da í resultantes: menor activ idade e consequente detectabil idade dos 

indiv íduos; menor acuidade v isual do observador devido às ondas de calor.  Foi efectuada apenas uma 

contagem em cada quadrícula UTM 5 x 5 k m. 

O  Alentejo foi classificado em 4 sub-regiões: Norte, Év ora, Beja e Castro V erde, tendo sido rea lizado 

um esforço proporcional em cada uma destas sub-regiões em cada época de campo. 
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 3.1.1.3. Análise dos dados       

A s áreas foram percorridas de forma a obter o número de indivíduos por quadrícula, permitindo 

av aliar a importância relativa de diferentes áreas para esta espécie nestes períodos do ano, uma v ez 

que o esforço efectuado em cada quadrícula foi semelhante. 

A  estimativa populacional foi calculada considerando apenas a proporção de quadrículas com 

presenças com um interv alo de confiança de 95% (Sokal & Rohlf, 1995). 

Foram ainda calculados mapas interpolados do número de Sisões tanto para o Inv erno como para o 

V erão, usado o método de Ordinary  Kriging, com base num modelo esférico sem anisotropia,  

util izando informação sobre os cinco pontos mais próximos de cada ponto de interpolação, sem 

definição de quadrantes. O  software usado foi o A rc Map 8.1 (ESRI, 2001). 

 

3.1.2. Resultados dos censos da população invernante 

Entre o Inv erno de 2003/04 e 2005/06 foram censadas 190 das 378 quadrículas 5 x 5 km disponív eis 

(F ig. 2), o que perfez um tota l de 475 000 ha inventariados. 

 

 

Figura 2. Esforço de amostragem do censo de Inverno efectuado na área de estudo em 2004 (qua drados verdes), 2005 
(qua drados vermelhos) e 2006 (a azul) no Alentejo . O roxo representa o habitat potencial.  
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Foram detectados, no total, 6030 indiv íduos durante a época de Inverno, resultando numa média de 

31,7 indiv íduos por quadrícula (Tabela 1). A região com maior número de observ ações foi Beja com 

3035 indiv íduos, logo seguida por Év ora com 1674. A s regiões C astro V erde e Norte obtiv eram os 

menores v alores,  com um total de 745 e 576 indiv íduos, respectiv amente. 

 
Tabela 1. Resultados globais dos censos de Inverno para as áreas amostradas. 

 2003/04 2004/05 2005/06 Total 

Esforço (nº de quadrículas) 48 70 72 190 

nº indivíduos contabilizados 2954 1733 1343 6030 

nº bandos contabilizados 95 43 41 179 
nº bandos grandes (>100 ind.) 9 4 3 16 

nº médio ind./ qua drícula 61,5 24,8 18,6 31,7 

 

C omparando os resultados de 2004/05 com a época anterior, denota-se uma grande discrepância em 

todos os parâmetros referidos na T abela 1. Registou-se menos de metade do número médio de 

indiv íduos por quadrícula em 2004/05 e 2005/06 quando comparado com 2003/04. Em 2005/06 a 

abundância de Sisões foi apenas ligeiramente inferior à registada no ano anterior (Tabela 1). 

 
3.1.2.1. Estimativa da população invernante 

A  presença de Sisões ocorreu em 44, 2% das quadrículas, o que resulta numa estimativ a da presença 

de Sisões nesta época em cerca de 167 quadrículas 5 x 5 K m no A lentejo,  tendo em conta que a área 

de estudo tem um tota l de 378 quadrículas. C alcula-se que a população inv ernante tenha entre 9722 

e 14 272 indiv íduos (considerando um interv alo de confiança de 95%), o que resulta numa média 

aproximada de 12 000 indivíduos (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Resultados globais dos censos de Inverno para a totalidade da área de estudo . 

estimativa populacional %  de quadrículas 
com presença 

nº estimado d e 
quadrículas com presença Med Min Max 

44,21 167,1 11 997 9722 14 272 

 

 

3.1.2.2. Áreas Prioritárias da população invernante 

Denotam-se três áreas de maior importância para o Sisão no Inv erno (F ig. 3,  4, 5 e 6): a primeira 

encontra-se localizada no concelho de Ferreira do A lentejo (ver também f igura em anexo); a de 

maiores dimensões corresponde a uma área de grandes dimensões localizada em torno dos concelhos 

de Beja, Serpa, Moura e também uma pequena parte do concelho da V idigueira; mais a Norte surge a 

terceira área que abrange parte dos concelhos de Évora, Redondo e Reguengos de Monsaraz. A penas 

parte destas áreas está classificada como IBA  e ZPE, nomeadamente parte da área coincidente com o 

concelho de Moura. 
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Figura 3. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Invernos estudados, no 

Alto Alentejo. 

 

 

Figura 4. Mapa interpola do do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do  

censo de Inverno , no Alto Alentejo. 
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Figura 5. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Invernos estudados, no 

Baixo Alentejo. 

 

 

Figura 6. Mapa interpola do do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do  

censo de Inverno , no Baixo Alentejo. 
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3.1.3. Resultados dos censos da população pós-reprodutora 

Durante este período foram amostradas 53 quadrículas 5x5, perfazendo um total de 132 500 ha 

prospectados. Percorreram-se no tota l 3082 km, o que resulta numa média de 58, 15 km por área 

(F ig.4). 

 

Figura 7. Esforço de amostragem do censo de Verão efectuado em 2004 (quadra dos verdes), 200 5 (quadrados vermelhos) e 
2006 (a azul) no Alentejo . A roxo está representado o habitat potencial.  

 

Foram detectados 2798 Sisões durante esta época, resultando numa média de 28,0 Sisões por 

quadrícula (T abela 3). A  região com maior número de observ ações foi Beja com 1816 Sisões,  

seguindo-se Év ora com 495, correspondendo a menos de um terço do que foi observado na região de 

Beja. Nas regiões de C astro V erde e Norte A lentejano obtiveram-se as menores contagens, com de 

245 e 242 indiv íduos, respectiv amente. 

 
Tabela 3. Resultados globais dos censos de Verão para as áreas amostradas. 

 2004 2005 2006 Total 

Esforço (nº de quadrículas) 27 53 30 100 

nº indivíduos contabilizados 1212 1236 350 2798 

nº bandos contabilizados 139 74 40 253 

nº bandos grandes (>100 ind.) 0 2 1 3 

nº médio ind/quadrícula 44,9 23,3 11,7 28,0 
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À  semelhança do que se v erificou na época de Inv erno,  o número médio de indiv íduos por quadrícula 

foi substancia lmente inferior nos V erões de 2005 e 2006, quando comparado com o de 2004.  

 

 

C omparando os registos dos diferentes anos da época de V erão,  destaca-se o seguinte: 

• Quase 60% dos indiv íduos contabil izados ao longo dos três Verões foram registados na região  

de Beja; 

• A  densidade média por quadrícula registada nas regiões de Castro Verde, Évora e Norte  

A lentejano foi entre 3 e 4 v ezes inferior, quando comparado com os v alores obtidos para a  

região de Beja. 

 
3.1.3.1. Estimativa da população pós-reprodutora 

O s bandos de Sisões foram detectados em 61, 82%  das quadrículas estudadas,  resultando numa 

estimativ a aproximada de 233 quadrículas com presença em relação à totalidade da área de estudo 

(Tabela 4). A  população pós-reprodutora ficou estimada entre 6998 e 12 232 indiv íduos (considerando 

um interv alo de confiança de 95% ), o que resulta numa média aproximada de 9600 indivíduos. 

 

Tabela 4. Resultados globais dos censos de Verão para a totalidade da área de estudo. 

estimativa populacional %  de quadrículas 
com presença 

nº estimado d e 
quadrículas com presença Med Min Max 

61,82 233,7 9615 6998 12 232 

 

 

3.1.3.2. Áreas Prioritárias da população pós-reprodutora 

A o contrário do que se verificou durante a época de Inv erno, apenas se identif icou uma área de maior 

importância (F ig.  8, 9, 10 e 11). Esta apresenta uma dimensão re lativ amente pequena tendo em 

conta o tamanho da área de estudo. Situa-se em partes dos concelhos de C uba, Vidigueira e Bej a.  

A penas uma parte desta área identificada é coincidente com a IBA  de C uba. 
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Figura 8. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Verões estudados, no Alto 

Alentejo. 

 

 
Figura 9. Mapa interpola do do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do 

censo de Verão, no Alto Alentejo. 
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Figura 10. Resultados referentes ao número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada nos 3 Verões estudados, no 

Alto Alentejo. 

 

 
Figura 11. Mapa interpola do do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a realização do 

censo de Verão, no Baixo Alentejo. 
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3.1.5. Discussão 

A  variação encontrada entre anos foi grande, e poderá reflectir mov imentos na península ibérica e 

v ariações reais no número de Sisões presente no país, de ano para ano. Estão também muito 

provav elmente associados aos efe itos da seca extrem a que ocorreu durante o Inv erno de 2004/2005 

e Primavera de 2005, resultando numa média do número de indiv íduos muito inferior, tanto no ano da 

seca como no ano subsequente. C ontudo, aparenta verificar-se uma maior concentração de indivíduos 

(bandos mais numerosos) face a uma menor disponibilidade de recursos tróficos. 

De notar que as estimativ as populacionais para estas duas épocas são coincidentes considerando o 

interv alo de confiança a 95%. 

A pesar da presença de Sisões, durante o V erão, ocorrer em cerca de 2/3 das quadrículas estudadas,  

em termos populacionais encontram-se geograficamente mais concentrados; as áreas identificadas 

como sendo mais importantes para a espécie durante esta época ocupam apenas cerca de 9000 ha no 

A lentejo. No I nverno a presença de Sisões foi registada em 44%  das quadrículas, contudo as áreas 

identif icadas como sendo mais importantes nesta época ocupam  no  total  uma  área  quase  dez  

v ezes  maior que a do Verão, com aproximadamente  

87 000 ha de área. 

Importa sa lientar o padrão registado para as regiões de Castro V erde e Beja referente ao dos três 

V erões estudados. De facto, a região de C astro V erde que é indicada como sendo a mais importante 

para a reprodução do Sisão em Portugal e ao que tudo indica uma das mais relev antes ao nív el 

internacional (v er capítulo 3.2. deste relatório), mas apresenta uma densidade muito reduzida durante 

V erão, al iás corresponde à região com o menor número de Sisões por quadrícula tanto de I nverno 

como de V erão. Dados sobre os movimentos do Sisão (J. P. Silv a, dados não publicados) demonstram 

que todos os machos reprodutores marcados em C astro V erde dependem de outras áreas durante o 

período de V erão e por v ezes durante o Inverno também, deslocando-se sobretudo para a região de 

Beja / Viana do A lentejo.  

A o que tudo indica estes mov imentos estão associados à falta de disponibilidade al imentar. Segundo 

um estudo de se lecção de habitat do Sisão efectuado durante a época de V erão em Castro Verde,  

C uba e C ampo Maior (Silv a et al., subm. ), a probabilidade de ocorrência destas av es mostrou-se ser 

determinada por 3 factores fundamentais: a presença de matéria vegeta l verde, solos produtivos e 

uma altura da vegetação adequada.  

Uma v ez que se estima que a maioria da população reprodutora de C astro V erde efectua, durante o 

V erão, movimentos para fora dessa região,  tendo como principal destino a região de Beja/Viana,  

rev este-se de alguma preocupação a perda ou degradação de habitat que possam surgir como 

consequência da intensif icação agrícola, expectáv el com os nov os projectos de regadio associados ao 

Empreendimento para Fins Múltiplos do A lquev a.  
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3.2. Censos em época reprodutora 

Para a época reprodutora hav ia já algum conhecimento prév io, nomeadamente da sua distribuição 

como resultado tanto do A tlas das Av es que Nidificam em Portugal Continental (R ufino, 89), como os 

dados preliminares do Atlas que se encontra agora em curso (ICN, 2005).  

 
3.2.1. Metodologia adoptada 

3.2.1.1. Área de estudo 

O ptou-se por uma amostragem baseada no conhecimento prév io das áreas abertas do A lentej o.  

C onsideramos Áreas C lasse A  todas as áreas actualmente identificadas como Zonas Importantes para 

Av es - IBA  (C osta et al., 2003) ou como Zonas de Protecção Especial – ZPE (DL  383/99 de 23 de 

Setembro) com importância para a conserv ação de av es estepárias.  

A  restante área aberta do Alentej o foi denominada como Á reas C lasse B. Estas áreas de amostragem 

são coincidentes com aquelas que foram def inidas para as épocas de V erão e Inv erno (ver ponto 

3.1.1. 1. deste relatório). 

Durante esta época foi rea lizado igualmente um esforço de censo em áreas de elev ado potencia l para 

a ocorrência do Sisão,  que foram identificadas através de análise cartográfica e de foto-interpretação.  

A s áreas que apresentaram densidades elevadas (maiores que 5 machos reprodutores/100 ha) foram 

classificadas como áreas de C lasse A. 

 

Figura 12. Área de estudo da época de repro dução . A laranja estão representadas as áreas Classe A. As áreas a vermelho 
dentro das áreas de Classe A são as áreas de amostragem. A restante área a verde-claro representam as áreas Classe B e 

correspondem às quadrículas UTM 10 x 10 com mais de 40 % de área aberta no Alentejo segundo o Land Cover Corine. As 
áreas a verde-escuro representam os núcleos da Classe B que foram amostrados. 
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3.2.1.2. Trabalho de campo  

Nas áreas de Classe A  foram marcados entre 25 e 30 pontos de escuta e efectuados por duas vezes 

em v isitas espaçadas de pelo menos 15 dias.  As de C lasse B são visitadas apenas uma v ez com 25 

pontos de escuta. Os pontos de escuta são sempre acedidos por automóvel. 

A  metodologia foi principalmente dirigida aos machos reprodutores, dado que as fêmeas são pouco 

conspícuas. A  contagem de machos reprodutores foi efectuada em torno de cada ponto de escuta,  

considerando um raio de 250 metros com paragens de 5 minutos. De notar que o observ ador pode 

mover-se no interior do raio, e. g. para conf irmar se macho ouv ido ou v isto se encontra dentro do 

limite do círculo. Os Sisões espantados na chegada ao ponto de escuta e dentro do raio de 250 

metros são considerados para fins de censo. Nestes pontos além do registo dos machos reprodutores 

num ra io de 250 metros, mediu-se a disponibi lidade do habitat em função dos usos dominantes por 

oitav os da circunferência. Todos os machos reprodutores detectados, pela visão e/ou audição foram 

mapeados uti lizando uma ficha de registo apropriada para o efeito. 

O s pontos de escuta foram rea lizados durante as três primeiras horas da manhã, a partir de meia hora 

antes do nascer-do-sol, e durante as três últimas do dia até meia hora após o pôr-do-sol.  

Foram usados caminhos não asfa ltados para proceder à marcação dos pontos de escuta.  Todos os 

pontos distanciav am no mínimo 650 metros dos restantes, de forma a evitar a repetição da contagem 

de indivíduos. Também se ev itou a proximidade de loca is perturbados como montes habitados ou 

estradas de grande tráfego, de onde distav am sempre,  pelo menos, 300 metros. Esta distância serv iu 

ainda para ev itar os limites da área de amostragem.  

Durante a Primav era de 2005, como resultado da seca extrema, registaram-se em a lgumas áreas,  

nomeadamente no Baixo A lentejo, comportamentos atípicos dos machos reprodutores para a época.  

Para minimizar os efe itos da seca nos resultados dos censos,  foram evitadas as áreas coincidentes 

com solos pouco produtiv os, assim como outras áreas onde se observ aram comportamentos atípicos 

dos machos. Nas áreas censadas e onde se observ aram esses comportamentos, os censos foram 

repetidos no ano subsequente. 

 

3.2.1.2. Análise dos dados  

Para estimar do número de machos reprodutores na nossa área estudo somaram-se os machos 

reprodutores das Á reas C lasse A com os da C lasse B, os quais foram calculados com um interv alo de 

confiança de 95% (Sokal & Rohlf,  1995). Para cada uma das áreas Classe A  foi estimado o número de 

machos reprodutores a partir das áreas amostradas. 

Para avaliar a importância das áreas teve-se em consideração as densidades de machos reprodutores   

obtidas.   Foram   consideradas    áreas    de    densidade   excepcional   quando apresentassem 

densidades superiores a mais de metade da densidade máxima registada para a espécie ou seja 

superiores a 5 machos reprodutores/100 ha, ou de densidade alta entre 3 e 5 machos 
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reprodutores/100 ha. No trablho de De Juana & Martínez (1996) as densidades superiores a 5 machos 

reprodutores/100 ha ocorreram de forma pontual. 

A s áreas Classe B censadas de forma aleatória ou dirigida que apresentassem densidades 

excepcionais com mais de 5 machos reprodutores/100 ha foram reclassificadas em áreas C lasse A, 

ajustando os limites da área em função do habitat potencial.  

 
3.2.2. Resultados dos censos de Primavera 

3.2.2.1. Resultados dos censos em áreas prioritárias para a conservação de aves 

estepárias (áreas Classe A ) 

Foram estudadas 16 áreas Classe A  (F ig.  13),  com 26 áreas de amostragem. T odas estas áreas foram 

v isitadas pelo menos duas vezes ao longo da época, com excepção de Torre da Bolsa que foi v isitada 

apenas uma v ez, cobrindo uma área de 73 493 ha e calculada a densidade a partir 848 pontos de 

escuta (T abela 5). 

Para estas áreas amostradas estimaram-se 3907 machos reprodutores (entre 3340 e 5067 para um 

interv alo de confiança de 95% ; Tabela 5). A s densidades obtidas foram bastante variáv eis, contudo 

10 destas áreas apresentaram densidades muito elev adas com mais de 5 machos reprodutores/100 

ha, tendo-se v erificado uma densidade máxima de 9, 71 machos reprodutores/100 ha na área de S.  

Marcos. T rês destas áreas eram desconhecidas quanto à sua importância para o Sisão,  são e las as 

áreas de S. V icente, Torre da Bolsa e S. Pedro de Solis. O utras 4 áreas apresentaram uma densidade 

alta entre 3 e 5 machos reprodutores/100 ha. 

Por outro lado a área de Évora, apesar de apresentar um habitat potencia l elev ado para a ocorrência 

da espécie, apresentou uma densidade inferior à média das áreas C lasse B.  
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Figura 13. Localização e denominação das áreas Classe A no Alentejo. *Área estudada pela equipa da LABOR, Universidade de 

Évora. 

 

A s áreas de C lasse A  cobrem uma área de 425 264 ha e 6 das 15 áreas estudadas apresentam uma 

média com densidades superiores a 5 machos reprodutores por 100 ha (Tabela 6), ocorrendo ainda,  

na área de Mourão,  Moura e Barrancos 3 áreas de elev ada densidade (T abela 5). 

 

Tabela 5. Resultados obtidos para os 26 núcleos de amostragem das áreas Classe A. As áreas de muito alta densidade 
encontram-se sombreadas a escuro e as de alta a claro. 

 

estimativa (nº machos) 

 
IBA # 

áreas 
amostradas 

Ano 
nº de 

vis itas 
Área 
(ha) 

nº pontos 
escuta 

nº médio de 
machos 

reprodutores 
observados 

densidade média 
(nº machos 

reprodutores 

/100 ha) 
Med Min Max 

1 Alter do Chão 2004 2 2000 25 10,5 2,14 42,79 21,47 64,11 

2 Monforte 2004 2 2000 25 5,5 1,12 22,41 4,11 40,72 

3 Albufeira do Caia 2004 2 3000 25 4,0 0,82 24,45 5,67 43,24 

4 Campo Maior 2003 3 3112 33 23,0 3,55 110,54 66,30 154,79 

5 S. Vicente 2005 2 3700 37 62,5 8,61 318,39 219,12 417,66 

l6 T orre da Bolsa 2005 1 2955 25 36,0 7,34 216,77 107,59 325,95 

7 Vila Fernando 2003 3 4718 55 65,3 6,05 285,36 173,52 397,20 

7 Veiros 2003 3 1814 25 17,9 3,65 66,17 31,03 101,30 

8 Évora 1 2004 2 2995 30 7,5 1,27 37,63 14,44 60,82 

8 Évora 2 2004 2 3001 30 5,5 0,93 28,03 0,00 56,29 

10 Reguengos 2004 2 3008 34 32,5 4,35 130,70 85,19 176,21 

11 Barros 2004 2 3279 30 12,0 2,04 66,82 37,03 96,60 

11 Mourão 2004 2 3606 29 7,5 1,32 47,51 18,39 76,63 

11 Mentiras 2004 2 1911 19 26,0 6,97 133,22 47,56 218,87 

2 – Planície de Monforte  
1 – Alter do Chão 

3 – Albufeira do Caia 
4 – Campo Maior 
5 – S. Vicente 
6 – Torre da Bolsa 

7 – Vila Fernando/Veiros 

8 – Planície de Évora 

9 – Cabrela* 

10 – Regue ngos de Monsaraz 

11 – Moura , Mourão e Barrancos 

12 – Cuba 

13 – Castro Verde 

14 – Rio Guadiana 

15 – S. Pedro de Solis 
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11 Ferrarias 2004 2 1715 16 19,5 6,21 106,48 30,71 182,24 

11 Machados 2004 2 1804 18 6,0 1,70 30,63 11,37 49,90 

11 Airoso 2004 2 2094 25 6,5 1,32 27,74 7,61 47,86 

11 Granja 2004 2 2153 21 12,0 2,91 62,67 17,99 107,35 

12 Cuba 2003 3 4295 54 86,3 8,14 349,71 260,33 439,09 

13 Entradas 2003 3 4036 62 96,1 7,90 318,69 245,77 391,60 

13 S. Marcos 2003 3 4416 68 129,6 9,71 428,75 346,27 511,23 

13 Castro/Salto 2004 2 3005 26 28,0 5,49 164,86 71,19 258,52 

13 Castro/Entradas 2004 2 2990 30 14,0 2,38 71,08 38,34 103,83 

13 Castro/Casével 2004 2 3001 28 21,0 3,82 114,66 49,04 180,27 

14 Guadiana 2004 2 3000 30 10,0 1,70 50,94 24,72 77,16 

15 S. Pedro Solis  2006 2 9997 48 61,0 6,47 647,20 503,16 791,24 

 Total --- --- 73493 848 805,7 --- 3703,99 2340,38 5067,85 

 

O  número tota l de machos reprodutores em áreas C lasse A foi estimado em 7445 (entre 5542 e 10 

347 para um interv alo de confiança de 95%; Tabela 6). A pesar de nas áreas de V ila Fernando/Veiros 

e Mourão/Moura/Barrancos apresentarem na globalidade uma densidade elev ada, importa sal ientar 

que dentro destas áreas ocorrem áreas de densidade muito elev ada (v er Tabela 5). De notar que mais 

de metade dos machos reprodutores estimados ocorrem unicamente na área de Castro Verde. 

Tabela 6. Densida des médias e estimativa do número de machos reprodutores para cada uma das áreas Classe A. As IBAs que 

em média apresentaram densidade muito altas encontram-se sombreadas a escuro e as que apresentaram densidades altas a 

claro. 

estimativa (nº machos 
reprodutores) 

IBA # Classe A ano classe área (ha) nº de 
v isitas 

densidade 
média (nº 
machos 

reprodutores /  

100 ha) 
Med Min Max 

1 Alter do Chão 2004 A 1317 2 2,14 42,8 21,5 64,1 

2 Planíc ie de Monforte 2004 A 1593 2 1,12 22,4 4,1 40,7 

3 Albufeira do Caia 2004 A 8985 2 1,02 51,6 13,0 90,2 

4 Campo Maior* 2003 A 9575 3 3,55 203,5 122,0 285,0 

5 S. Vicente** 2005 A 3712 2 8,61 318,4 219,1 417,7 

6 Torre da Bolsa** 2005 A 2722 1 7,34 216,8 107,6 326,0 

7 Vila Fernando Veiros 2003 A 7487 3 4,85 351,5 204,6 498,5 

8 Planíc ie de Évora 2004 A 53 134 2 0,44 197,1 42,8 351,4 

9 Cabrela*** 2006 A 63 766 --- 0,68 72,0 68,0 76,0 

10 Reguengos de Monsaraz 2004 A 8141 2 4,35 251,9 164,2 339,6 

11 Moura Mourão Barrancos* 2004 A 89 825 2 3,21 828,4 292,5 1364,3 

12 Cuba 2003 A 5049 3 8,14 349,7 260,3 439,1 

13 Castro Verde* 2003 A 79 066 2/3 5,78 3390,3 2236,7 4543,9 

14 Rio Guadiana* 2004 A 76 578 2 1,70 367,6 178,4 556,8 

15 S. Pedro Solis** 2006 A 14 314 2 6,47 780,7 606,9 954,4 

 Total --- --- 425 264 --- 4,81 7444,6 4541,8 10 347,5 

*Também classificado como ZPE; **Áreas propostas a IBA; ***Dados cedidos pela LABOR, Universidade de Évora . 

 

3.2.2.2. Resultados dos censos em áreas aleatórias (áreas Classe B) 

Relativ amente às áreas de Classe B (v er anexos) há que apontar que não foram registados Sisões em 

23,6%  das áreas estudadas. As densidades obtidas variaram consideravelmente, entre 0 e 5,13 

machos reprodutores por 100 ha, contudo estas áreas de maior densidade ocorreram nas imediações 

de áreas C lasse A , sendo que a maioria das áreas com presença de Sisões ocorreram em densidades 
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baixas. A  densidade média de todas as áreas censadas como C lasse B foi de 1,42 machos 

reprodutores por 100 ha.  

A s áreas C lasse B censadas cobriram uma área de 152 135 ha onde foram efectuados 1486 pontos de 

escuta, os quais foram visitados uma única v ez. A  totalidade das áreas Classe B cobrem uma área de 

706 864 ha, tendo sido estimado com base na densidade média, um total de 10 071 machos 

reprodutores (entre 8718 e 11 423 para um interv alo de confiança de 95%). 

Tabela 7. Resultados totais obtidos para as áreas Classe B. 

 

estimativa (nº machos 
reprodutores) 

 
Classe B 

nº áreas 
censadas 

Área 

(ha) 

nº 
pontos 
escuta 

nº médio de 
machos 

reprodutores 
observados 

densidade média 
(nº machos 

reprodutores 

/ 100 ha) 
Med Min Max 

Total 55 706 864 1486 415,6 1,42 10 071,0 8718,5 11 423,5 

 

3.2.2.3. Estimativa da população reprodutora 

Nas figuras 14 e 15 podem-se v isualizar as densidades de machos reprodutores obtidas para as 

diferentes áreas amostradas. 

 

Figura 14. Resultados referentes às densidades do númer o de machos reprodutores obtidos por área estudada,  

no Alto Alentejo. 
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Figura 15. Resultados referentes às densidades do númer o de machos reprodutores obtidos por área estudada,  

no Baixo Alentejo.. 

 

A s áreas C lasse A  e B cobriram um total de 1 132 128 ha, dos quais 235 740 ha foram censadas 

(Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8. Comparação dos resultados obtidos em áreas censadas como áreas Classe A e Áreas Classe B. 

 nº 
áreas  

área (ha) nºpontos 
escuta 

densidade 
média 

nº med machos 
reprodutores 

observados 

áreas class e A censadas 26 83 605 848 4,81 805,7 

áreas class e B censadas 55 152 135 1486 1,42 415,6 

Total 81 235 740 2334 --- 1221,3 

 

A  estimativ a tota l do número de machos reprodutores da área de estudo resultante das soma das 

estimativ as  ca lculadas para  as áreas  C lasse A e  C lasse B  é de 17 516  (entre 13 260 e 21 771 

machos reprodutores para um intervalo de conf iança de 95%; Tabela 9). 

Tabela 9. Estimativa do número total de machos reprodutores na área de estudo .  

estimativa (nº machos 
reprodutores)  área (ha) 

Med Min Max 

total cl asse A 425 264 7444,6 4541,8 10 347,5 

total cl asse B 706 86 4 10 071,0 8718,5 11 423,5 

Total 1 132 128 17 515,6 13 260,3 21 771,0 
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3.2.3. Discussão 

A  área de Castro Verde é sem dúvida a mais importante para a conserv ação do Sisão em Portugal 

durante o período reprodutor, apresentando uma densidade média elev ada com 6, 2 machos 

reprodutores por 100 ha e por apresentar uma extensão de habitat potencial de aproximadamente 55 

500 ha. Há que destacar igualmente que é na área de C astro V erde que ocorre uma das maiores 

densidades de que há registo para a espécie, com 9,7 machos reprodutores por 100 ha. 

A  estimativ a do número de machos reprodutores em áreas de C lasse A é de 6503 e se assumirmos 

um sex ratio de 1:1, como foi sugerido por Schulz (1985b) para a área de V ila Fernando obtemos uma 

população de aproximadamente 13 000 indivíduos em áreas C lasse A. C ontudo dev erá ser analisado o 

pressuposto de um sex-ratio de 1:1 em todas as áreas com algum cuidado pois em áreas degradadas,  

de baixa densidade de machos reprodutores,  têm sido registados sex-ratios desequilibrados, pelo que 

as extrapolações dev em ser analisadas com reserv a. Não obstante, nestes casos v erificou-se um sex-

ratio com mais machos que fêmeas,  pelo que se assumirmos um sex-ratio de 1:1 para o resultado 

total, significa que a população tota l não será superior a duas v ezes a que foi estimada para os 

machos, ou seja, não será superior a 35 031 indivíduos, mas corre-se o risco real de estar a 

sobrestimar a população. 

Desta forma, a população reprodutora será estimada em machos reprodutores e com um efectivo de 

aproximadamente 17 500 machos.  

Na área de estudo considerada apesar de abranger a distribuição mais importante da espécie no 

A lentejo e consequentemente no país, o Sisão ocorre ainda num número considerável de quadrículas 

UTM 10 x 10 de acordo com os dados do Nov o Atlas das A v es que Nidificam em Portugal (ICN, 2005).  

C ontudo, estas quadrículas apresentam uma menor proporção de habitat potencia l e a maioria  ocorre 

distanciada de áreas com maior efectivo, pelo que as quadrículas em causa serão tendencia lmente 

menos importantes em termos populacionais. Desta forma, considera-se que a população estimada 

para a área de estudo deste projecto será aproximado à da população nacional. 

Não obstante, a população reprodutora agora estimada ev idencia uma população bastante mais 

numerosa que estimativas anteriores.  No entanto, não é possív el inferir a este resultado qualquer t ipo 

de tendência populacional, na medida em que não há termo comparativo. De facto este censo conta 

com uma cartografia relativamente detalhada e informação prév ia da distribuição do Sisão, que não 

existiam quando da primeira estimativ a, resultando numa estimativ a mais rigorosa. 

Q uando comparamos os resultados das densidades de machos reprodutores obtidos durante este 

trabalho com os que foram obtidos em França com v alores máximos de 2 machos reprodutores/100 

ha para algumas populações Atlânticas (J iguet & Bretagnolle, 2006) e de uma média de 2 machos 

reprodutores/100 ha em La C rau (Wolf et al., 2001) ou em Espanha com um registo máximo de 7 

machos reprodutores/100 ha (De Juana & Martinez, 1996), v erifica-se que em Portugal registam-se 

densidades muito elev adas e que estas áreas ocorrem com alguma frequência.  
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Estas áreas de alta densidade dev erão ser consideradas as de maior interesse para a conserv ação da 

espécie em Portugal e possivelmente corresponderão também a áreas importantes para a sua 

conservação num contexto internacional, dado que a população mais viáv el para a espécie se 

encontra concentrada na Península Ibérica (Schulz, 1985a). 

Das áreas identificadas como sendo prioritárias para a conserv ação do Sisão em período reprodutor,  

C uba, Reguengos de Monsaraz e Mourão/Moura/Barrancos, poderão sofrer alterações importantes do 

habitat, com a conversão da agricultura de sequeiro em regadio, se forem concretizados os projectos 

de instalação de Blocos de Rega, integrados no Empreendimento de F ins M últiplos do A lqueva ou pela 

sua conv ersão para culturas permanentes,  em particular pelo ol ival ou pela vinha. Por ser amplamente 

reconhecido que a intensificação agrícola constitui uma das principais ameaças à espécie (e.g. S chulz,  

1985b, Goriup 1994, De Juana & Martinez 2001), rev este-se de preocupação a conserv ação do Sisão 

nestas áreas. 

Por outro lado a área de S. Pedro de Solis é aquela que ev idencia maiores problemas relacionado com 

o abandono. V erif ica-se um abandono da cerea licultura de uma maneira geral e a conv ersão dos 

campos para o pastoreio ou para plantações florestais. 

Q uanto às áreas Classe B sa lienta-se que a densidade média obtida, comparativ amente, é mais 

elevada que outras áreas da Europa, como por exemplo as populações francesas atlânticas, cujas 

densidades médias são inferiores a 0,1 machos reprodutores/100 ha (Inchausti & B retagnolle, 2005). 
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4. Considerações Finais 

 

O s objectiv os desta acção foram cumpridos na sua totalidade, apesar dos atrasos registados ou de 

problemas logísticos que entretanto surgiram na fase inicial do projecto. Para tal foi fundamenta l o 

apoio de outras instituições, nomeadamente da C C DR Alentejo e da possibilidade do ICN ter 

v iabilizado a formação de uma segunda equipa de campo, permitindo duplicar o esforço. 

Salienta-se o efectivo reprodutor encontrado, superior às estimativ as anteriores,  mas que acentua a 

responsabilidade na sua conserv ação face a uma proporção muito significativ a da espécie em 

território nacional. 

A  vasta distribuição encontrada nas diferentes fases nas diferentes épocas estudadas dificulta a 

delimitação de áreas fundamentais para a sua conserv ação.  C ontudo, torna-se fundamental assegurar 

para além da época de reprodução a adequabil idade do habitat noutras fases do seu ciclo anual,  

particularmente no que refere ao Verão, onde possiv elmente a disponibilidade dos recursos tróficos 

escasseia, particularmente em áreas importantes para a sua reprodução. 

Por último importa também sa lientar que, durante a época reprodutora, nas áreas C lasse A ocorrem 

menos de metade dos machos estimados, o que faz denotar a importância das áreas C lasse B para a 

conservação da espécie no país. 
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5. Comissão Científica, comunicações e outros resultados 

 

Por intermédio da C omissão Científica, foram definidas as metodologias de campo e, de forma 

sistemática, fez-se o acompanhamento dos trabalhos de campo. Importa acrescentar que as opções 

metodológicas dos censos resultam também de um esforço conjunto com as equipas de investigação 

espanholas. Este esforço viabilizará a comparação dos resultados de censos de Sisão ao nível da 

Península Ibérica.   

 
Reuniões da Comissão Científica 

Foram real izadas, no âmbito desta acção,  19 reuniões da comissão científica (v er as actas em anexo). 

 
Comunicações efectuadas 

• Nov embro 2005 - LIFE Co-op Bustards, A ction 4: Results of the LIFE project– C onservation  

of Little B ustard in A lentejo. João Paulo Silva & Márcia Pinto (ICN/Life Sisão). 

• Nov embro 2005 – Bustard Conservation in Europe in the last 15 Years – current trends,  

best practice and future priorities: Preliminary  results of the Little Bustard’s census in  

A lentejo (Portugal), João Paulo Silv a (ICN/LIFE Sisão), Domingos Leitão (SPEA/LIFE Sisão),  

Eduardo Santos (IC N/LIFE Sisão), Francisco Moreira (ISA ), Iv án Prego (ICN/LIFE Sisão), Márcia  

Pinto (IC N/LIFE Sisão), Miguel Lecoq (SPEA /LIFE Sisão), Teresa Catry (ICN/LIFE Sisão) & Rui  

Pedroso (IC N/LIFE Sisão). 

• Nov embro 2006 – Seminário sobre a Conservação do Sisão no Alentejo: Populações de  

Sisão no Alentejo, R esultados da A cção A2 do Projecto Life Sisão, João Paulo Silv a & Márcia  

Pinto. 

 

Artigos de âmbito científico produzidos que incluem parte ou a totalidade do esforço do 

trabalho de campo realizado no âmbito do Projecto Conservação do Sisão no Alentejo: 

• Silv a, J. P., Le itão, D., Santos, E., Moreira,  F ., Prego, I., Pinto, M., Lecoq, M., C atry , T. & 

Pedroso,  R. (in press). P reliminary results of the Litt le B ustard’s census in A lentejo (Portugal).  

Bustard C onserv ation in Western Europe Handbook.  BirdLife International. 

• Silv a, J. P., Faria, N. & C atry , T. (Submetido). Post-breeding habitat selection and abundance of  

the threatened l ittle bustard in Iberian agricultural landscapes: is food av ailability  a limiting  

factor? 

 

Contributo para o Novo Atlas das Aves que Nidificam em Portugal: 

• Melhorada a informação em 31 quadrículas UTM 10 x 10. 

 

Novas áreas importantes para as aves (IBAs): 
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Dando cumprimento ao que foi proposto neste proj ecto foram identificadas áreas importantes para as 

av es, em particular para o Sisão, sal ientando a identificação de 3 nov as áreas consideradas de 

primeira prioridade para a conserv ação do Sisão: Torre da Bolsa (PT092), São Vicente (PT093) e São 

Pedro de Solis (PT094). 
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Anexos 

 

• Resultados dos censos em áreas amostradas na 

Primavera (Áreas Classe B), Verão e Inverno 

 

• Figuras dos resultados dos censos da época de 

reprodução, pós-reprodução e invernada com 

indicação dos limites administrativos ao nível do 

concelho 

 

• Actas das reuniões da Comissão Científica 

 

• Relatórios sectoriais relativos ao trabalho de campo 

nas épocas de Primavera,  

Inverno e Verão  
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Censos Áreas Classe B 2003 - 2006 

 áreas ano classe nº visitas 
nº 

pontos área 
nº machos 

reprodutores 

Densidade 
(nº machos 

reprodutores 
/ 100 ha) 

estimativa 

1 Ervidel 2003 B 3 53 5926 18,6 1,79 105,92 

2 Sudoeste 2004 B 1 17 1657 0 0,00 0,00 

3 Eb 1 2004 B 1 25 2579 0 0,00 0,00 

4 Cb 2 2004 B 1 25 2131 9 1,83 39,07 

5 Messejana 2006 B 1 37 4957 16 2,20 109,17 

6 Beringel 2005 B 2 53 5177 22 2,11 109,44 

7 Monforte 2005 B 2 35 4234 22 3,20 135,54 

8 Nb 17 2005 B 1 25 2426 3 0,61 14,83 

9 Nb 25 2005 B 1 25 2364 8 1,63 38,53 

10 Nb 35 2005 B 1 25 2334 5 1,02 23,77 

11 Eb 2 2005 B 1 25 2568 0 0,00 0,00 

12 Eb 17 2005 B 1 25 2336 17 3,46 80,90 

13 Eb 23 2005 B 1 25 2636 16 3,26 85,92 

14 Bb 1 2005 B 1 25 2502 8 1,63 40,78 

15 Bb 5 2005 B 1 25 2789 5 1,02 28,41 

16 Bb 6 2005 B 1 25 2501 2 0,41 10,19 

17 Bb 13 2005 B 1 26 2448 13 2,55 62,34 

18 Bb 14 2005 B 1 25 2501 2 0,41 10,19 

19 Bb 22 2005 B 1 26 3416 3 0,59 20,07 

20 Cb 23 2005 B 1 18 2502 1 0,28 7,08 

21 Baronia 2006 B 1 35 3750 17 2,47 92,76 

22 Montoito 2006 B 1 73 7370 28 1,95 143,97 

23 Nb 15 2006 B 1 25 2058 0 0,00 0,00 

24 Nb 11 2006 B 1 25 2516 0 0,00 0,00 

25 Nb 26 2006 B 1 25 1983 8 1,63 32,32 

26 Nb 36 2006 B 1 25 1844 0 0,00 0,00 

27 Nb 2 2006 B 1 25 2319 0 0,00 0,00 

28 Nb 38 2006 B 1 26 2496 0 0,00 0,00 

29 Eb 24 2006 B 1 25 2951 8 1,63 48,09 

30 Eb 10 2006 B 1 25 2501 2 0,41 10,19 

31 Eb 9 2006 B 1 25 2501 0 0,00 0,00 

32 Eb 28 2006 B 1 27 2501 18 3,40 84,92 

33 Eb 35 2006 B 1 25 2501 4 0,81 20,38 

34 Eb 36 2006 B 1 23 2501 0 0,00 0,00 

35 Bb 11 2006 B 1 20 2167 9 2,29 49,66 

36 Bb 44 2006 B 1 25 2501 3 0,61 15,28 

37 Bb 46 2006 B 1 25 2501 2 0,41 10,19 

38 Bb 28 2006 B 1 25 2507 8 1,63 40,86 

39 Bb 30 2006 B 1 25 2530 5 1,02 25,77 

40 Bb 33 2006 B 1 25 2701 1 0,20 5,50 

41 Bb 3 2006 B 1 25 2565 0 0,00 0,00 

42 Bb 8 2006 B 1 25 2299 12 2,44 56,20 

43 Bb 39 2006 B 1 25 2333 8 1,63 38,02 

44 Bb 40 2006 B 1 25 2845 5 1,02 28,98 

45 Bb 10 2006 B 1 25 2524 4 0,81 20,57 

46 Bb 43 2006 B 1 25 2469 2 0,41 10,06 

47 Bb 48 2006 B 1 25 2411 8 1,63 39,29 

48 Bb 49 2006 B 1 25 2437 13 2,65 64,54 

49 Cb 21 2006 B 1 25 2436 12 2,44 59,55 

50 Cb 24 2006 B 1 25 3453 20 4,07 140,69 

51 Cb 4 2006 B 1 22 2176 24 5,56 120,90 

52 Cb 42 2006 B 1 25 2626 23 4,69 123,04 

53 Cb 26 2006 B 1 25 2517 1 0,20 5,13 

54 Cb 37 2006 B 1 20 1892 0 0,00 0,00 

55 Cb 40 2006 B 1 25 2469 0 0,00 0,00 

Total --- --- --- --- 1486 152 135 415,6 1,42 2209,02 
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Censos Verão 2004 - 2006 

 ano área área (ha) 
presen ça /  

ausên cia 
nº indivíduos 

1 2006 Cb_29 2500 1 1 

2 2006 Cb_20 2500 0 0 

3 2006 Bb_39 2500 1 14 

4 2006 Cb_30 2500 0 0 

5 2006 Eb_41 2500 0 0 

6 2006 Cb_24 2500 1 6 

7 2006 Bb_9 2500 1 19 

8 2006 Bb_28 2500 1 30 

9 2006 Bb_49 2500 1 16 

10 2006 Cb_43 2500 0 0 

11 2006 Eb_15 2500 0 0 

12 2006 Eb_14 2500 0 0 

13 2006 Eb_34 2500 1 13 

14 2006 Eb_26 2500 1 35 

15 2006 Nb_26 2500 1 12 

16 2006 Nb_18 2500 0 0 

17 2006 Bb_37 2500 0 0 

18 2006 Bb_45 2500 0 0 

19 2006 Nb_19 2500 1 12 

20 2006 Nb_29 2500 0 0 

21 2005 Cb_40 2500 1 17 

22 2005 Cb_28 2500 0 0 

23 2005 Cb_23 2500 1 25 

24 2005 Bb_48 2500 1 192 

25 2005 Bb_18 2500 0 0 

26 2005 Bb_22 2500 0 0 

27 2005 Cb_3 2500 1 5 

28 2005 Bb_3 2500 0 0 

29 2005 Bb_27 2500 0 0 

30 2005 Cb_6 2500 1 11 

31 2005 Bb_23 2500 0 0 

32 2005 Bb_30 2500 1 1 

33 2005 Bb_20 2500 1 216 

34 2005 Eb_16 2500 0 0 

35 2005 Bb_19 2500 0 0 

36 2005 Eb_4 2500 1 25 

37 2005 Eb_17 2500 1 2 

38 2005 Cb_14 2500 1 2 

39 2005 Bb_7 2500 1 18 

40 2005 Eb_6 2500 1 1 

41 2005 Eb_2 2500 1 1 

42 2005 Bb_21 2500 1 12 

43 2005 Bb_34 2500 1 98 

44 2005 Eb_32 2500 1 2 

45 2005 Bb_50 2500 0 0 

46 2005 Bb_11 2500 1 27 

47 2005 Eb_25 2500 1 12 

48 2005 Eb_12 2500 0 0 

49 2005 Bb_13 2500 1 79 

50 2005 Bb_32 2500 1 130 

51 2005 Eb_7 2500 1 76 
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52 2005 Bb_5 2500 1 114 

53 2005 Bb_36 2500 1 41 

54 2005 Eb_20 2500 0 0 

55 2005 Eb_36 2500 1 5 

56 2005 Nb_35 2500 0 0 

57 2005 Nb_25 2500 1 21 

58 2005 Nb_17 2500 0 0 

59 2005 Eb_37 2500 1 74 

60 2005 Nb_20 2500 1 18 

61 2005 Bb_44 2500 0 0 

62 2005 Eb_9 2500 0 0 

63 2005 Nb_12 2500 0 0 

64 2005 Eb_39 2500 0 0 

65 2005 Eb_10 2500 0 0 

66 2005 Nb_10 2500 1 1 

67 2005 Bb_46 2500 1 7 

68 2005 Eb_23 2500 0 0 

69 2005 Eb_19 2500 0 0 

70 2005 Nb_3 2500 0 0 

71 2005 Nb_22 2500 0 0 

72 2005 Bb_26 2500 0 0 

73 2005 Nb_1 2500 1 3 

74 2004 Cb_21 2500 1 19 

75 2004 Cb_22 2500 1 16 

76 2004 Cb_2 2500 0 0 

77 2004 Bb_16 2500 1 93 

78 2004 Cb_4 2500 1 10 

79 2004 Cb_12 2500 1 40 

80 2004 Eb_3 2500 1 61 

81 2004 Cb_8 2500 1 86 

82 2004 Bb_10 2500 1 31 

83 2004 Bb_1 2500 1 126 

84 2004 Eb_5 2500 1 5 

85 2004 Cb_9 2500 0 0 

86 2004 Bb_4 2500 1 23 

87 2004 Cb_13 2500 1 7 

88 2004 Bb_2 2500 1 128 

89 2004 Eb_1 2500 1 5 

90 2004 Bb_14 2500 1 84 

91 2004 Eb_11 2500 1 9 

92 2004 Bb_12 2500 1 46 

93 2004 Eb_13 2500 1 24 

94 2004 Bb_6 2500 1 117 

95 2004 Eb_8 2500 1 107 

96 2004 Nb_11 2500 1 43 

97 2004 Nb_6 2500 1 13 

98 2004 Nb_9 2500 1 19 

99 2004 Nb_4 2500 1 48 

100 2004 Nb_7 2500 1 52 

101 2006 Mb_1 2500 0 0 

102 2006 Mb_10 2500 0 0 

103 2006 Mb_2 2500 0 38 

104 2006 Mb_3 2500 0 0 

105 2006 Mb_4 2500 0 0 

106 2006 Mb_5 2500 0 0 

107 2006 Mb_6 2500 0 0 
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108 2006 Mb_7 2500 0 0 

109 2006 Mb_8 2500 0 40 

110 2006 Mb_9 2500 0 114 

Total --- --- 275 000 65 2798 
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Censos Inverno 2003 - 2006 

 ano área área (ha) presen ça / 
ausên cia 

nº indivíduos 

1 2003_04 Mb_1 2500 1 35 

2 2003_04 Mb_10 2500 1 125 

3 2003_04 Mb_2 2500 1 345 

4 2003_04 Mb_3 2500 1 43 

5 2003_04 Mb_4 2500 0 0 

6 2003_04 Mb_5 2500 1 75 

7 2003_04 Mb_6 2500 0 0 

8 2003_04 Mb_7 2500 1 100 

9 2003_04 Mb_8 2500 1 100 

10 2003_04 Mb_9 2500 1 155 

11 2005_06 Nb_2 2500 0 0 

12 2005_06 Nb_14 2500 0 0 

13 2005_06 Nb_15 2500 0 0 

14 2005_06 Nb_18 2500 0 0 

15 2005_06 Nb_19 2500 0 0 

16 2005_06 Nb_21 2500 0 0 

17 2005_06 Nb_23 2500 0 0 

18 2005_06 Nb_26 2500 1 3 

19 2005_06 Nb_28 2500 1 4 

20 2005_06 Nb_30 2500 1 29 

21 2005_06 Nb_31 2500 0 0 

22 2005_06 Nb_32 2500 0 0 

23 2005_06 Nb_34 2500 0 0 

24 2005_06 Nb_36 2500 0 0 

25 2005_06 Nb_37 2500 0 0 

26 2005_06 Eb_15 2500 1 12 

27 2005_06 Eb_16 2500 0 0 

28 2005_06 Eb_18 2500 0 0 

29 2005_06 Eb_21 2500 0 0 

30 2005_06 Eb_22 2500 0 0 

31 2005_06 Eb_24 2500 0 0 

32 2005_06 Eb_26 2500 0 0 

33 2005_06 Eb_27 2500 1 322 

34 2005_06 Eb_28 2500 0 0 

35 2005_06 Eb_30 2500 0 0 

36 2005_06 Eb_31 2500 1 9 

37 2005_06 Eb_33 2500 0 0 

38 2005_06 Eb_34 2500 0 0 

39 2005_06 Eb_35 2500 1 90 

40 2005_06 Eb_38 2500 1 5 

41 2005_06 Eb_40 2500 0 0 

42 2005_06 Eb_41 2500 0 0 

43 2005_06 Eb_43 2500 0 0 

44 2005_06 Eb_46 2500 1 29 

45 2005_06 Eb_48 2500 0 0 

46 2005_06 Bb_9 2500 0 0 

47 2005_06 Bb_22 2500 1 20 

48 2005_06 Bb_24 2500 0 0 

49 2005_06 Bb_25 2500 1 5 

50 2005_06 Bb_28 2500 1 225 

51 2005_06 Bb_29 2500 1 21 
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52 2005_06 Bb_31 2500 1 47 

53 2005_06 Bb_33 2500 1 146 

54 2005_06 Bb_35 2500 1 40 

55 2005_06 Bb_37 2500 0 0 

56 2005_06 Bb_39 2500 1 28 

57 2005_06 Bb_40 2500 1 31 

58 2005_06 Bb_41 2500 0 0 

59 2005_06 Bb_42 2500 0 0 

60 2005_06 Bb_43 2500 0 0 

61 2005_06 Bb_45 2500 0 0 

62 2005_06 Bb_47 2500 1 2 

63 2005_06 Bb_48 2500 1 54 

64 2005_06 Bb_49 2500 1 38 

65 2005_06 Cb_5 2500 0 0 

66 2005_06 Cb_10 2500 0 0 

67 2005_06 Cb_15 2500 0 0 

68 2005_06 Cb_17 2500 0 0 

69 2005_06 Cb_19 2500 0 0 

70 2005_06 Cb_24 2500 0 0 

71 2005_06 Cb_25 2500 1 18 

72 2005_06 Cb_26 2500 0 0 

73 2005_06 Cb_29 2500 0 0 

74 2005_06 Cb_30 2500 0 0 

75 2005_06 Cb_31 2500 1 162 

76 2005_06 Cb_32 2500 1 2 

77 2005_06 Cb_34 2500 0 0 

78 2005_06 Cb_36 2500 0 0 

79 2005_06 Cb_37 2500 0 0 

80 2005_06 Cb_39 2500 0 0 

81 2005_06 Cb_42 2500 0 0 

82 2005_06 Cb_43 2500 1 1 

83 2004_05 Nb_1 2500 0 0 

84 2004_05 Nb_5 2500 0 0 

85 2004_05 Nb_10 2500 0 0 

86 2004_05 Nb_13 2500 0 0 

87 2004_05 Nb_16 2500 0 0 

88 2004_05 Nb_17 2500 0 0 

89 2004_05 Nb_20 2500 1 5 

90 2004_05 Nb_22 2500 0 0 

91 2004_05 Nb_24 2500 0 0 

92 2004_05 Nb_25 2500 0 0 

93 2004_05 Nb_27 2500 0 0 

94 2004_05 Nb_29 2500 1 102 

95 2004_05 Nb_33 2500 1 146 

96 2004_05 Nb_35 2500 0 0 

97 2004_05 Nb_38 2500 1 64 

98 2004_05 Eb_4 2500 1 57 

99 2004_05 Eb_7 2500 1 3 

100 2004_05 Eb_9 2500 0 0 

101 2004_05 Eb_10 2500 0 0 

102 2004_05 Eb_12 2500 0 0 

103 2004_05 Eb_14 2500 0 0 

104 2004_05 Eb_17 2500 1 24 

105 2004_05 Eb_19 2500 0 0 

106 2004_05 Eb_20 2500 0 0 

107 2004_05 Eb_23 2500 1 37 
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108 2004_05 Eb_25 2500 0 0 

109 2004_05 Eb_29 2500 0 0 

110 2004_05 Eb_32 2500 1 0 

111 2004_05 Eb_36 2500 1 56 

112 2004_05 Eb_37 2500 1 230 

113 2004_05 Eb_39 2500 1 235 

114 2004_05 Eb_42 2500 0 0 

115 2004_05 Eb_44 2500 0 0 

116 2004_05 Eb_45 2500 0 0 

117 2004_05 Eb_47 2500 0 0 

118 2004_05 Bb_7 2500 1 47 

119 2004_05 Bb_11 2500 0 0 

120 2004_05 Bb_13 2500 0 0 

121 2004_05 Bb_15 2500 0 0 

122 2004_05 Bb_17 2500 1 0 

123 2004_05 Bb_18 2500 0 0 

124 2004_05 Bb_19 2500 1 61 

125 2004_05 Bb_20 2500 0 0 

126 2004_05 Bb_23 2500 1 36 

127 2004_05 Bb_26 2500 0 0 

128 2004_05 Bb_27 2500 0 0 

129 2004_05 Bb_30 2500 1 5 

130 2004_05 Bb_32 2500 1 74 

131 2004_05 Bb_34 2500 1 49 

132 2004_05 Bb_36 2500 1 59 

133 2004_05 Bb_38 2500 0 0 

134 2004_05 Bb_44 2500 0 0 

135 2004_05 Bb_46 2500 1 360 

136 2004_05 Bb_50 2500 0 0 

137 2004_05 Cb_6 2500 0 0 

138 2004_05 Cb_7 2500 1 20 

139 2004_05 Cb_11 2500 1 23 

140 2004_05 Cb_14 2500 0 0 

141 2004_05 Cb_16 2500 0 0 

142 2004_05 Cb_18 2500 0 0 

143 2004_05 Cb_20 2500 1 16 

144 2004_05 Cb_27 2500 0 0 

145 2004_05 Cb_28 2500 0 0 

146 2004_05 Cb_33 2500 1 0 

147 2004_05 Cb_35 2500 0 0 

148 2004_05 Cb_38 2500 0 0 

149 2004_05 Cb_40 2500 1 12 

150 2004_05 Cb_41 2500 0 0 

151 2004_05 Cb_23 2500 1 12 

152 2004_05 Cb_44 2500 0 0 

153 2003_04 Nb_3 2500 0 0 

154 2003_04 Nb_4 2500 1 80 

155 2003_04 Nb_6 2500 1 39 

156 2003_04 Nb_7 2500 1 25 

157 2003_04 Nb_8 2500 0 0 

158 2003_04 Nb_9 2500 0 0 

159 2003_04 Nb_11 2500 1 79 

160 2003_04 Nb_12 2500 0 0 

161 2003_04 Eb_1 2500 0 0 

162 2003_04 Eb_2 2500 0 0 

163 2003_04 Eb_3 2500 0 0 
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164 2003_04 Eb_5 2500 0 0 

165 2003_04 Eb_6 2500 0 0 

166 2003_04 Eb_8 2500 1 76 

167 2003_04 Eb_11 2500 1 50 

168 2003_04 Eb_13 2500 1 16 

169 2003_04 Bb_1 2500 1 186 

170 2003_04 Bb_2 2500 1 108 

171 2003_04 Bb_3 2500 0 0 

172 2003_04 Bb_4 2500 1 15 

173 2003_04 Bb_5 2500 1 225 

174 2003_04 Bb_6 2500 1 257 

175 2003_04 Bb_8 2500 1 36 

176 2003_04 Bb_10 2500 1 113 

177 2003_04 Bb_12 2500 1 100 

178 2003_04 Bb_14 2500 1 22 

179 2003_04 Bb_16 2500 1 66 

180 2003_04 Bb_21 2500 1 4 

181 2003_04 Cb_1 2500 1 16 

182 2003_04 Cb_2 2500 0 0 

183 2003_04 Cb_3 2500 1 32 

184 2003_04 Cb_4 2500 1 93 

185 2003_04 Cb_8 2500 1 7 

186 2003_04 Cb_9 2500 1 135 

187 2003_04 Cb_12 2500 1 3 

188 2003_04 Cb_13 2500 1 86 

189 2003_04 Cb_21 2500 1 44 

190 2003_04 Cb_22 2500 1 63 

Total --- --- 475 000 87 6030 
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Resultados dos censos da época de reprodução com 

indicação dos limites administrativos ao nível do 

concelho 

 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 83 

Resultados dos censos da época de invernada com 

indicação dos limites administrativos ao nível do 

concelho 
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Resultados dos censos da época de pós-reprodução com 

indicação dos limites administrativos ao nível do 

concelho 
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ANEXO II 
Plano de Acção para a Conservação do Sisão no Alentejo 

(versão 2, 12 de Junho de 2007) 
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Preâmbulo 

A conservação do Sisão e do habitat estepário da planície alentejana depende, em última 
análise dos agricultores e dos proprietários agríco las. São eles os principais intervenientes na 
gestão do  habita t 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 Projecto LIFE Sisão com o Workshop “Conservação do Sisão no Alentejo”, que decorreu em 
Évora em 6 e 7 de Novembro de 2006, pretendeu lançar as bases de um Plano de Acção para  
a Conservação do Sisão no Alentejo. Um plano que, partindo de uma informação de base 
sólida e de uma discussão alargada, possa indicar claramente os núcleos populacionais  
prioritários, os usos do solo a promover e o modelo de desenvolvimento rural a implementar 
para a conservação deste verdadeiro ícone da planície alentejana, que é o Sisão.  

Para isso, foi realiza da, no dia 7 de No vembro de 2006, uma sessão de trabalho, com 27 
participantes (Anexo I – Participantes na Sessão de Trabalho), como função de definir as 
acções necessárias para atingir os objectivos de conservação do Sisão num horizonte de acção 
de 5 anos. Foi indicada a prioridade, a meta e o indicador de cada acção. 

O documento que resultou dessa reunião inicial será discutido com os principais  
intervenientes até ao final de 2007 (Anexo II – Cro nolo gia do Documento ), altura em que  
deverá estar disponível o documento final. 

 

 

Situação de referência 

Requisitos de habitat ao longo do ciclo anual 

Durante o perío do reprodutor a distribuição dos territó rios dos machos de Sisão está 
associada a uma diversidade elevada de cultivos agrícolas, mostrando preferência pelos 
pousios longos e pelas culturas de leguminosas de sequeiro (Martínez, 1994, 1998;  
Salamolard & Moreau, 1999). Outros auto res referem que a altura da ve getação é o factor 
determinante, com os machos a preferirem zonas com um coberto vegetal baixo, no sentido  
de maximizar a eficácia das exibições, enquanto as fêmeas tendem a estabelecer os ninhos em 
locais com a vegetação mais alta, para uma melhor camuflagem (Salamolard & Moreau,  
1999). Por outro lado, Jiguet et al. (2002) referem que os machos tendem a estabelecer os seus 
territó rios em áreas atractivas para as fêmeas, com recursos potencialmente utilizados por 
estas, quer para alimentação, quer para nidificação (e.g. habitats com elevada biomassa de 
invertebrados), no sentido de aumentar a pro babilida de de encontro  entre ambos e não pela 
dispo nibilidade de recursos. Em resumo, estas aves preferem um mosaico de cultivos, com 
uma grande diversidade flo rística e estrutural, que possam maximizar a existência de bons 
locais de exibição, nidificação e alimentação (Wolff et al 2002). No Alentejo estes mosaicos 
incluem uma componente importante de pousios (Moreira 1999, Fonseca 2004) 

Após o período reproduto r os sisões começam a agrupar-se em bandos e permanecem 
gregários até à Primavera seguinte. Durante este período são principalmente herbívoros,  
alimentando-se preferencialmente de leguminosas e crucíferas (Cramp & Simmons 1980;  
Martínez 1994). No  Verão preferem vegetação verde em solos produtivos. Por exemplo,  
usam os cultivos de melão, sempre que estão disponíveis (Silva et al 2006). No Inverno  
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preferem parcelas com vegetação suficientemente desenvolvida para servir de refúgio.  
Preferem pousios, restolhos e leguminosas forrageiras (Leitão & Costa 2001, Fonseca 2004b,  
Silva et al 2004). 

 

Dimensão das populações no Alentejo 

Durante três anos, entre 2003 e 2006, o Projecto LIFE Sisão realizou censos sistemáticos em 
três períodos distintos do ano: Primavera (Abril e  Maio), Verão (Julho a Setembro) e Inverno  
(Novembro a Fevereiro). Deste trabalho resultaram as seguintes estimativas para a 
população de Sisão no Alentejo: 

• Período reprodutor: 17500 machos; 

• Período de Verão: 9600 indivíduos; 

• Período de Inverno: 12000 indivíduos. 
 

Distribuição no Alentejo 

O Sisão tem uma larga dis tribuição em Portugal Continental. Oco rre em alguns sítios dos  
Leste Transmontado e Beirão, da região de Lisboa, do Algarve, e  em vastas áreas do 
Alentejo. É nesta última região que a dis tribuição é mais homogénea e as populações são 
maiores. Estima-se que a po pulação repro duto ra no Alentejo corresponda a mais de 90% do  
total Nacional, tendo em conta que a Norte e a Sul as populações sejam apenas residuais.  

As áreas mais importantes para a reprodução do Sisão no Alentejo identificadas Projecto 
LIFE Sisão são 11 (Tabela 1, Figura 1). To das com mais de 175 machos (1% da população 
reprodutora no Alentejo), e  no ve com densidade superior três machos por 100ha. Estas 11 
áreas no seu conjunto albergam 41,5% da população reprodutora no Alentejo.  

 

Tabela 1: Áre as mai s i mportante s para a reprodução do Sisão no Alentejo ide ntifi cadas no Projecto 
LIFE Si são. * -  Áre a total ou parcial me nte cl assificada como Zona de  Protecção E spe cial. 
 

Inventário I BAs 2003 

(Costa et al. 2003) 

P opulaçõe s a ctualizadas 

(Projecto LI FE S isã o) 

Área Habitat 

Estepário 

(ha) Machos Indivíd uos Machos Machos/100ha 

Campo Mai or* 9535 -- 120-150 203 3,55 

Vila Fe rnando/Vei ros 7487 80-100 -- 351 4,85 

Pl anície de  Évora 53134 200-250 -- 197 0,44 

Cuba 5049 -- 60 350 8,14 

Mourão/Moura/B arrancos* 89855 Abundante  Abundante  828 3,21 

Castro Verde* 79066 360-2400 -- 3390 5,78 

Rio Guadi ana* 76.578 -- 101-250 368 1,70 

Regue ngos de  Monsaraz 8141 Abundante  Abundante  252 4,35 

Torre  da B olsa 2722 Nova IB A 217 7,34 

São Vi cente 3712 Nova IB A 318 8,61 

São Pe dro de Soli s 14314 Nova IB A 781 6,47 
TOTAL  -- -- 7255 -- 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 89 

 

 

Figura 1. L ocalização das áreas mai s i mportante s para o Si são no período re produtor. 

 

 

No perío do de Verão identificaram-se três áreas de maior importância para a ocorrência de 
Sisão, onde se podem registar bandos com mais de 60 Sisões (Figura 2). A área mais extensa 
situa-se em partes dos concelhos de Cuba, Vidigueira e Beja. Apenas uma parte desta área 
identificada é coincidente com a área de Cuba identifica da para o período repro dutor. As  
outras duas áreas correspondem as partes do concelho de Viana do Alentejo e partes do 
concelho de Alj ustrel.   

Durante o Inverno registaram-se duas áreas de maior importância para o Sisão, onde se 
podem regis tar bandos com mais de 90 Sisões (Figura 3). A de maiores dimensões 
corresponde a uma área muito grande localiza da em torno dos concelhos de Ferreira do 
Alentejo, Cuba, Vidigueira, Beja, Serpa e Moura. Mais a Norte surge outra área que abrange  
parte dos concelhos de Évora, Redondo, Reguengos de Monsara z e Mourão. Uma pequena 
parte destas áreas corresponde às áreas identificadas com importância no perío do  
reprodutor. 

Campo Maior 

S. Vicente 

Torre da Bolsa 

Vila Fernando/Veiros 

Planície de Évora 

Regue ngos de Monsaraz 

Mourão/Moura/Barrancos 

Cuba 

Castro Verde 

Rio Guadia na 

S. Pedr o de Solis 
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Figura 2: Di stribuição do Si são no Ale ntejo durante o perí odo de Julho a Sete mbro. 
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Figura 3: Di stribuição do Si são no Alentejo durante  o período de Novembro a Feverei ro. 
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Ameaças 

As principais ameaças para o Sisão prendem-se com a perda de habitat e  a fragmentação das 
populações (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Ame aças que afectam o Si são, adaptado de Al mei da et al. (in p rep.) e Cabral e t al 2005). 

 

AMEAÇ AS IMP ACTES 
RELEVÂNCI

A 

1. P erda e fragmentação de habitat 

1.1.Transfo rmação de 
sequeiro em regadio - perda 
de habitat 

• Introdução de culturas Outono / Inverno desadequadas 
• Cresci mento rápido das culturas com a co nsequente  formaç ão de 

uma estrut ura da vegetação desfavo rável à nidificaç ão / 
alimentação 

• Redução muito significativa da área de pousio e os que sub si stem 
tem uma duração inferior a um ano 

• Aumento na aplicação de agro-q uímicos (ver 3.3) 
• Aumento significativo da perturbaç ão 

e levada 

1.2. Florestação das terras 
agrícolas e  expansão de 
cultivos permanentes 

• Alteração da estrutura de habitat  adequado para as aves 
estepárias 

• Nas áreas adjacentes induz ao aumento da taxas de predaç ão 
e levada 

1.4 Abandono agrícola e  do 
pastoreio extensivo 

• Alteração da estrutura de habitat  com o desenvolvimento de 
mato s 

• Nas áreas adjacentes induz ao aumento das t axas de predaç ão 

média 

1.5. Const ruç ão de estradas, 
albufeiras, out ras infra-
estruturas e introdução de 
outras actividades humanas 

• Perda de habitat adequado  à alimentação  e  reprodução 
• Constitue m um importante  factor de  perturb ação 
• Constitui igualmente um factor de fragmentaç ão de habitat (ver 2) 

média/localme
nte e levada 

2. Fragmenta ção das popula çõe s e morta lidade artifical  

2.1. Linhas eléctricas, 
vedações, est radas 

• São factores de frag mentação das populações, ao re stringirem a 

livre  circulação das ave s e causando  mortalidade artificial de  
adulto s. 

média 

/localmente 
e levada 

3. De gradaçã o de  hab itat  (não constitui, por si  só, pe rda de habitat) 

3.1. M onocultura cerealífera 

• Redução do mosaico ag rícola com decrésci mo da diversidade de 
habitat, em particular: 

o redução da área do pousio, geral mente com menos de 1 

ano, ocorrendo frequentemente  as lav ras no inicio da 
época de repro duç ão 

o desaparecimento do gado co mo complemento das 
explorações, co m implicações na estrutura da vegetação 
em período não-reproduto r 

o desaparecimento das legumino sas de sequeiro no 
revestimento do alqueive 

• Aumento na aplicação de agro-q uímicos (ver 3.3) 

e levada 

3.2. Sobre-pastoreio 
• Causa pert urb ação, que, em período reproduto r po derá co ntribuir 

para o insuce sso repro duto r 
• pisoteio poderá levar a perdas directas das post uras 

baixa/local ment
e  elevada 

3.3. Uso de ag ro-quí micos /  
pesticidas 

• A utilização excessiva na aplicaç ão de ag ro-quí mico reduz a 

disponibilidade alimentar ( qualitativa e quantitativa), 
fundamental para o sucesso reprodutor. 

desconhecida 
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Objectivo geral para a conservação do Sisão no Alentejo 

Assegurar a viabilidade das populações de Sisão em toda a sua áre a de distribuição. 

 

 

Objectivo específico 1 

Manter o habitat adequado durante os períodos repro dutor, pós-reprodutor e de Inverno nas  
áreas identificadas na Tabela 1, Figura 2 e Figura 3. 

 

Acções 

1.1. Designar como Zona de Protecção Especial (ZPE) a áreas identificadas na Tabela 1.  

Prioridade Máxima. 

Indicador e objectivo: Em dois anos todas as áreas referidas na Tabela 1 estão designadas  
como ZPE. 

1.2. Aplicação de medidas de desenvolvimento rural específicas para as ZPE designadas com 
objectivos de conservação das po pulações de Sisão, de modo a promo ver um mosaico 
agrícola com cereal de sequeiro, leguminosas, pastagens e pousios.  

Prioridade Máxima. 

Indicador e objectivo: Em dois anos to das as ZPE designadas com objectivos de  
conservação das po pulações de Sisão beneficiam de medidas específicas 
(designadamente Intervenções Territoriais Integradas) no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Rural.  

1.3. Promoção da valorização económica de serviços e produtos associados ao habitat 
agrícola do sisão (ecoturismo, certificação de produtos, caça, etc.).  

Prioridade Máxima. 

Indicadores e objectivos: 

a) Em dois anos estão definidas medidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento  
Rural e de outros fundos de financiamento relevantes; 

b) Em cinco anos todas as importantes para o Sisão identificadas na Tabela 1 têm pelo 
menos um projecto de valorização de pro dutos e serviços associados à espécie ou ao 
seu habitat. 

1.4. Criar um grupo de trabalho inter-ministrial para discutir e  implementar soluções 
relativas à conservação das aves estepárias.  

Prioridade Média. 

Indicador objectivo: Em dois anos grupo interministerial está criado e a funcionar. 

1.5. Implementar planos de gestão participados por todos os intervenientes locais em todas as 
ZPE estepárias.  

Prioridade Média. 
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Indicador objectivo: Em cinco anos to das as ZPE estepárias tem planos de gestão 
implementados.  

1.6. Promover o habitat adequado para a espécie fora do período reproduto r nas áreas mais 
importantes (Figura 2 e Figura 3).  

Prioridade Média. 

Indicadores e objectivos:  

a) Em dois anos envolver a EDIA no estudo e promoção de orientações de gestão que 
beneficiem o Sisão fora do período repro dutor nos perímetros de rega EFMA que  
coincidam com as áreas mais importantes; 

b) Em cinco anos envolver autarquias e associações de agricultores em processo idêntico  
em todos os municípios com áreas importantes para o Sisão fora do perío do  
reprodutor. 

1.7. Criar um mecanismo de avaliação e compensação adequada de prejuízos agrícolas  
causados por Sisão.  

Prioridade. Baixa 

Indicador e objectivo: Em cinco anos a veriguar a existência, intensidade e extenção de 
prejuízos económicos na agricultura provocados pelo Sisão. 

 

 

Objectivo específico 2 

Minimizar os factores de mortalidade artificial de modo a contribuir para a manutenção da 
distribuição actual da espécie e das densidades elevadas nas áreas mais importantes. 

 

Acções 

2.1.Informação dos principais promotores, consultores ambientais e  decisores em processos 
de desenvolvimento de grandes infra-estruturas no Alentejo da necessidade de 
salvaguardar o habitat do Sisão, nomeadamente as áreas mais importantes referidas na 
Tabela 1, Figura 2 e Figura 3. 

Prioridade Máxima. 

Indicador e objectivo: Definição de uma carta de condicionantes concluída em dois anos, 
com a participação dos principais promotores (Tabela 2). 

2.2.Definição de um protocolo metodológico para a implementação de medidas de 
minimização, de compensação e de planos de monitorização dirigidos ao Sisão no  
contexto de processos de avaliação de impacte ambiental de projectos e planos. 

Prioridade Máxima 

Indicador objectivo: Manual/guia metodoló gico pro duzido, em conjunto com os principais  
promoto res (Tabela 2), em dois anos. 

2.3. Interditar a lavra de pousios em plena época de reprodução (Abril, Maio e Junho).  

Prioridade Máxima. 
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Indicador e objectivo: Norma de eco-condicionalidade posta em prática em dois anos. 

 

Tabela 2: Pri nci pai s de promotore s de i nfra-estruturas e programas. 
 

• RE N, SA - Linhas aéreas de  Muito Alta Tensão 
• EDP, SA - Li nhas aére as de Mé di a e Alta Te nsão 
• RAVE – Re de  Ferrovi ária de Al ta Vel ocidade 
• EDIA - Pe rímetros e canai s de  rega 
• APRE N –  Parque s Eólicos 
• BRISA – Auto-estradas 
• Estradas de Portugal 
• Di recção-Geral  do Turi smo 

 

 

 

Objectivo específico 3 

Suprimir as lacunas de conhecimento sobre a biologia do Sisão. 

 

Acções 

3.1. Criar um Grupo de Trabalho Ibérico de forma a fazer o acompanhamento das diversas 
acções de investigação e monitorização.  

Prioridade Máxima 

Indicador e objectivo: Grupo criado e em funções de coordenação das acções de 
investigação e monitorização em dois anos. 

3.2. Definir um conjunto de áreas representativas (fixas) para monito rização anual da  
população de Sisão e monitorizar a sua tendência a médio/longo pra zo, em toda a área de 
distribuição em Portugal. A artic ulação com programas a nível ibérico (ou outros) é  
desejável.  

Prioridade Máxima. 

Indicadores objectivos: 

a) Populações reprodutoras monitoriza das anualmente; 

b) Populações pós-reprodutoras monito riza das anualmente; 

c) Populações invernantes monitorizadas anualmente; 

3.3. Aprofundar o conhecimento sobre a bio-ecologia das fêmeas de Sisão.  

Prioridade Máxima 

Indicador e Objectivo: Em dois anos iniciar estudos sobre sex-ratio (efectuar censos de 
fêmeas), parâmetros reprodutores (inc luindo mortalidade de crias, juvenis, etc.), selecção 
do habitat de nidificação e os movimentos (a pequena e a grande escala). 
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3.4. Apro fundar conhecimento sobre o impacto das principais ameaças, monitorizando a  
médio/longo pra zo o efeito das mesmas nas populações de Sisão.  

Prioridade Máxima 

Indicador objectivo: Em dois anos iniciar a monitorização e o estudo do impacto das  
alterações do habitat (intensificação agrícola, florestação, culturas permanentes, regadio,  
sobre-pastoreio, pesticidas, perturbação), infra-estruturas lineares (um caso particular de 
alteração do habitat, nomeadamente as linhas eléctricas e as estradas) e  alterações 
climáticas. 

3.5. Estudar a ecolo gia alimentar da espécie. Estes estudos de verão dirigir-se tanto a adultos  
como a crias.  

Prioridade Média 

Indicador objectivo: Realizar estudos completos sobre a dieta de Sisão em cinco anos. 

 

 

Objectivo específico 4  

Aumentar a sensibilidade pública para a conservação do Sisão. 

Acções 

4.1. Informar e sensibilizar agric ulto res e caçadores para prevenir as lavras durante o período  
reprodutor, ceifas precoces e a perseguição directa.  

Prioridade Máxima. 

Indicador e objectivo: Em dois anos desenvolver uma campanha informativa dirigida para 
os agricultores e caçadores das áreas importantes para o Sisão, promovendo também as 
medidas agro-ambientais adequadas. 

4.2. Formar os agentes fiscalizadores para a necessidade de intervir na salva guarda o Sisão e 
outras espécies estepárias e do seu habitat. 

Prioridade Média  

Indicador objectivo: Em cinco anos desenvolver duas acções de formação dirigidas para 
GNR-SEP NA, Brigadas Florestais e  Vigilantes da Nature za. 
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Monitorização e revisão do Plano de Acção 

Este Plano de Acção de verá ser revisto cinco anos após o seu início. Com o início previs to  
para 2008, prevê-se que seja revisto no primeiro trimestre de 2013. 

Para uma avaliação precisa da execução e dos resultados deste Plano de Acção terá de ser 
feita uma monitorização constante de todos os indicadores das acções previstas. Além destes 
deve-se: 

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

• Fazer uma monitorização anual das populações globais de Sisão, tal como definido na  
Acção 3.2; 

• Realizar um censo da população global de Sisão em 2011 e 2012, em coordenação com 
Espanha. 
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Anexo  I 

Workshop “Conservação do S isão no Alentejo” 
Acção E8 – Projecto LIFE02NAT/P/8476 

Évora, Hotel D. Fernando, 6 e  7 de No vembro de 2006 

Editores: 

Domingos Leitão, João Paulo Silva, Márcia Pinto & Miguel Lecoq 

 

 

 

Participantes na Sessão de Trabalho: 
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Tiago Appleton, Associação de Jovens Agricultores do Sul 

António Rosado, Associação de Jovens Agricultores de Moura 

Pedro Rocha, Instituto da Conservação da Nature za 

Nuno Madeira, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Maria Jesus Palácios, Junta da Extremadura (Espanha ) 

Isabel Valente, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutura de Alqueva 

João Paulo Silva, Ins tituto da Conservação da Nature za  

Teresa Marques 

Júlia Almeida, Instituto da Co nservação da Natureza 

Marta Cruz 

Rui Lourenço, Centro de Estudos da Avifauna Ibérica 

Eduardo Santos, Liga para a Protecção da Nature za 

Joaquín Fernández, Junta da Extremadura (Espanha) 

Ivan Prego 

Rui Pedroso 

Miguel Lecoq, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Alice Gama 

Ana Delgado, Instituto Superior de Agronomia 

Catarina Azinheira, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estrutura de Alqueva 
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Patrícia Silva 

Pedro Leitão  
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Anexo II 
Cronologia do Plano de Acção 

 

 

Versão 1 – Workshop “Conservação do Sisão no Alentejo”  – 7 de No vembro de 2006 

 

Versão 2 – Revisão SPEA + ICN – 12 de Junho de 2007 

 

Versão 3 – Revisão SPEA + ICN + GPP – Setembro de 2007 

 

Versão 4 – outras revisões 

 

Versão Final – Dezembro de 2007 

 

Início da implementação – 1 de Janeiro de 2008 
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ANEXO III 
Relatório agronómico do Projecto-Piloto Agrícola (D1, D2 e D3) 
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1.  INTRODUÇÃO. 
 

 O Sisão (Tet rax tet rax) é uma ave de médio porte, incluída ecologicamente nas 
denominadas aves e stepárias. Vi ve em meios abertos, áridos ou semidesérticos, com vegetação  
herbácea predominante. Estas aves possuem uma plumagem críptica, que lhes permite passarem 
despercebidas no  meio da erva, nidificam no solo e  os pintos nascem j á com penas e com 
capacidade de seguir os progenitores. São gregários a maior parte do ano, ocorrendo em bandos 
desde uma dezena de aves até algumas centenas. Durante o acasal amento os machos adquirem 
uma plumagem negra e branca, invulgarmente contrastante , que usam para se exibir em arenas, 
atraindo fêmeas e expulsando machos rivais. 

 
 O Sisão sofreu um declínio acentuado desde o século XIX, tendo-se extinguido em 
muitos países da Europa Central e do Sul. A su a distribuição mundial divide-se actualmente em 
duas áreas distin tas. A Leste parece ser ainda abundante na Rússia e no Kazaquistão . A Oeste, 
dentro da União Europeia, as maiores populações encontram-se em Espanha e em Portugal , 
existindo ainda populações relí quia em França e Itália. Em Portugal o Sisão ocorre largamente  
distribuído a Sul do Tejo, e specialmente no Alentejo, onde se encontram os maiores núcleos 
populacionais conhecidos. Esta espécie e stá intimamente ligada à agricultura tradicional do  
Alentejo, frequentando os mosaicos de pousios, pastagens extensivas e cultivos de cereal . Se não  
for invertida a tendência ac tual de abandono, florestação e in tensific ação do uso do solo no 
Alentejo, a curto ou médio prazo o Sisão será levado para a extinção . 
 

 
O  PROJECTO – CONSERVAÇÃO DO S ISÃO NO ALENTEJO 

 

 É uma parceria entre a Sociedade Por tuguesa para o Estudo das Aves, o Instituto da 
Conservação da Natureza, a Associação  de Agricultores do  Concelho de Mourão e  a colaboração  
da Associ ação de Jovens Agricultores de Moura. Visa a conservação  do Sisão no Alentejo através 
de um plano de  acção para a e spécie que identifique cl aramente os núcleos populacionais a 
preservar , os usos do solo e directrizes de ordenamento a implementar e o modelo específico de 
gestão agrícola a desenvolver. A principais Acções a desenvolver no âmbito do Projecto são as 
seguintes: 

 
1) Projecto Piloto Agrícola: pretende ensai ar , em conjunto  com agricultores de Mourão  e  

Moura, um conjunto de práticas agrícol as que vi sem beneficiar o Sisão e o seu habitat e em 
simultâneo manter o rendimento das explorações; 

2) Realização de um inventário das populações de Sisão nidificantes e invernantes no Alentejo; 
3) Preparação um Pl ano de  Acção para o Sisão no Alentejo , em conjunto  com os agricultores, a 

administração  local e  central, e com a colaboração de parceiros europeus (e spanhóis e  
franceses);  

4) Desenvol ver uma campanha de sensibilização pública, para informar os decisores, os 
agricultores e as pessoas em geral sobre a necessidade de conservar as populações de Sisão e  
outras espécies de aves dependentes da pl anície cerealífera alentejana. 
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2.  OBJECTIVOS (do Projecto Piloto Agrícola). 
 

 2.1 Objectivo geral. 
 

 Desenvol ver um Projec to-Piloto  Agrícol a (PPA) nas áreas estepárias da ZPE de  
Mourão-Moura-Barrancos, envolvendo os agricultores locais, numa área aproximada de  
3000 hectare s e durante três anos. Pretende-se com esta acção experimentar  um conjunto  
de práticas de gestão agrícol a que beneficie as populações de Sisão, monitorizando em 
simultâneo o seu efeito sobre a espécie e a viabilidade económica das culturas e práticas 
ensai adas. 

 

 

 2.2 Objectivos específicos: 
 

1) Ensai ar um conjunto de e spécies leguminosas, forrageiras e para consumo 
humano, que garantam habitat de alimentação e/ou nidificação para o Sisão, 
garantindo 200 ha/ano de área semeada. 

2) Conhecer a adaptabilidade edafo-climática dessas espécies e/ou variedades, 
dominar as suas técnicas de cultivo e aferir o seu potencial produtivo e  
económico nas explorações aderentes. 

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

4) Sensibilizar os agricultores para a aplicação de boas práticas agrícol as, 
nomeadamente ao nível da conservação de solos e incremento de biodiversidade  
nas su as explorações.  

5) Sensibilizar os agricultores para a diversificação de  culturas na exploração, 
nomeadamente com leguminosas, dando a conhecer novas e spécies e variedades.  

6) Estabelecer contactos e parcerias com Instituições ligadas à investigação agrári a, 
criando sinergi as na troca de informação e conhecimento . 

 

 Como resultado final, pretendemos: 
 

1) A manutenção e aumento das populações de Sisão na ZPE de Mourão-Moura- 
 Barrancos 
 
2) Reduzir os impactos negativos de determinadas práticas agrícolas nas populações 
 de Sisão e outras espécies estepári as ameaçadas. 
 

3) Propor um modelo de gestão agrícola al ternativo, que seja f avorável para as 
 populações de Sisão e economicamente vi ável para as explorações. 
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3.  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO  
      (ZPE Mourão/Moura/Barrancos) 

 

  A Zona de Protecção Especi al de Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045) foi  
 criada em 1999 pelo Decreto-lei nº 384-B, de 23 de Setembro . Tem uma área de 80.564 
 ha.  

                                                                                                                                    
3.1 Localização  

 
 Localiza-se no limite norte da margem esquerda do Guadi ana português, dividida 
entre o Al to e Baixo Alentejo . Engloba parci almente os Concelhos de Mourão e Moura, 
uma pequena parte do Concelho de Serpa a Sudoeste e o Concelho de Barrancos na 
integra. 

  Apresenta-se de seguida um mapa com os lim ites da ZPE (F ig. 1 ): 

 
 

 
        F ig 1 –  Enquad ramento geográfico do  Projecto  Piloto  Agrícola 

 

 

3.2 Breve caracterização socio-económica 
 

A realidade socio-económica nos três Concelhos que in tegram a ZPE assenta sobretudo no 
sector primário, nomeadamente na silvicultura e agro-pecuária. Para ilustrar  genericamente a 
situação socio-económica desta região foram  elaborados alguns gráficos baseados na informação 
do Recenseamento Geral Agrícol a, realizado pelo Institu to Nacional de Estatística em 1999. 
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 Gráfico  1 –  Percentagem da população agríco la em relação à população tota l. 

 

 Podemos ver de forma clara no gráfico 1 a importânci a da agricultura nos Concelhos da 
ZPE, quando comparada com a média nacional. De facto, a dinâmica socio-económica está 
enraizada na actividade agrícola. 
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Gráfico  2 – Percentagem da s vária s cla sses etár ias na a ctividade  agr ícola. 

 

 Ao ní vel das cl asses etári as, apenas Moura apresenta uma população agrícola semelhante à 
média nacional. Os Concelhos de Mourão e Barrancos apresentam uma população agrícol a mais 
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envelhecida, contribuindo para isso a maior percentagem de indivíduos com mais de 65 anos 
(perfazendo esta classe quase 50% da popul ação agrícola ac tiva em cada um destes Concelhos). 
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 Gráfico  3 – Níve l de  instrução  do s agricultores 
 

 

 Ao nível dos Concelhos que integram a ZPE, o nível de instrução é em termos globais 
superior à média nacional. Destacando-se Mourão por ter menos agricultores sem nenhum nível 
de instrução e maior percentagem de agricultores com nível de ensino secundário e superior  
relativamente  aos outros. Apesar  disso o nível de  instrução  dos agricultores continua a ser muito  
baixo : cerca de 90% apenas tem o ensino básico . 
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Gráfico  4 – Percentagem de t empo  de  trabalho agrícola d ispendido  pelo s a gr icultores 

 
Curiosamente, pelo f acto do sector agrícol a ter um grande peso na economia local , 

apenas uma pequena percentagem de agricultores exerce a actividade a tempo inteiro. Mourão e  
Moura apresentam valores semelhantes: cerca de 70% dos agricultores dedicam no máximo 50% 
do seu tempo à actividade agrícola. Em Barrancos esta realidade é ainda mais vincada: cerca de  
90% da popul ação agrícol a dedica menos de 50% do seu tempo a e sta ac tividade. 

 Isto pode ser explicado pelo f acto  da popul ação agrícol a se encontrar envelhecida, 
estando uma percentagem significati va reformada (da agricultura, ou de outras ac tividades), mas 
que continua a exercer a actividade a meio-tempo. Por  outro  l ado, a acti vidade  agrícol a na região  
tem necessidade de mão-de -obra pontu al e em larga escal a (p .ex. apanha da azeitona, vindimas, 
podas, etc .). Esta sazonalidade reflecte -se na pouca percentagem de tempo que os assalariados 
dedicam anualmente à acti vidade agrícola e por outro lado, a precariedade destes trabalhos, 
contribuem para as elevadas taxas de desemprego da regi ão. 

 No caso de Barrancos, a proximidade a Espanha e  a outros mercados de trabalho, em 
simultâneo com uma realidade agrícol a assente na pecuária extensiva, logo com poucas 
necessidades de mão-de -obra, f az com que parte  significativa da população  trabalhe em indústri a, 
comércio ou serviços e dedique uma pequena percentagem do seu tempo à agricultura f amiliar, 
para consumo próprio . 
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Gráfico  5 – Peso das actividades exteriores à agricultura na economia familia r. 

  

 Apesar da tendência ser m ais acentuada em Barrancos, os trê s Concelhos da ZPE 
apresentam uma realidade semelhante à média nacional . Ou seja, o trabalho agrícola é sobretudo 
sazonal para a maiori a dos agricultores, existem picos de trabalho distribuídos de forma 
heterogénea ao longo do ano. Por essa razão muitos dos agricultores são obrigados a procurar  
fontes de rendimento fora da agricultura. 
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 Gráfico  6 – Sa lário médio  mensal aufe rido nos Concelho s da ZPE,  em comparação com a méd ia nac ional. 

  

 A partir do gráfico anterior podemos ver que os salários médios dentro da ZPE estão  
abaixo  da média nacional . Variam entre 94,7% em Mourão e  74,5%  em Barrancos, rel ativamente   
à média nacional . Consequentemente, podemos considerar  esta zona deprimida economicamente  
e vulnerável à emigração. 
 

 

 
Gráfico  7 – Percentagem de superfície irrigada em relação  à SAU. 
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 O gráfico 7 demonstra que área irrigada dentro da ZPE é de f ac to bastante pequena 
quando comparada com o total  da SAU. Este  fac to justifica em par te a manutenção  das áreas 
estepárias com habi tat adequado ao Sisão . Por outro l ado também é reflexo de uma zona 
deprimida e com uma agricultura pouco competitiva. 
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Gráfico  8 – Percentagem da s principa is cultura s em relação  à SAU. 

 

 Pretendemos mostrar com este gráfico o “peso” das principais ocupações agrícol as do  
solo, nos Concelhos que compõem a ZPE. Desde logo se destacam três aspectos, quando 
comparados com a média nacional: a elevada percentagem de pastagens permanentes em 
Barrancos (aproximadamente 90% da SAU), estando a maioria sob cober to de montado de  
azinho ; a elevada percentagem de olival no Concelho de Moura (cerca de 40% da SAU) e a 
também elevada percentagem de pousio no Concelho de Mourão (cerca de 20% da SAU). 
 Os dois Concelhos que detêm a área estepária da ZPE (Mourão e Moura), têm cerca de  
14% de SAU com cereais e aproximadamente 5% com culturas forrageiras.  
 

 Devemos notar que estes dados foram recolhidos em 1999 e que até 2006 existir am 
algumas (pequenas) alterações, nomeadamente no incremento da área de olival e outras culturas 
permanentes. No entanto outras alterações na SAU poderão  vir a acontecer  a breve trecho, 
relacionadas sobretudo com o Regime de Pagamento Único (RPU) e  com a nova PAC (2007-
2013). A implicação mais imediata poderá ter a ver com a diminuição da área de cereal e o  
aumento da área das culturas energé ticas. 
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4.  COMPONENTES DO PPA 
 

 O Projecto Piloto  Agrícola (PPA) desenvol veu-se em algumas áreas de característic as 
estepárias na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. Durante o projecto foram efectuados 127 
protocolos de col aboração com 45 agricultores da região, onde foram ensaiadas 23 
espécies/variedades de leguminosas e quatro medidas de gestão , num total de 3.241,21 ha afectos 
ao Projecto. 
 
 

4.1 Definição e localização dos núcleos de trabalho (2003-2006).  
 

 A ZPE de Mourão/Moura/Barrancos tem 80.564 ha, embora apenas 13.790 ha 
correspondam a áreas de habitat estepário, cerca de 17,7 % da ZPE. 
No início do PPA, em Março de 2003, estabeleceram-se trê s núcleos de trabalho correspondentes 
às áreas de características e stepári as potenciais para a ocorrência de Sisão. Esses núcleos de  
trabalho localizavam-se na freguesi a de Mourão (núcleo 1), freguesi as de Granj a e Póvoa de São  
Miguel (núcleo 2) e freguesi as de Santo Amador , Safara e Sobral da Adiça (núcleo 3), perf azendo 
um total de 6.250 ha.  

 Com o decorrer do trabalho de campo, foram identificadas novas áreas com interesse  
para desenvol ver o PPA devido à existência de populações importantes de Sisão e outras espécies 
estepárias. Algumas destas áreas, apesar de contíguas ou muito próximas, encontram-se fora dos 
limites da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. No entanto , dado que as populações de Sisão  e  
Abetarda são as mesmas e circulam por entre  todas as áreas in tervencionadas, considerámos 
adequado dirigir os esforços de gestão também para as áreas contí guas ao limite da ZPE. Foram 
identificadas quatro novas áreas em 2004, uma na freguesi a de Mourão, contígua ao núcleo 1, a 
que denominámos Ferrarias. Outra na freguesia de  Amareleja, a que denominámos de Amarelas. 
Uma outra muito próxima do núcleo 2, inserida na freguesi a de Santo Amador, a qu al  
denominámos por Stº Amador Nort e e uma quarta área, inserida na Herdade dos Machados, na 
freguesia de Santo Agostinho , denominada de Machados. Estes novos núcleos perfaziam cerca de  
3.000 ha, os quais adicionados aos 6.250 ha iniciais, davam uma área de implementação do PPA 
de 9.250 ha, cerca de 67 % da área e stepária da ZPE. 

 
 

 
 
 
 

 

Núcleo 1 (Mourão) 

Núcleo 2 (Granja / Póvoa S. Miguel) 

Núcleo 3 (Stº Amador/Safara/Sobral d’Adiça) 

 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 115 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
Fig 2 – Evolução do s núcleos de traba lho do PPA, enquadrados pelo s limit es d a ZPE (linha  vermelha) e  
pela albufeira de  Alqueva  (área a azul).   

 

 

4.2 Caracterização das propriedades aderentes (2003-2006).  
 

Em Junho de 2003, foram realizados questionários (ANEXO I) junto de 66 proprietários 
integrados nos núcleos de trabalho ou na sua periferia. Em paralelo foi solicitada informação 
acerca das candidaturas efectuadas ao abrigo das ajudas oriundas do INGA rel ati vas a 2003. 
Pretendí amos desta forma caracterizar a ac tividade agrícola, conhecer o território e os 
agricultores o melhor possível . 

 
A informação recolhida através de questionário baseava-se nos seguintes aspectos: 

 

• Área de cada parcela, sua ocupação cultural e tipo de ro tação. 
• Efecti vo pecuário: espécies/raças e número de cabeças normais (CN). 
• Tipo de regime cinegético. 
• Itinerários culturais das culturas arvenses e forrageiras. 

 

A área total c arac terizada através de questionário foi de 1.985,26 ha. A maior  parte das 
propriedades (31) eram de vocação mista (agro-pecuári a), dezassei s dedicavam-se exclusivamente  
à produção agrícola e  apenas uma tinha como objecti vo a produção pecuária. A área média de  
cada parcela é de  20,68 ha. A tendência de ro tação  de culturas aponta para ciclos m ais curtos, 
denotando-se uma certa intensificação, que exclui muitas vezes períodos de pousio. As rotações 
mais comuns são as seguintes:  

1º ano 2º ano 3º ano 

Trigo duro Alqueive + girassol / melão Trigo duro 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Trigo duro Cereal Secundário Alqueive + girassol /  
melão 

Trigo duro 

Ferrarias 

Amarelas 

Stº Amador Norte 

Machados 
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Em situações de maior intensificação, onde existem center pivot s, poderi am ocorrer as 
seguintes rotações, embora raras: 

 

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 

Trigo duro Girassol Trigo duro Beterraba 
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Gráfico  9 – Área ocupada pe las diversa s cu lturas, segundo os inquérito s real izados. 

 

 

 O trigo duro, sendo o cereal de pragana mais valorizado, inicia a rotação e  beneficia do  
al queive anterior , realizado para a cultura do  girassol ou do melão , qu ando precede esta última 
cultura pode  beneficiar ainda da adubação  em fósforo e potássio. A preparação da cama de  
sementeira é efectuada com recurso a grades de discos (uma a duas passagens consoante a cultura 
anterior e os estado de sezão do solo) e a escarificador . A sementeira propri amente dita, é  
realizada com um semeador de linhas para as culturas arvenses e no caso de culturas forrageiras 
poderá ser também usado um distribuidor centrífugo. 

 
Em geral os inputs de agro-químicos no sistem a são  baixos e u sados sobretudo para as 

culturas arvenses. Das respostas obtidas, apenas em 10,6% da área total inquirida são aplicados 
adubos e em 7,2% da mesma área são aplicados herbicidas. Ao nível da adubação de fundo, 
efectua-se antes da sementeira e usa-se normalmente um adubo binário do tipo 18-46-0 na 
densidade  de 200 Kg/ha; na adubação de  cobertura usa-se urei a a 46%, antes do afilhamento, na 
densidade de  150 Kg/ha. Os herbicidas mais usados são os totais, antes da sementeira e os 
específicos para dicotiledóneas, após o afilhamento. 

 

 Ao nível pecuário , as únicas espécies presentes nas parcel as inquiridas, correspondem a 
bovinos cruzados com base em raças regionais (Alentejana ou Mertolenga) e raças exóticas 
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(Charolês e Limousin e). Os encabeçamentos são baixos, pois em todos os casos o maneio é 
extensi vo , este s podem variar entre 0,8 e 1 CN/ha. 
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Gráfico  10 – Tipo de regime  cinegético na s propriedades inquirida s. 

 

 Tendo em conta que  o Sisão e  todas as outras espécies da avif auna se  encontram mais 
susceptí veis em zonas de regime cinegético não ordenado , ou seja “terreno livre”, verificamos 
que apenas 12,5 % da área inquirida se encontrava nesta situ ação no início do Projecto. 
Posteriormente, durante 2004, esse terreno não ordenado passou para regime cinegético especial.  
 

Apesar da carac terização agronómica ter sido realizada para as di versas propriedades aderentes, 
sem considerar a sua localização na ZPE, é possí vel distinguir diferentes realidades agrícol as, nos 
três núcleos de trabalho . Assim, apresentamos de  forma sucinta as principais características de  
cada núcleo de trabalho. 

 
 

 Núcleo 1 (inclui as Ferrarias):  
 

• Cerca de 2/3 da área é per tença de apenas 8 proprie tários.  
• Dimensão das parcel as he terógenea: entre 2,5 ha e 160 ha. 
• Qualidade de solos heterogénea: solos férteis (barros) associ ados a grandes propriedades, 

solos pobres (litossolos de xisto) associados à pequena propriedade e ao montado 
• Agropecuári a extensiva de bovinos e ovinos de carne . 
• Principais cul turas permanentes: olival e vinha. 
• Principais cul turas anuai s: cereais e forragens 
• Regadio existente : oito pivots dedicados a cereais e forragens 
• Apesar da proximidade à albufeira, não e stá previsto nenhum perímetro de rega 

 Núcleo 2: 

• Regime de propriedade latifundiária: apenas 4 propriedades entre os 350 e 1.200 ha 
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• Qualidade dos solos mais homogénea: barros e para-barros de  calcários e xistos; alguns 
arenitos. 

• Pecuária extensiva de bovinos e ovinos. 
• Olival, montado e vinha com alguma expressão : 600ha de olival plantado no Outono de  

2005. 
• Além das pastagens têm importânci a os cereais, as forragens e as leguminosas de grão  

(ervilha e grão-de-bico). 
• Cerca de 400ha são semeados usando a técnica de sementeira directa 
• A proximidade à albufeira, levará a que o novo olival (600ha) sej a regado a partir del a. 

 
 Núcleo 3 (inclui Stº Amador Norte e Machados): 

• Propriedades de menor dimensão . Muitos proprietários. 
• Solos muito férteis: barros e para-barros de calcários e xistos. 
• Alguma ac tividade pecuári a (bovinos e ovinos) associ ada ao montado. 
• Principais cul turas anuai s: cereais, forragens, girassol, melão . 
• Principal cultura permanente : olival (azeites D.O.P.) 
• Agricultura um pouco mais intensiva devido a ro tações cur tas. 
• Regadio sem expressão à excepção de al guns olivais novos. Está previsto um perímetro 

de rega para os Machados. 
  
 O tipo de solo e a sua qualidade são os f actores que maior influência têm no tipo de  
agricultura desenvol vido em cada local. Por  isso é  relevante fazer uma “carac terização  tipo” da 
actividade agro-pecuária, em função dos dois tipos principais de solo ocorrentes: barros e solos 
litólicos. Na tabel a 1 apresenta-se um resumo dessa caracterização. 
 
Tabela 1 –  Caracterização  sumária da  actividade  agrícola em função do tipo de so lo 

 4.3 Caracterização da ocupação do solo nos núcleos de trabalho.  
 

Tipo de 
solo 

Actividade 
agropecuária 

Culturas 
anuais 

Culturas 
permanentes 

Rotação tipo (4 anos) Tendência de evolução 

Fértil  
(barros) 

Em restolho, 
no Verão 

Cereais, 
forragens, 
girassol, 
melão 

Olival, vinha 1º Trigo duro 
2º aveia / trigo mole  

3º girassol 
4º alqueive  

5º trigo duro 

Aumento da área em sementeira 
directa. 

 

Aumento do efect ivo pecuário. 
 

Aumento da área de leguminosas 
forrageiras.  

 
   Diminuição da área cerealífera  

Pobre  

(solos 
litólicos e 
arenitos) 

Pastagens 
naturais 

Cereais, 
forragens 

Montado, 
novas 
florestações 
(pinheiro 
manso) 

1º Trigo duro 

2º aveia / trigo mole / 
cevada  
3º pous io 

4º pous io 
5º alqueive 

6º trigo duro 

Aumento do efect ivo pecuário. 

 
Melhoria de pas tagens com 
incremento de leguminosas.  

 
Diminuição da área cerealífera. 

 
Aumento da área de pous io. 
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 Foi realizado durante o Inverno de 2004, no âmbito de um estágio conducente à 
obtenção de Licenciatura em Biologia, um trabalho para carac terização da ocupação do solo nos 
três núcleos do PPA. Um dos objectivos na caracterização da ocupação do solo  era o de analisar  
os fac tores que determinam a selecção de habitat por parte do Sisão. Este trabalho foi  
desenvol vido em 8.533 ha, com recurso a ortofotomapas datados de 1995 (cedidos pelo ICN). As 
alterações decorrentes da dinâmica de ocupação do solo, nomeadamente da alteração de limites 
para instalação de  center-pivots, foram corrigidas com recurso ao levantamento  de pontos com 
GPS. 

 São apresentadas de seguida as cartas temáticas com a ocupação de solo, por núcleo de  
trabalho. 
 

 
 Fig. 3 – Ocupação do  so lo no  núcleo 1,  no Inverno de 2004. 
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 Fig. 4 – Ocupação do  so lo no  núcleo 2,  no Inverno de 2004. 

 

  Fig. 5 – Ocupação do  so lo no  núcleo 3,  no Inverno de 2004. 
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Na tabela 2 apresentam-se as áreas ocupadas pelos di versos tipos de ocupação do solo, 
em cada um dos três núcleos de trabalho . 

 

Tipo ocupação solo Núcleo 1 (ha) Núcleo 2 (ha) Núcleo 3 (ha)   To tais (ha) 

Açude 43,0  7,4  1,4  51,7  

Anexo Monte 2,3  1,3  1,3  4,8  

Charca 7,5  3,3  1,8  12,6  
Ervilha 24,6  0,0  0,0  24,6  
Lav rado 62,2  44,3  233,1  339,6  
Leguminosa 7,5  0,0  9,7  17,2  
Luzerna 50,4  13,5  27,5  91,3  
Mont ado denso 74,5  215,0  178,3  467,8  

Mont ado disperso 143,6  29,1  28,5  201,2  
Mont e abandonado 3,0  0,0  0,8  3,8  
Mont e util izado 6,5  2,7  5,9  15,2  
Olival antigo 265,9  172,9  299,3  738,2  
Olival recente 140,7  0,0  74,3  215,0  
Past agem 513,2  513,5  279,0  1.305,7  

Resinosas 24,7  0,0  0,0  24,7  
Pousio 573,5  215,8  169,7  959,0  
Restolho 490,9  184,5  723,5  1.398,9  
Seara 1.135,4  420,8  965,8  2.522,0  
Veget ação ripícola 3,9  1,3  4,6  9,8  
Vinha 50,1  61,5  0,0  111,6  

Zona envolvente Mont e 0,0  15,0  3,3  18,2  
  

 Tabela 2 – Áreas ocupada s pelas várias cla sses de  ocupação do solo em cada um dos núcleo s d e trabalho. 
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Ocupação do solo relativa nos núcleos do PPA
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  Gráfico  11 –  Ocupação relat iva  da s vária s cla sses de u so do solo , no s t rês núcleos de t rabalho. 

 

 Pelo gráfico 11 podemos verificar  que  de fac to os núcleos de trabalho apresentam 
características estepárias: cerca de 80 % das áreas têm como ocupação de solo searas, pastagem, 
pousios, re stolho e solo mobilizado.  

 
 

4.4 Experimentação agrícola  

Durante a execução do PPA, ao longo de três anos e meio foram efectuados 127 
protocolos de co laboração com 45 agricultores da região, onde foram ensaiadas 23 
espécies/variedades de leguminosas e três medidas de gestão, num total de 3.241 ha afectos ao 
projecto. A experimentação agr ícola baseou-se sobretudo em sementeiras de diferentes 
espécies e variedades de leguminosas, em medidas de gestão de pousios, de efectivos 
pecuários e de culturas arvenses e forrageiras. 

As medidas apresentadas eram propostas aos agricultores com actividade nos núcleos 
de trabalho, através da celebração de um protocolo e pagamento de um montante por hectare, 
variável consoante a medida em causa. A adesão era voluntária e funcionava como uma 
prestação de serviços ao pro jecto. 

A experimentação  agrícola foi desenvolvida desde o início com o objecti vo de melhorar o  
habitat do  Si são, e foi avaliada e  reformulada à medida que se foi aprofundando o conhecimento  
sobre a ecologia e fenologia da e spécie, as exigênci as de  determinadas culturas e  o incremento  de  
área disponível pela crescente adesão de agricultores. Os principais fac tores condicionantes à 
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experimentação, nomeadamente  o culti vo de  leguminosas, sobrevieram pel a elevada dependência 
dos serviços do agricultor e pelo fac to do principal objectivo das parcelas ser a disponibilização  
de alimento para o Sisão. Ou seja, as exigências em relação à produ tividade e viabilid ade da 
cultura foram consideradas, mas relegadas para segundo plano.   
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  Gráfico  12 – Evolução do nº de protocolos durante a s trê s épocas agríco las do PPA. 

 

 
a) Análises de solo. 

 
 Foi possí vel na época 2004/2005 realizar algumas análise s de solo (12), graças à 

colaboração da Associ ação de Jovens Agricultores de Moura. Desta forma passámos a ter  
informação importante na escolha das espécies/variedades para os locais de sementeira para a 
época 2005/2006. A escolha do local de colheita foi baseada na litologia/pedologia e na 
ocupação do solo.  

A litologi a/pedologi a foi reconhecida através da observação de campo; temos nos 
núcleos de trabalho e ssenci almente xistos e  calcários, os primeiros originam solos litólicos pardos 
e os segundos barros e para-barros vermelhos e negros.  

A ocupação de solo assentou nas nossas parcel as de leguminosas à excepção de uma, 
colhida num pousio. Na tabel a 3 são  apresentados os resultados das análise s laboratori ais, 
efectuadas no laboratório químico agrícola Rebelo da Silva. 
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Parcela Zona Cultura 
Data 
colheita 

Declive 
(%) 

Fósforo 
(ppm) 

Potássio  
(ppm) 

Magnésio 
(ppm) 

Matéria 
orgânica (% ) Textura 

pH 
(água) 

Lameirões 3 Luzerna 25-05- 2005 1 a 3 62 (médi o) 
>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,9 ( médio) média 

8,1 
(pouco 
alcalino) 

Coroada 3 Luzerna 25-05- 2005 8 a 10 
>200 (muito 
alto) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 

1,65 
(baixo/médio) média 

8,3 
(pouco 
alcalino) 

Bogalheira 3 Luzerna 25-05- 2005 1 a 3 
>200 (muito 
alto) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 2,3 ( médio) média 

8,4 
(pouco 
alcalino) 

Machados 3 Luzerna 25-05- 2005 1 a 3 
24 (muito 
bai xo) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,8 ( médio) média 

7 
(neutro) 

Lobeiro 3 Luzerna 25-05- 2005 1 a 3 73 (médi o) 
>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 2 (médio) média 

7 
(neutro) 

Airoso 2 Pousio 27-05- 2005 3 60 (médi o) 
>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,8 ( médio) média 

7,4 
(neutro) 

Airoso 2 Sanfeno 27-05- 2005 5 
21 (muito 
bai xo) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,9 ( médio) média 

7,4 
(neutro) 

Benjoi m 1 Pousio 27-05- 2005 1 a 3 
23 (muito 
bai xo) 

>200 (muito 
alto) 65 (médi o) 2,2 ( médio) média 

8,3 
(pouco 
alcalino) 

Abegoaria 1 
Aveia + 
luzerna 27-05- 2005 1 a 3 135 (alto) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 2 (médio) média 

8,3 
(pouco 
alcalino) 

Lavradi as 1 Luzerna 27-05- 2005 3 57 (médi o) 
>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 

1,4 
(baixo/médio) média 

5,3 
(ácido) 

Retiro 1 Luzerna 27-05- 2005 1 a 3 40 (baixo) 
>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,1 (bai xo) média 

6,9 
(neutro) 

Areões 1 

Ervilha 
+ 
triticale 27-05- 2005 3 72 (médi o) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 3,4 (alto) grosseira 

5,3 
(ácido) 

 
Tabela 3 – Resumo  dos re sultado s das anál ises sumárias de solo  co lhida s em diversas parcelas afectas ao  PPA 
 

  

 b) Informação meteorológica. 

 

 A conjuntura meteorológica excepcional que decorreu em Portugal continental na época 
agrícol a 2004/2005, teve graves repercussões ao nível agro-pecuário. O ano de 2004 carac terizou-
se por valores de  precipitação muito inferiores aos valores médios de 1961-90, classificando-se  
como um ano extremamente seco. Grande par te do território , apresentou valores inferiores a 
60% da precipitação em relação ao  valor médio 1961-1990. Foi também registado o valor mais 
baixo de precipi tação anual desde 1931.  

 A temperatura média do ar em 2004 (15,8 ºC) foi superior em 0,8 ºC em relação à média 
1961-90. Na zona de estudo (Concelhos de  Moura e Mourão) a temperatura foi superior cerca de  
1,2 ºC em relação à média. 

 Dentro da nossa área de trabalho nem sempre dispomos de dados meteorológicos. As 
estações mais próximas, com dados validados para o ano hidrológico são as seguintes: Évora (a 
55 km), Beja (a 40 km), Serpa (a 20 km) e Reguengos (a 20 km). As duas primeiras são  
propriedade do Insti tuto de Meteorologi a e as segundas do Insti tuto Nacional da Água. 
 A precipitação acumulada no ano agrícola findo (coincidente com o ano hidrológico – 
Outubro de 2004 a Setembro de  2005) foi apenas de  305 mm para Évora (50%  da média), 219,1 
mm para Reguengos (39.2% da média), 208,5 mm para Serpa (39.6% da média) e 199 mm para 
Beja (35% da média). Podemos concluir e perceber  que segundo a informação climática de 15 de  
Setembro de 2005 do Instituto de meteorologia, 59% do território se  encontrava em seca 
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extrema, 34% em seca severa e 7% em seca moderada. A nossa área de trabalho esteve sob uma 
seca extrema. 
 

Comparação entre a precipitação normal e os valores registados em 2004/2005
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 Gráfico  13 – Va lores de  precipita ção no rmal (1961-1990) e  valores ocorrido s na época 2004/2005. 
 

 
4.4.1 Medida: SEMENTEIRA DE LEGUMINOSAS 
 

Objectivos da medida: 
• Reforçar os habitats de alimentação do sis ão e abetarda durante todo o ano, tendo em conta a 

fenologia das espécies . 
• Garantir cerca de 200 ha/ano de leguminosas dentro dos núcleos de trabalho.  
• Aplicação das “boas práticas agrícolas”, nomeadamente ao nível da conservação e melhoria dos solos.  

 
Condições de acesso: 

• Serem titulares ou rendeiros de parcelas (ou conjunto de parcelas cont íguas) com uma área igual ou 
superior a 2 ha, onde a densidade do coberto arbóreo não exceda as 2 árvores/ha para sobreiros e 
azinheiras e 3  árvores/ha para oliveiras e outras . Para densidades  arbóreas superiores, a Coordenação 
do Projecto analis ará caso a caso. 

• As parcelas com área inferior a 5 ha deverão estar afastadas pelo menos 200 m de qualquer edificação 
e não deverão s er limitadas por caminhos em mais de 50% do seu perímetro. 
 
Compromissos dos beneficiários: 

a) Realização dos itinerários culturais necessários ao normal desenvolvimento das plantas e aquis ição dos  
factores de produção (sementes).  

b) Respeitar o período de melhor sezão do solo para efectuar as mobilizações necessárias à sementeira, 
devendo contudo, optar-s e sempre que poss ível por mobilizações mínimas. 

c) Utilizar as espécies e/ou variedades de leguminosas indicadas pela Coordenação do Projecto e 
Associações de Agricultores .  

d)  Realizar a sementeira na altura prevista de acordo com as características da cultura. 
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e) Garantir uma cobertura mínima de 80% da parcela, tendo em conta as densidades de sementeira 
indicadas pela Coordenação do Projecto e Associação de Agricultores . 

f) As culturas de Inverno deverão ser mantidas no terreno até 30 de Março e as culturas de Primavera 
deverão ser mantidas no terreno até 15 de Agosto sem qualquer intervenção.  

 
Montante das ajudas: 

O valor de ajudas a atribuir é de 300 € / ha . 
 

 

  

 Figura 6 – Parcelas afectas à med ida “Sementeira  de  Leguminosas”,  durante  o PPA,  no  núcleo  1. 
 

 

 

Parcelas afectas à medida “Sementeira de leguminosas”, no núcleo 1. 

Legenda: 

 
Época agríco la: 

 

        Primavera  2003 

 

 

        2003 / 2004 

 

 

        2004 / 2005 
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 Figura 7 – Parcelas afectas à med ida “Sementeira  de  Leguminosas”,  durante  o PPA,  no  núcleo  2. 

 
 
 
 
 
 

Parcelas afectas à medida “Sementeira de leguminosas”, no núcleo 2. 

Legenda: 
 

Época agrícola: 

 

        

        2003 /  2004 

 

 

        2004 /  2005 
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 Figura 8 –  Pa rcela s afectas à medida “Sementeira de Leguminosas”, durant e o PPA,  no núcleo 3, Stº  
       Amador Norte e Machados. 

 
 
 
 4.4.1.1 Resultados da medida “Sementeira de Leguminosas”. 

 

 Apresenta-se na tabela 4 o resumo das espécies e/ou variedades de leguminosas, a sua aptidão 
agronómica e as áreas ensaiadas durante as várias épocas do Projecto Piloto Agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelas afectas à medida “Sementeira de legum inosas”, no núcleo 3. 

Legenda: 
 
Época agrícola: 

 

        Primavera 2003 

 

 

        2003 /  2004 

 

 

        2004 /  2005 
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Época de 
sementeira Espécie / variedade 

Consumo 
humano 

Consumo 
animal (grão) 

Consumo 
animal 
(forragem) 

2003/2004 
(ha) 

2004/2005 
(ha) 

2005/2006 
(ha) Total (ha)

Luzerna anual (Kelson)     sim 37,27 - - 37,27

Luzerna anual (Sava )     sim - 32 5 37
Luzerna anual (Ponto)     sim - - 29,5 29,5

Luzerna anual (Parabinga )     sim 10 37,5 49,75 97,25
Luzerna anual (Santiago)     sim - - 5 5

Luzerna perene (Medicago sativa) *     sim 36,5 14 11 61,5
Ervilha (Pisum sativum)   sim sim 5 11 15 31

Grão-de-bico preto (Cicer arietinum)   sim   1 1,5 16,5 19
Ervilhaca (Vicia  sativa )     sim - 3,5 - 3,5

Grão-da-Comenda (Lathyrus cicera )   sim sim 1 - - 1
Grão-da-Gramicha (Lathyrus cicera)   sim sim - 5 - 5

Garroba (Vicia  articulata)   sim sim - - 4,5 4,5
Fava forrageira (Vicia  faba )   sim   5 - - 5

Tremocilha (Lupinus angustifolia )   sim sim 2 - - 2
Jeros (V icia  ervilia)   sim sim - - 5 5

Trevo da Pérsia (Trifolium resupinatum)     sim - - 5 5

Outono 
(até 30 de 
Outubro) 

Sanfeno (Onobrychis viciifolia)     sim - 2,5 - 2,5

Grão-de-bico (Cicer arietinum) sim     40,6 26 36,5 103,1

Feijão Catarino (Phaseolus vulgaris) sim     5 - - 5
Primavera 
(até 30 de 

Março) Feijão-frade (Vigna sp.) sim     4,5 - - 4,5

     147,87 133 182,75  

         

     Área total de leguminosas(ha):  463,62
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 Tabela 4 – Resumo das espécies de leguminosas ensaiadas durante o PPA, sua área e aptidão agronómica. 
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 No gráfico 14 é representado a evolução da área cultivada para cada espécie. A evolução 
advém de diversos factores, nomeadamente dos resultados sobre o uso das parcelas pelo Sisão, 
de factores climatéricos, da experimentação de novas espécies e/ou variedades, da 
disponibilidade de semente no mercado, da qualidade do solo das novas parcelas aderentes, etc. 

 No gráfico 15 são apresentadas as proporções de cada espécie/variedade em cada uma das 
épocas agrícolas. No gráfico 16 são apresentadas as áreas de leguminosas por núcleo de trabalho 
comparando as várias épocas agrícolas. 
 

Evolução da área das diferentes espécies / variedades de leguminosas 
ensaiadas.
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 Gráfico 14 – Áreas das espécies de leguminosas ensaiadas, ao longo das três épocas agrícolas. 
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   Gráfico 15 – Proporção da área das diversas leguminosas em cada época agrícola. 

Relação entre áreas de sementeira das espécies / variedades 
de leguminosas ensaiadas.
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Área de leguminosas nos vários núcleos, durante o PPA.
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 Gráfico 16 – Área de leguminosas semeada por época agrícola  em cada núcleo de trabalho. 

 
 Da interpretação do gráfico 14 podemos concluir que houve espécies que tiveram prioridade 
sobre outras. No primeiro ano a escolha das espécies foi sobretudo baseada em consultas 
bibliográficas, sendo escolhidas aquelas que eram referidas como preferidas pelo Si são. Nas épocas 
seguintes, foram feitas algumas adaptações baseadas na experiência anterior, tentando sempre 
experimentar novas espécies de leguminosas que não eram referidas em bibliografia. A luzerna anual 
e grão-de-bico foram as espécies claramente com a maior área de cultura, a primeira em sementeira 
de Outono e a segunda em sementeira de Primavera. Ambas proporcionaram bons resultados como 
alimento para os sisões e as técnicas de sementeira simples. A luzerna perene foi diminuindo a sua 
área, pois exi ste maior dificuldade na sua sementeira e o seu crescimento no primeiro ano é muito 
reduzido e deverá ser implantada em regadio, para garantir bons crescimentos (poderá persistir até 8 
anos e sujeita a diversos cortes anuais).  

 Por outro lado a parcela de ervilha instalada na primeira época revelou-se interessante pelo 
seu uso pelas abetardas e sendo uma cultura pouco exigente e fácil de semear, apostámos no seu 
aumento nas épocas seguintes.  
 Outra cultura que se veio a revelar interessante foi a de grão-de-bico preto. Uma variedade de 
grão que pode ser semeado no Outono (de ciclo mais longo) e que por isso está disponível para as 
aves durante mais meses, produzindo também bastante mais grão por hectare. Esta variedade 
destina-se sobretudo ao fabrico de rações para animais.  
 Estas quatro espécies de leguminosas (luzerna anual, luzerna perene, ervilha e grão-de-bico) e 
respectivas variedades perfizeram durante as três épocas agrícolas do PPA, cerca de 90% da área total 
dedicada à medida “Sementeira de Leguminosas” (vide gráfico 15) 

 As outras espécies semeadas tiveram sobretudo um papel experimental por isso as suas áreas 
foram reduzidas. Mas nem sempre foi possível tirar conclusões agronómicas ou ecológicas, por 
diversos motivos. Por exemplo: 
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• as espécies ensaiadas na época 200/2005 não tiveram um desenvolvimento normal devido à 
seca extrema que se fez sentir (Vide gráfico 13); 

• noutros casos a localização dessas parcelas não era a m ais favorável para o uso pelas aves, 
embora apresentassem um bom crescimento vegetativo; 

• outra razão a apontar para a fal ta de il ações conclusivas, teve haver com a dificuldade em 
adquirir determinadas sementes, o elevado preço de algumas fazia com as densidades de 
sementeira fossem abaixo do ideal e as técnicas de sementeira não eram dominadas (muitas 
desta espécies foram semeadas em sementeira directa, não estando esta técnica 
suficientemente apurada para sementes muito pequenas); 

• noutras situações as espécies escolhidas eram instaladas em solos muito pobres ou com 
características desfavoráveis às suas necessidades 

 

 Da interpretação do gráfico 16, concluímos que, à excepção do núcleo 2, todos os outros 
núcleos de trabalho tiveram uma redução significativa na área de leguminosas na época 204/2005. 
Este facto deveu-se sobretudo à seca extrema que se fez sentir nesse ano, onde praticamente não 
foram efectuadas sementeiras de Primavera. No núcleo 2 houve uma redução de área na época 
seguinte (2005/2006), porque uma parte significativa desse núcleo (cerca de 550 ha), foi convertido 
para olival intensivo, perdendo-se assim uma parte importante de habitat pseudo-estepário.  

  
 O grão-de-bico (Cicer arietinum), a ervilha (Pisum sativum) e a ervilhaca (Vicia sativa) são culturas 
conhecidas pelos agricultores locais. A primeira era bastante cultivada (para alimentação humana) 
num passado recente, sendo depois substi tuída pelo girassol nas rotações, devido aos apoios 
concedidos pela UE a esta cultura. As outras usam-se para alimentação animal como forragem, ou 
em grão para o fabrico de rações. 

 As luzernas e a maioria das restantes leguminosas não têm tradição de cultivo na região. As 
excepções eram as poucas explorações de gado leiteiro, com regadio; nessas produzia-se luzerna. 

 Apresenta-se na tabela 5 um resumo das principais necessidades agronómicas para cada 
espécie. Note-se que a informação referida é baseada nos ensaios no âmbito do PPA, portanto em 
sistemas de produção de sequeiro. 
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Tabela 5 – Resumo das espécies de leguminosas ensaiadas e das suas principais necessidades agronómicas. 

Espécie Data 
sementeira 
ideal 

Densidade 
sementeira 
(kg/ha) 

Itinerários culturais Observações 

Luzerna anual  

Até 15 de Outubro 15 a 20, 
consoante a 
variedade. 

- Mobilização superficial (10 cm) de modo a ter uma boa 
cama de sementeira 

- Sementeira (a lanço ou com semeador de linhas de precisão) 

- Rolagem 

- Corte sanitário (para controlar infestantes) 

- Consoante as variedades escolhidas, esta espécie 
pode ter bastante interesse na produção de fenos ou 
silagens de qualidade, ou como pratense para 
melhoramento de pastagens. 

- Seria interessante usar o semeador directo, mas 
dada o reduzido tamanho das sementes, as taxas de 
emergência são pequenas, é preciso apurar a técnica. 

Luzerna 
perene   

Até 15 de Outubro 10 a 15 - Mobilização superficial (10 cm) de modo a ter uma boa 
cama de sementeira 

- Sementeira (a lanço) 

- Rolagem 

- Corte sanitário (para controlar infestantes) 

- É importante rea lizar pelo menos  um ou dois 
cortes por ano, para promover a regeneração e o 
vigor das plantas. 

Ervilha  

Até 15 de 
Novembro 

120 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço, em linhas ou com semeador directo 
(neste caso em vez da mobilização aplicar-se-á um herbicida 
total da família dos glifosatos. 

- No caso de sementeira a lanço, a semente poderá ser tapada 
com uma passagem ligeira de grade  

- Pode ser consociada com uma gramínea (se o 
objectivo é a produção de forragem) de porte alto. 
Por .ex. triticale. 

- Se o objectivo for a produção de forragem a 
sementeira a lanço é suficiente, se for para ceifar é 
preferível semear em linhas. 

- Semente com boas taxas de emergência em  
sementeira directa 

Grão-de-bico 
pre to 

Até 15 de 
Novembro 

100 c - É preferível semear em linhas, porque o objectivo é 
a ceifa para aproveitamento do grão e as plantas 
ficam distribuídas de forma homogénea, 
favorecendo a floração. 

- Semente com boas taxas de emergência em  
sementeira directa 

Ervilhaca * 

Até 30 de Outubro 50 a 70  - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço. 

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente. 

 

- Como a ervilhaca é uma cultura forrageira que se 
consocia com cereais a sementeira é feita  a lanço, 
misturando-se as duas sementes na proporção 
pretendida (25 a 30% do peso da ervilhaca) 

Grão-da-
Até 30 de Outubro 50 a 70 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou - Como o grão-da-Comenda é uma cultura forrageira  

que se consocia com cereais a sementeira é feita a  
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Comenda*  escarificador. 

- Sementeira a lanço. 

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente. 

lanço, misturando-se as duas sementes na proporção 
pretendida (25 a 30% do peso do grão-da-
Comenda). 

Espécie Data 
sementeira 
ideal 

Densidade 
sementeira 
(kg/ha) 

Itinerários culturais Observações 

Grão-da-
Gramicha * 

Até 30 de Outubro 50 a 70 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço. 

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente. 

 

- Como o grão-da-Gramicha é uma cultura 
forrageira  que se consocia  com cereais a  sementeira 
é feita a lanço, misturando-se as duas sementes na 
proporção pretendida (25 a 30% do peso do grão-
da-Gramicha). 

Garroba*  

Até 30 de Outubro 70 a 100 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço. 

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente. 

 

- Como a garroba é uma cultura forrageira que se 
consocia com cereais a sementeira é feita  a lanço, 
misturando-se as duas sementes na proporção 
pretendida (25 a 30% do peso garroba). 

Fava 
forrage ira  

Até 15 de 
Novembro 

150 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço ou com semeador de linhas apropriado. 

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente.  

- Esta cultura tem como objectivo a produção de 
semente para a alimentação animal directamente, ou  
transformada para rações. Há todo o interesse em 
realizar a sementeira em linha para facilitar a ceifa .  

- Apresenta um período prolongado de floração, 
precavendo eventuais danos provocados pelas 
geadas tardias, na 1ª fase de floração. 

Tremocilha  

Até 15 de 
Novembro 

70 - Mobilização do solo a 20 cm, com escarificador e grade de 
discos.  

- Sementeira a lanço ou com semeador de linhas apropriado. 

- Passagem ligeira  com grade de d iscos para tapar a semente 
(no caso de sementeira a lanço) 

- Esta cultura tem grande capacidade de retenção de 
azoto. 

- Pode ser aproveitada para produção de semente 
(neste caso deve ser semeada em linhas para facilitar 
a ceifa). 

- Também pode ser aproveitada para pastoreio 
directo dos animais. (neste caso pode ser semeada a 
lanço 

Je ros * 

Até 15 de 
Novembro 

120 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira com semeador de linhas. 

- Corte sanitário (para controlar infestantes) 

-Espécie com pouco interesse para produção de 
forragem, pois produz pouca massa. 

- Tem interesse para a produção de grão para o 
fabrico de rações, pois estes apresentam entre 18 a 
25% de proteína bruta 

- A sementeira deve ser feita em linhas para facilitar 
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a ceifa. 

Espécie Data 
sementeira 
ideal 

Densidade 
sementeira 
(kg/ha) 

Itinerários culturais Observações 

Trevo da 
Pérsia  

Até 30 de Outubro 15 - Mobilização superficial (10 cm) de modo a ter uma boa 
cama de sementeira 

- Sementeira (a lanço ou com semeador de linhas de precisão) 

- Rolagem 

- Corte sanitário (para controlar infestantes) 

- Variedade de trevo com grande aptidão forrageira, 
devido à grande produção de massa e á rápida 
recuperação depois de corte, mesmo em sequeiro. 

 

 

Sanfeno  

 

 

Até 15 de 
Novembro 

 

 

50 (com casca) 

 

 

- Mobilização do solo a 20 cm, com escarificador e grade de 
discos.  

- Sementeira a lanço.  

- Passagem ligeira com grade de discos para tapar a semente. 

- Corte sanitário (para controlar infestantes) 

 

 

- Espécie perene com bastante interesse para 
pastoreio directo ou para produção de forragens (a 
partir do 3º ano) 

- Bastante resistente à secura. 

Grão-de-bico  

Até 30 de Março 100 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira a lanço, em linhas ou com semeador directo 
(neste caso em vez da mobilização aplicar-se-á um herbicida 
total da família dos glifosatos. 

- No caso de sementeira a lanço, a semente poderá ser tapada 
com uma passagem ligeira de grade 

- Espécie de Primavera, resistente à secura. 

- As densidades ideais de sementeira situam-se entre 
150 a 180 kg/ha, para tornar a cultura 
economicamente viável. 

- A sementeira deve ser efectuada em linhas para 
favorecer o crescimento regular das plantas. E 
facilitar a ceifa. 

- Semente com boas taxas de emergência em  
sementeira directa  

Feijão 
Catarino  

Durante o mês de 
Abril 

120 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira com semeador de linhas. 

 

- Variedade pouco adaptada a sequeiro, apenas se 
torna economicamente viável em regadio. 

Feijão-frade  

Durante o mês de 
Abril 

100 - Mobilização do solo a 15 cm, com grade de d iscos ou 
escarificador. 

- Sementeira com semeador de linhas. 

 

- Espécie bem adaptada ao sequeiro. 

- Muito apreciada e valorizada pelas suas vagens em 
verde. 

- Não existem meios técnicos para a colheita de 
vagens em verde, mecanicamente. 
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* Estas espécies também podem ser semeadas em linhas, quando destinadas à produção de grão para consumo animal. Nestes casos o cereal tem 
sobretudo a função de tutor. Na área da ZPE esta opção é rara.
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4.4.2 Medida: MANEIO PECUÁRIO. 

 

Objectivos da medida: 

• Reforçar os habitats de nidificação do sisão e abetarda durante o período de demarcação de 
territórios e aparecimento de juvenis voadores, e o habitat de alimentação durante o resto do 
ano. 

• Garantir cerca de 125 ha/ano de pastos guardados no período reprodutor e um encabeçamento 
máximo de 1 CN/ha na restante época. 

 

Condições de acesso: 

• Serem titulares ou rendeiros de parcelas (ou conjunto de parcelas contíguas) com pastagem 
natural ou semeada, com uma área igual ou superior a 10 ha, onde a densidade do coberto 
arbóreo não exceda as 2 árvores/ha para sobreiros e azinheiras e 3 árvores/ha para oliveiras e 
outras. Para densidades arbóreas superiores, a Coordenação do Projecto analisará caso a caso. 

• Serem detentores de efectivos bovinos, ovinos e/ou caprinos. 
 

Compromissos dos beneficiários: 
a) Manutenção de uma parcela de pastagem guardada durante dois meses e meio (entre 1 de Abril e 

15 de Junho, ou entre 15 de Abril e 30 de Junho, consoante as condições meteorológicas).  
b) Não efectuar qualquer intervenção na pastagem durante o período reprodutor das aves (manter o 

pasto guardado, ou seja, durante o período de tempo referido o gado não pode pastorear na 
parcela). 
 
Montante das ajudas: 

• O valor de ajudas a atribuir é de 10 € / ha.  
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Figura 9 – Parcelas afectas à medida “Maneio Pecuário”, durante o PPA, no núcleo 1. 

 
Figura 10 – Parcelas afectas à medida “Maneio Pecuário”, durante o PPA, no núcleo 2. 

 

Legenda: 
 

Maneio Pecuário 

        

        2003 / 2004 

 

Legenda: 
 

Maneio Pecuário 

 

        

        2003 / 2004 
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 4.4.2.1 Resultados da medida “Maneio Pecuário” 
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Gráfico 17 – Áreas afectas à medida “Maneio Pecuário” 

Esta medida apenas vigorou durante a época 2003 / 2004, onde conseguimos com alguma 
dificuldade afectar 104,5 ha, sendo que o objectivo inicial seriam 250 ha. 

Esta medida foi abandonada nas épocas seguintes, devido à dificuldade em conseguir 
protocolos e por ser difícil monitorizar o seu efeito na beneficiação do habitat de nidificação. O 
défice de protocolos deveu-se sobretudo ao facto dos agricultores precisarem de toda a área de 
pastagem ou área forrageira durante a Primavera, para os seus efectivos pecuários. Sendo esta a al tura 
do ano em que o crescimento vegetativo é maior, a pastagem deve ser aprovei tada ao m áximo, por 
outro lado, de final de Abril até final de Maio é a al tura em que se fazem fenos, portanto não seria 
possível manter a área forrageira sem intervenção até 30 de Junho. O pagamento teria de ser bastante 
superior aos 10€/ha, de modo a compensar o agricultor pela falta de alimento para os efectivos, 
durante os 3 meses de vigor da medida. Ou seja, deveria ser pago o equivalente ao valor gasto, se o 
agricultor recorresse ao mercado para alimentar os seus animais “à mão”. 

Outra questão que também dificultou a viabilidade da medida, foi o facto das cercas ou 
parques, terem áreas muito grandes, tornando-se assim mais difícil gerir a rotatividade dos animais na 
exploração, por haver menos cercas disponíveis. 

 

 
 

 
 

 
 
4.4.3 Medida: PRÁTICAS AGRÍCOLAS PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 
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Objectivos da medida: 

• Melhorar qualitativamente os habitats agrícolas usados pelo sisão e abetarda durante todo o ano, 
tendo em conta a fenologia das espécies. 

• Garantir cerca de 2500 ha/ano de parcelas onde se apliquem alterações às práticas culturais que 
sejam de baixo custo e fácil execução, contribuindo para a melhoria ambiental dos ecossistemas 
agrícolas. 

• Incentivar e apoiar os agricultores na aplicação das “Boas Práticas Agrícolas” e na candidatura às 
“Medidas Agro-Ambientai s”, nomeadamente ao nível da conservação e melhoria dos solos.  

  
Condições de acesso: 

• Serem titulares ou rendeiros de parcelas (ou conjunto de parcelas contíguas) com uma área igual 
ou superior a 10 ha, onde a densidade do coberto arbóreo não exceda as 2 árvores/ha para 
sobreiros e azinheiras e 3 árvores/ha para oliveiras e outras. Para densidades arbóreas superiores, 
a Coordenação do Projecto analisará caso a caso. 

• Praticarem nas suas parcelas um sistema de rotação tradicional ou derivado deste, ou possuírem 
parcelas de pastagem permanente ou temporária. 

 

Compromissos dos beneficiários: 
a) Manter uma faixa de cereal (de sequeiro) não mondada em redor da parcela, com uma 

largura mínima de 8 metros, (ou 5 a 10% da área da parcela). Nas culturas sob  
center pivot manter uma faixa não mondada com cerca de 6 metros de l argura (ou 2 a 3% 
da parcela). 

b) Não alqueivar as parcelas de retirada de terras entre 15 de Março e 30 de Junho. 
c) Não utilizar meios aéreos para aplicação de fitofármacos, nem usar aqueles cujas 

substâncias activas sejam: bromoxinil, ioxinil, mecoprope, prossulfurão, diclofope-metilo, 
diflufenicão e paraquato. Nota: Vide Anexo II com a lista de produtos comerciais que contêm estas 
substâncias activas. 

d) Não ceifar o cereal e forragem antes da data indicada pela Associação de Agricultores. 
e) Manter os restolhos e resíduos vegetai s das culturas de sequeiro e regadio, não queimados 

e não mobilizados até às “águas novas” (meados de Setembro). 
f) Manter os pontos de água existentes na exploração acessíveis às aves (sisão e abetarda) 

entre Julho e Setembro. 
g) Manter a parcela limpa de resíduos inorgânicos, nomeadamente plásticos usados no 

transporte e condicionamento de factores de produção. 
h) Respeitar o período de melhor sazão do solo para efectuar as mobilizações necessárias à 

sementeira, devendo contudo, optar-se sempre que possível por mobilizações mínimas. 
i) Nas parcelas de pastagem (natural ou semeada) manter um encabeçamento máximo de 1 

CN / ha. 
 

Montante das ajudas: 

• O valor de ajudas a atribuir é de 10 € / ha.  
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Figura 11 – Parcelas afectas à  medida “Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza”, no núcleo 1. 
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 Figura 12 – Parcelas afectas à medida “Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza”, no núcleo 2. 

Legenda: 
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 Figura 13 – Parcelas afectas à medida “Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza”, no núcleo 3. 

 4.4.3.1 Resultados da medida “Práticas Agrícolas para Conservação da Natureza”. 
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Gráfico 18 – Áreas afectas à medida “Prát icas Agrícolas para Conservação da Natureza” 

 

 
 Apesar de conseguirmos uma taxa de implementação da medida de 86% sobre a área 
pretendida (2500 ha), resolvemos abandoná-la nas épocas seguintes. A monitorização do seu efeito 
sobre as populações de Sisão era difícil de realizar, pois a área a amostrar era muito grande. 

Outra das razões do abandono da medida, teve a ver com a constatação de que os agricultores 
acabavam por trabalhar normalmente, sem terem de efectuar alterações na sua gestão corrente, 
cumpriam os seus compromissos sem terem de efectuar qualquer alteração. No entanto, sempre que 
era pedida determinada alteração na gestão da parcela contrária ao que normalmente o agricultor 
fazia, esta era normalmente recusada, argumentando que o pagamento de 10€/ha não era suficiente 
para fazer face a eventuais perdas de rendimento. 

 Outra razão que levou ao abandono desta medida, foi o aparecimento de uma medida agro-
ambiental  do Ministério da Agricultura, que apoiava os agricultores para fazerem exactamente aquilo 
que a nossa medida propunha.   
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 4.4.4 Medida: PROTECÇÃO DE POUSIOS. 

  
  

Objectivos da medida: 
• Reforçar os habitats de nidificação e alimentação do si são e abetarda durante o período de 

demarcação de terri tórios e aparecimento de juvenis voadores. 
• Garantir cerca de 500 ha/ano de retirada de terras e pousios não intervencionados durante o 

período reprodutor.  
 

Condições de acesso: 

• Serem titulares ou rendeiros de parcelas retiradas de produção (retirada de terras obrigatória ou 
voluntária) ou pousios, com uma área igual ou superior a 1 ha, onde a densidade do coberto 
arbóreo não exceda as 2 árvores/ha para sobreiros e azinheiras e 3 árvores/ha para oliveiras e 
outras. Para densidades arbóreas superiores, a Coordenação do Projecto analisará caso a caso. 

 

Compromissos dos beneficiários: 

• Manutenção de uma parcela em retirada de terras ou em pousio, não intervencionada entre 1 de 
Abril e 30 de Junho. 

• Efectuar o controlo da vegetação na parcela até 30 de Março. O agricultor poderá optar pela 
mobilização do solo, pelo corte da vegetação (gadanhagem) ou pela aplicação de herbicida. 
Qualquer intervenção posterior só deverá ser feita a partir de 1 de Julho.  

 

Montante das ajudas: 

• O valor de ajudas a atribuir é de 60 € / ha.  
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 Figura 14 – Parcelas afectas à medida “Protecção de Pousios”, no núcleo 1 e Ferrarias. 
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 Figura 15 – Parcelas afectas à medida “Protecção de Pousios”, no núcleo 2.  

 
  Figura 16 – Parcelas afectas à  medida “Protecção de Pousios” no núcleo 3, St º Amador Norte e Machados. 
 

 4.4.4.1 Resultados da medida “Protecção de Pousios”. 
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Área afecta à medida "Protecção de Pousios", nos vários núcleos
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 Gráfico 19 – Áreas afectas à  medida “Protecção de Pousios” nos vários núcleos de t rabalho, ao longo do PPA. 

Esta medida apareceu em substituição das anteriores “Maneio Pecuário” e “Práticas 
Agrícolas para Conservação da Natureza”. Sobretudo, porque pretendíamos uma medida eficaz no 
favorecimento de habitat de reprodução, durante a Primavera. Decorreu também da observação das 
intervenções que eram feitas nas parcelas com habitat favorável de nidificação, nomeadamente as 
mobilizações de solo em plena época reprodutora, nos pousios. Isto sucedia quando o Inverno era 
muito chuvoso, não permitindo a preparação do solo mais cedo 

Esta medida foi aplicada nas parcelas com ocupação de solo favorável ao ciclo reprodutor do 
Sisão: pousios, pastagens e leguminosas. 

O valor pago de 60 €/ ha, foi calculado com base no custo de uma aplicação de herbicida 
específico para cereais, compensando o eventual aumento de infestantes na próxima cultura de 
Out./Inv. 

Pretendíamos afectar 500 ha/ano a esta medida, mas só conseguimos 135,4 ha na época 2004 
/2005, devido à si tuação de secura 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. A época seguinte, porque apresentou uma quantidade de precipitação normal, proporcionou 
mais alimento para o gado e desta forma, mais parcelas disponíveis para aderirem à medida. 
Conseguimos nesta época 370 ha. 

Se na primeira época de implementação da medida não foi necessário efectuar qualquer 
intervenção no sentido de controlar o crescimento vegetativo na parcela, porque a falta de 
precipitação não permitiu o crescimento normal das plantas. Já na época 2005/2006 tivemos de 
intervir em algumas parcelas, pois a partir de princípios de Abril o crescimento da vegetação é 
exponencial em anos normais de precipitação. As parcelas intervencionadas tinham uma ocupação 
com leguminosas forrageiras e pousio, inseridas em solos muito produtivos de classe A. Foi possível 
tirar algumas ilações interessantes de uma prática que não é normal efectuar-se nesta altura, mas mais 
tarde, cerca de um mês a um mês e meio depois. 
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Experimentar fazer feno em finais de Março é arriscado devido à instabilidade do tempo 
nesta altura: se chove antes dos fardos serem retirados do terreno, poderão perder-se todos e o 
trabalho associado terá sido em vão; por outro lado nesta al tura o solo ainda tem demasiada 
humidade não permitindo a entrada de máquinas. A hipótese mais viável de aproveitar a m assa 
vegetal é fazendo silagem (caso o solo permita a entrada de máquinas), no entanto este é um produto 
que não tem muito consumo na área da ZPE, pois está associado sobretudo à produção leiteira e por 
isso não existem nesta área máquinas para fazer silagem. 

Apresentamos na tabela 6 um resumo com os aspectos posi tivos e negativos, do ponto de 
vista agronómico, para as culturas em que experimentámos o corte da vegetação até à primeira 
semana de Abril.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cultura Intervenção Aspectos positivos Aspectos negativos 
Pousio Corte para silagem 

(a 15 cm) 

- Controlo eficiente das principais infestantes 
de Primavera (antes da maturação de 
sementes).  

- Permite a regeneração de espécies mais 
interessante para pastagem. 

- Dependendo da percipitação e da qualidade 
do solo, poderá ser efectuado um 2º corte no 
final de Maio 

- Menor produção de massa 
vegeta l (podendo atingir 
menos 50% do que seria de 
esperar um mês e meio 
depois). 

- Grande % de água nas 
plantas, podendo prejudicar e 
inviabilizar a silagem 

Luzerna anual Corte para silagem 

(a 15 cm) 

- Controlo eficiente das principais infestantes 
de Primavera (antes da maturação de 
sementes).  

- A precocidade das espécies usadas permite 
que nesta a ltura já  exista a lguma maturação 
de sementes, acabando por ficar um stock 
razoável para a próxima época 

- As plantas não recuperam se 
a floração já tiver terminado. 

- Nesta altu ra o equ íbrio em 
nutrinetes não é o melhor, 
seria necessário deixar maturar 
mais as plantas 

Cultura Intervenção Aspectos positivos Aspectos negativos 
Luzerna anual Corte para feno 

(a 5 cm) 

- O cont rolo das infestantes é mais eficiente - A recuperação da vegetação é 
mais lenta 

- O stock de sementes deixado 
é muito menor 

Trevo da Pérsia Corte para silagem 

(a 15 cm) 

- Controlo muito eficiente das principais 
infestantes primaveris. 

- Recuperação rápida e vigorosa do trevo 
antes da floração,  

- Permite efectuar um segundo corte após a 
maturação de sementes. 

- O equilíbrio em nutrientes 
não é o melhor, seria  
necessário deixar maturar mais 
as plantas 
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Trevo da Pérsia Corte para feno 

(a 5 cm) 

- O cont rolo das infestantes é mais eficiente - A recuperação da vegetação é 
mais lenta. 

 

Sanfeno Corte para silagem 

(a 15 cm) 

- Controlo eficiente das principais infestantes 
de Primavera (antes da maturação de 
sementes).  

- Permite um melhor desenvolvimento do 
sanfeno, favorecendo a competição pela luz e 
consequentemente promovendo uma maior 
produção de sementes. 

 

Não há. 

Tabela 6 – Aspectos positivos e negativos das intervenções rea lizadas para controlo da vegetação até à 1ª semana de       
Abril. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
5. RESULTADOS E CONCLUSÕES. 

 

 

Apresentam-se no gráfico 20 as áreas protocoladas para as várias medidas, ao longo do PPA. 
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Evolução da área ocupada por cada medida durante o PPA
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Gráfico 20 – Evolução das áreas ocupadas por cada medida durante o PPA. 

 

 
Podemos concluir no final do Projecto, que 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. Apenas a existência de apoios vindos do Plano de 
Desenvolvimento Rural, poderão incentivar os agricultores à sua aplicação. 

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 provar este cenário, apresentamos algumas consequências 
resultantes da seca extrema que assolou Portugal e em particular a região interior sul (vide gráfico 
13), 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, grande 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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5.1 Conclusões agronómicas.  
 

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 ensil adora, 
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. O mais importante é de facto evitar 
qualquer intervenção entre Abril e Junho, durante a época reprodutora.  

 
Em relação à sementeira de leguminosas e do ponto de vista agronómico, 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. Sabemos no entanto que tecnicamente não é fácil o seu trabalho, quando a pedregosidade e 
compactação do dolo são grandes, seria no entanto importante começar já, para colher frutos daqui a 
4 – 6 anos.  

 
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, ervihaca, grão-da-Comenda ou Gramicha, Garroba. O importante 
será deixar as plantas completarem o ciclo e maturar as sementes de modo a que fique um bom stock 
no solo. 

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

As culturas de grão-de-bico preto, ou de fava forrageira dão normalmente boas garantias de 
produção. Mas tanto em relação a estas última cul turas, ou às anteriores, quer sejam para a produção 
de grão para alimentos compostos para animais, para a produção de forragem, silagem ou mesmo 
pastagem, o mais importante é haver uma estrutura inter profissional local que identifique as 
carências locais de determinados produtos, que determine a procura e depois que adapte a oferta de 
forma organizada, para que o ciclo da procura e oferta esteja bem dimensionado e o mais fechado 
possível no espaço da ZPE. Desta forma poderá haver oportunidade para o incremento de área de 
algumas leguminosas. 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 154 

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 desaparecido 
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 vali a económica é que a 
cultura poderá ser sustentável. 

Algumas das sementeiras efectuadas ficaram aquém das densidades ideias 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 argumento mais comum era o de que o objectivo não era produzir em quantidade, mas sim 
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. 

Penso 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 posi tivos 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. 

Por outro l ado, penso que em termos de ensaios, teria tido bastante interesse e os resultados 
teriam sido mais fidedignos, se Coordenação do PPA, tivesse arrendado alguns terrenos e tivesse ela 
própria gerido essas parcelas e procedido a determinadas sementeiras, recorrendo a serviços 
externos. Dessa forma o controlo sobre todos os itinerários culturais e densidades de sementeira 
teriam sido acompanhados com mais pormenor 

 
 

5.2 Conclusões sócio-económicas 
 

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 
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 i sso é necessário criar mecanismos compensatórios, sempre que existirem 
constrangimentos à produtividade e ao conforto primário social. 

O caso da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos é um exemplo de como não deve ser criada 
uma ZPE, sem que exista um plano de gestão e medidas reguladoras (que contemplem apoios no 
caso de restrições na actividade agrícola, ou noutras), que sejam claras para todos os interlocutores e 
que possam ser avaliadas regularmente. 

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 
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anuais regadas. Ambas as situações provocam perda de habitat para o Sisão, devido a alterações na 
sua estrutura e à intensificação perniciosa.  

São as áreas de características pseudo-estepárias que estão mais vulneráveis a esta realidade. 
Muitos dos blocos de rega previsto no projecto de Alqueva estão inseridos em áreas com estas 
características. Em relação ao olival intensivo não existiri a problema se este resultasse da conversão 
de olivais velhos, só que na realidade temos constatado que a sua instalação tem sido feita em áreas 
outrora pseudo-estepárias. 

Uma medida agro-ambiental específica para a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, deveria 
ser adoptada o m ais 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.  
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6. PROPOSTAS PARA O FUTURO 
 

 6.1 Proposta de medida agro-ambiental para a área estepária da ZPE  
 

 A criação de uma medida agro-ambiental para a área estepária da IBA de 
Mourão/Moura/Barrancos deverá ter em conta quatro aspectos orientadores: 

 
1. Preservação das características biofísicas do habitat – as características biofísicas do 

habitat das espécies de aves estepárias deverão ser preservadas tendo em conta a sua 
dependência deste habitat agrícola; 

2. Protecção das áreas de nidificação – as áreas de nidificação seguras para as aves que 
nidificam no solo deverão ser garantidas, em particular para aquelas mais ameaçadas; 

3. Reforço das áreas de alimentação - as áreas de alimentação para o Sisão e para a Abetarda 
deverão ser reforçadas durante todo o ano; 

4. Compensações aos agricultores – os agricultores deverão ser compensados pelo seu 
serviço na conservação das aves dependentes dos sistemas cerealíferos de sequeiro e por 
eventuais perdas resultantes das restrições no planeamento e realização da sua actividade. 

 

 Proposta de medida agro-ambiental 
 

 Uma medida Agro-Ambiental para a conservação das aves estepárias da IBA de 
Mourão/Moura/Barrancos deverá conter as seguintes acções: 

1. Manutenção de áreas de pousio – definir as percentagens mínimas de pousio na 
exploração e sua gestão. Estas áreas deverão ser diferentes das retiradas de terras obrigatórias 
(set-a-side) 

2. Sementeira de leguminosas – elaboração de uma lista de leguminosas a usar, com épocas 
de sementeira, itinerários culturais, gestão da cultura e tempo de vigor dos contratos. Incluir-
se-ão espécies de consumo humano e animal.  

3. Esquema de rotação – no período em vigência dos contratos deverão s er estabelecidas rotações “tipo” conforme a produtividade dos 
solos, onde se deverão incluir percentagens mínimas para quatro tipos de uso do solo: cereais de s equeiro; leguminosas, pousios e pastagens  
permanentes. 

 
 Para implementar estas acções, dadas as diferenças de dimensão das explorações dentro da 
área, propõe-se duas medidas distintas para parcelas individuais e para unidades de exploração (não 
sendo acumuláveis entre si). 

 
 

Medida 1 – Contratos de 3 anos (apenas para parcelas individualizadas no P1 e com uma área 
superior a 1 ha) 

 
Tabela 7 – Propostas para ocupação do solo nas parcelas afectas a  cont ratos de 3 anos. 
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(1ver anexo III “Leguminosas elegíveis”) 

 

  
 

Os compromissos gerais dos beneficiários: 
 

1. Usar apenas as espécies (ou variedades, quando indicadas) de leguminosas elegíveis para cada 
situação (ver Anexo III). 

2. Semear as leguminosas de Outono/Inverno até 20 de Outubro 
3. Não efectuar mobilizações de solo, cortes de vegetação ou aplicações de herbicida entre 1 de 

Abril e 30 de Junho. 
4. Os cereais elegíveis são apenas os de pragana. 
5. Após a ceifa do cereal deve m anter-se o restolho no solo até 30 de Setembro. 
6. As áreas sob pivot são elegíveis para os esquemas de rotação e para a sementeira de 

leguminosas forrageiras. 
 

 Compromissos específicos para Sementeira de leguminosas forrageiras: 
 

1. As parcelas deverão ser pastoreadas, fenadas ou cortadas para sil agem até 30 de Março e 
depois de 30 de Junho.  

2. Garantir uma cobertura mínima de 70% para as espécies / variedades elegíveis. 
3. Dever-se-á aprovei tar a germinação natural para perpetuar a cultura durante os dois anos 

sequentes. 
 

 Compromissos específicos para Protecção de Pousios: 
 

1. O agricultor pode mobilizar ou aprovei tar o pousio para pastoreio, cortes para feno ou 
silagem até 30 de Março ou depois de 30 de Junho. 

2. O encabeçamento máximo permitido é de 1 CN/ha 
3. Mesmo não havendo aproveitamento do pousio o agricultor é obrigado a cortar 1/3 da área 

em faixas intercaladas com largura mínima de 20 metros até 30 de Março. 
 

 Condições de elegibilidade: 
 

1. As parcelas com áreas iguais ou inferiores a 5 hectares deverão estar afastadas mais de 200 
metros de zonas arborizadas, cultivos permanentes, montes, estradas, armazéns ou outras 
infra-estruturas activas. 

 

 
Medida 2 – Contratos de 6 anos (a aplicar nas áreas elegíveis dentro de cada unidade de 
exploração) 

Com rotação Sem Rotação 

Sementeira de leguminosas forrageiras 1 1º ano – leguminosa Outono/Inverno 1 

2º ano – cereal 

3º ano - pousio 
Protecção de Pousios 
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 Devem cumprir-se as seguintes áreas mínimas da SAU (Superfície Agrícola Útil), garantindo 
100% de ocupação do solo pelos cultivos propostos: 
 

 
 

 
 

 

Ocupação do solo % mínima de cobertura 

(com pecuária) 
 

% mínima de cobertura 

(sem pecuária) 
 

1.Pousio 15 20 

2.Cereal 25 35 

3.Pastagem (se tiver actividade pecuária) 20 -- 

4.Leguminosas 5 10 
 

Tabela 8 – Exemplos de percentagens mínimas de ocupação de solo para as parcelas afectas a medidas de 6 anos. 

 Os compromissos gerais dos beneficiários: 

 
1. Usar apenas as espécies (ou variedades, quando indicadas) de leguminosas elegíveis para cada 

situação (ver anexo III). 
2. Semear as leguminosas de Outono/Inverno até 20 de Outubro 
3. Não efectuar mobilizações de solo, cortes de vegetação ou aplicações de herbicida entre 1 de 

Abril e 30 de Junho. 
4. No período entre 1 de Abril e 30 de Junho o encabeçamento máximo na pastagem deverá ser 

de 1 CN/ha. 
5. Os cereais elegíveis são apenas os de pragana 
6. Após a ceifa do cereal deve m anter-se o restolho no solo até 30 de Setembro. 
7. As áreas sob pivot são elegíveis para qualquer das ocupações de solo. 
8. As parcelas de leguminosas (se forrageiras) poderão ser pastoreadas até 30 de Março e depois 

de 30 de Junho. Os aproveitamentos para feno ou sil agem deverão cumprir as mesmas datas. 
9. Garantir uma cobertura mínima de 70% para as espécies / variedades de leguminosas 

elegíveis. 
10. O agricultor pode aproveitar o pousio para pastoreio, cortes para feno ou silagem até 30 de 

Março ou depois de 30 de Junho. 
11. O encabeçamento máximo permitido é de 1 CN/ha 
12. Mesmo não havendo aproveitamento do pousio o agricultor é obrigado a cortar 1/3 da área 

em faixas intercaladas com largura mínima de 20 metros até 30 de Março. 
13. As parcelas afectas a esta medida não podem ser consideradas para a retirada de terras 

obrigatória  
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   Tabela 9 – Exemplos de rotações em parcelas afectas à medida de 6 anos, consoante a produtividade do solo. 

 

  Índice de Produtividade 1. Solos mais produtivos (classes A e B).   

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

1ª ano                                                 

2º ano                                                 

3º ano                                                 

4º ano                                                 

5º ano                                                 

6º ano                                                 

                          

Legenda:   Leguminosa Primavera           
    Cereal                       

    Restolho                      
    Leguminosa Outono     

    Pousio                      
 Índice de Produtividade 2. Solos menos produtivos (classes C e D).   

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

1ª ano                                                 

2º ano                                                 

3º ano                                                 

4º ano                                                 

5º ano                                                 

6º ano                                                 
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 Propomos ainda o seguinte: 
1. Possibilidade de complementaridade das medidas propostas com outras agro-ambientais, 

nomeadamente sementeira directa, modo de produção integrada e modo de produção 
biológico. 

2. Incentivo aos produtores de melão de sequeiro – definir os modos de produção e condução 
da cultura. Não usar métodos de dissuasão da avifauna. 

3. Incentivo à sementeira directa. 
4. Apoiar os investimentos em alfaias forrageiras – tornar estes investimentos prioritários nas 

áreas onde se integre esta medida, pois a falta de equipamento específico (ensiladoras e 
gadanheiras condicionadoras) torna-se uma limitação no respei tante às épocas de corte. 

5. Acções de formação em Conservação da Natureza – estas acções destinar-se-ão aos 
agricultores aderentes à medida agro-ambiental e terão sobretudo carácter informativo e 
pedagógico. 

 

 Montantes de apoio propostos: 
 

 Os valores da despesa com sementeiras podem oscilar entre 116 €/ha e 200 €/ha, 
dependendo dos i tinerários exigidos pela cultura, da opção de sementeira directa e do preço da 
semente (ver anexo IV “Preços por hectare dos itinerários culturais”). 
 Os valores para a produção de feno (corte, juntar e enfardar) rondam os 180 €/ha e valor 
semelhante (170 €/ha) são necessários para a produção de silagem (ver anexo IV) . Apenas com 
produções superiores a 4 ton/ha se torna viável a opção por estas culturas. O feno (dependendo da 
oferta e da procura) costuma ser vendido, em média, entre 0.05 €/kg a 0.15 €/kg, consoante a sua 
qualidade. 

 
 No quadro seguinte são apresentados os montantes (em euros) anuais por hectare propostos 
para cada medida (ver anexo V “Modulação de pagamentos”) : 
 

Áreas IP2 Áreas IP1 Tipo de contrato Medida 
5 ha >5 e 

< 20 
ha 

> 20 
há 
(até 
60 ha) 

5 ha >5 e 
< 20 
ha 

> 20 
há 
(até 
60 ha) 

Esquema de rotação 230 207 172,5 195,5 172,5 138 
Sementeira 
leguminosas forrageiras 

200 180 150 170 150 120 
3 anos 

Protecção de pousios 100 

 

90 75 85 75 60 

  20ha >20 e 
< 
100ha 

> 
100ha 

20ha >20 e 
< 
100ha 

> 
100ha 

6 anos Esquema de rotação 130 117 97.5 110.5 97,5 78 

Tabela 10 – Proposta de pagamentos, consoante a  medida e em função da área das parcelas 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 162 

 No anexo VI, são apresentadas as áreas elegíveis, de características estepárias, para aplicação 
desta medida agro-ambiental na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. 

 As áreas com índice de produtividade 1 (solos mais produtivos, cl asses A e B) e índice de 
produtividade 2 (solos menos produtivos, cl asses C e D) deverão ser definidas com base na 
cartografia de solos e capacidades de uso, editada pelo CNROA, ou, preferencialmente, por outros 
trabalhos mais recentes de caracterização pedológica e de classes produtivas de solo para a área da 
ZPE. 
 

6.2  A diversificação da agricultura e dos serviços associados ao espaço rural. 
 

 Hoje em dia muitas das áreas designadas como ZPE estepárias, encontram-se deprimidas em 
termos sócio-económicos. As al terações profundas na actividade agrícola nos últimos 40 anos, 
potenciadas pela entrada de Portugal na CEE, resultaram (e resultam) em ciclopes de orientações 
para a produção e para as questões ambientais do sistema agrícola. 

 A paisagem rural vai mudando a um ritmo demasiado acelerado nalguns locais e noutros as 
alterações são poucas e discretas. Felizmente, para as espécies mais especializadas, que ainda exi stem 
algumas áreas assim, sendo uma delas a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. 
 Para que seja possível manter uma actividade agrícola compatível com os valores naturais e 
para que a paisagem mantenha a sua peculiaridade actual, é necessária a presença de agricultores e 
outros agentes no espaço rural. O modelo agrícola do qual se pretende a continuidade não tem 
viabilidade económica no mercado convencional, apenas poderá subsistir com apoios de medidas 
agro-ambientais e de pagamentos compensatórios para a Rede Natura. 

 No entanto, existem algumas actividades em expansão, que poderão ter um papel alternativo 
ou complementar na economia rural e na fixação de pessoas. Mas além da prestação de serviços, 
ainda há nichos produtivos que não estão suficientemente explorados e que são compatíveis com a 
conservação dos valores naturais. 

 Ao nível de prestação de serviços, usando os recursos endógenos de uma forma sustentada, 
podemos exemplificar com actividades de turismo de natureza (com a função de interpretação, de 
educação, ou simplesmente de lazer), donde podemos destacar o birdwacthing, dado o potencial da 
região. A actividade cinegética assume já, uma importante fonte de receita. Se esta for gerida de uma 
forma sustentada e com preocupações ambientais, pode ser um alicerce na economia rural da ZPE, 
assim como já o é noutros locais. 

 Em relação à questão produtiva, o que falta muitas vezes é a organização entre produtores e a 
assimilação do conceito de fileira. Existem produtos que deveriam ser mais valorizados e para os 
quais se deveriam criar normas de qualidade e certificação. Alguns exemplos: a colheita de cogumelos 
e espargos no campo é realizada sem quaisquer regras, havendo um enquadramento da actividade, 
com um código de conduta, um conceito de fileira e uma certificação, com certeza que os resultados 
seriam mais vantajosos para todos os intervenientes no processo, assim como para a perpetuação 
destes recursos. 
 Ao nível da produção agrícola terão de se valorizar determinadas culturas, nomeadamente 
aquelas que são benéficas para as espécies estepárias, certificando-as e valorizando-as exactamente 
por esse facto. Interessará mais a qualidade do produto do que a qualidade, algumas culturas que 
poderiam ganhar destaque (desde que acompanhadas por uma boa estratégia de marketing), seriam as 
leguminosas para consumo humano. 

 A fixação de carbono apesar de ainda não estar valorizada no mercado, poderá a breve trecho 
ter um valor de mercado associado à tonelada fixada. Neste caso as pastagens, as culturas anuais e os 
montados têm uma grande relevância como sumidouros de carbono. 
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 A m aior parte desta actividade, ou produtos propostos têm ainda um papel  marginal na 
economia rural (à excepção da caça), mas num futuro próximo ganharam importância, sendo para tal 
importante envolver os agentes locais. 

6.3 A certificação de qualidade (exemplo da cultura do melão).  
 

 A certificação de qualidade de determinados produtos ou serviços vindos de zonas pseudo-
estepárias, ou de elevado valor ecológico, pode ser razão suficiente para a diversificação e valorização 
das dessas ofertas. Este argumento surge sobretudo pela necessidade de criar alternativas a um 
modelo agrícola economicamente inviável. 
 A cultura de melão, uma cultura sazonal, tem alguma expressão na ZPE, mas j á teve uma área 
bastante maior do que aquela que existe actualmente. Hoje em dia a maioria dos meloais são de 
regadio, enquanto que dantes a maioria era de sequeiro. Isso conferia uma qualidade superior ao 
fruto. Devido às al terações climatéricas que se têm vindo verificar nos últimos anos, a produção de 
sequeiro passou a assumir mais riscos, devido ao padrão da precipitação se ter vindo a alterar durante 
a Primavera e Verão. Logo, o regadio supria a eventual falta de humidade no solo nas alturas mais 
criticas, passando a produzir-se m ais em quantidade do que em qualidade. Isto porque o preço do 
melão pago ao produtor desceu abruptamente nos últimos 20 anos (de 0,60€/kg para 0,15 ou 
0,25€/kg), enquanto que o preço dos factores de produção estão sempre a subir. A realidade actual 
passa pela redução do meloal de sequeiro, que apenas produz em média 7.000kg/ha e está muito 
dependente das condições meteorológicas, para o meloal de regadio que pode produzir entre 
20.000kg/ha a 40.000 kg/ha. Hoje em dia próprio melão de sequeiro não é valorizado como outrora 
(mais caro que o de regadio), é pago muitas vezes ao preço do outro. Por outro l ado o investimento 
para instalar um hectare de meloal de sequeiro é muito inferior quando comparado com o de regadio, 
por isso não será completamente abandonado, ainda mais porque não é fácil encontrar parcelas com 
bons solos e di sponibilidade hídrica suficiente para instalar meloal de regadio. 
 Mas o interesse na promoção e valorização do melão de Moura e Mourão, ganha importância 
quando se trata de uma cultura com grande importância para alimentação do Sisão durante o período 
pós-reprodutor. Quando tudo o resto está seco, em pleno Verão, os meloais aparecem como oásis 
que atraem um elenco faunistico variado. 
 Um problema com que os produtores de melão na ZPE se deparam é com a oscilação do 
preço do melão durante a campanha, sentindo-se impotentes para alterar a situação. Existem duas 
origens para a ocorrência deste problema: por um lado a entrada bastante cedo de melão com origem 
em Espanha a preços muito baixos, nestes casos os produtores portugueses não tem capacidade de 
concorrer, acabando por perder qualquer margem de lucro possível; por outro lado as grandes 
superfícies monopolizam o mercado, impondo inúmeras condições aos produtores e pagando o que 
querem. Ainda assim os maiores produtores preferem trabalhar com as grandes superfícies porque 
garantem o escoamento de toda a produção. 
 Falta claramente poder negocial e sentido de fileira de produto. Se existisse uma plataforma 
que coordenasse e gerisse a produção de melão na ZPE, em que todos os produtores se 
congregassem para defender os seus interesses em conjunto. Assim seria possível cri ar um produto 
de qualidade, certificado e que tivesse poucas oscilações de preço no mercado. A estratégia de 
marketing associada a este produto teria de passar a imagem de um produto seguro e de confiança 
para o consumidor, de qualidade superior e com um papel ecológico muito importante (esta 
certificação é importante nos mercados mais exigentes). Só assim seria possível ter poder negocial no 
mercado interno e explorar mercados externos, pela diferenciação do produto. 
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8. ANEXOS 
 

 

ANEXO I 
 

 

QUESTIONÁRIO 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA 
 

 
 
 
 
 
 
Descrição das parcelas: 
Nº Localização Área (ha) Ocup. actual Ocup. anterior Rotações 

      

      
      

Anexo 1 – Itinerários culturais 
 

Descrição do efectivo pecuário: 
Espécies Raças Nº cabeças Parqueamento Estabulação 

     
     
     

Anexo 2 – Maneio pecuário 

 
 
Outras utilizações: 

Regime Caça Tipo Actividades turísticas Outras 

 
Nome: 

 
Contacto: 
 
Morada: 
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Parque de máquinas: 

Tractores CV RM Características De mobilização Características Aplicação 
fitofármacos 

Características 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 

Distribuidores 
adubo 

Características De carga Características De corte Características Outras Características 
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ANEXO II 
 

Lista das sub stânci as activas e respecti vos produtos comerciais homologados pel a DGPC, à 
vend a em  Portugal, que não podem  ser aplic ados.  Fonte: Direcção Geral de Protecç ão d as 
Cultur as (2002). 

 
 

Substância  activa 

Família 
Nome comercial Empresa 

Paraquato Herbicida Gramoxone 2000 ZENECA 

Paraquato Herbicida Paraquato SAPEC 20 SAPEC 

Paraquato Herbicida Paraquato SELECTIS 20 SELECTIS 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Bromoquisa AGROQUISA 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Bromot ril  250 SC MAKHTESHIM 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Buctril BAYER 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Emblem CFPI 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Mextro l B CFPI 

Bromoxin il (o ctanoato) Herbicida Milhotr il SAPEC 

Iox inil +  bromox inil +  
mecoprope 

Herbicida Oxytril  M BAYER 

Bromoxin il+ p rossulfu rão Herbicida Eclat 63 WG NOVARTIS 

Bromox inil + diclofope-
met ilo + dif luf enicão 

Herbicida Luizo r AVENTIS 
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ANEXO III 

 
        Leg uminosas e leg íveis seg undo a adaptab ilidade  às áreas ip1 (índic e de 

produtiv idade  1) e ip 2 (índice de produtiv idade 2), e  respec tivas épocas de  semente ira 

  

 Tipo Adaptabilidade 

 Espécie / varieda de 
Forrageira Consumo 

humano Ip 1 Ip 2 

Luzerna anual (Kelson) X - - X 

Luzerna anual (Sava) X - -   X  
Luzerna anual (Ponto) X - - X 
Luzerna anual (Pa rabinga) X - - X 
Luzerna anual (Santia go) X - X - 
Luzerna perene  (Medicago 
sativa) * 

X - 
- X 

Erv ilha (Pisum  sativum ) X - X X 
Grão-de-bic o preto  (Cicer 
arietinum) 

X - 
X X 

Erv ilhac a (Vicia sativa) X - X X 
Garroba (Vicia articulata) X - X X 
Geros (Vicia ervilia) X - X X 
Trevo da Pérsia (Trifolium  
resupinatum ) 

X - 
- X 

Outo no  

 

 

Trevos forrageiros (Trifolium sp.) X - - X 

Grão-de-bic o (Cicer arietinum) - X X X Primavera 
Feijão-frade  (Vigna sp.) - X - X 

 

 

  Os indicies de produtividade estão correlacionados  com a tipo e a aptidão 
agrícola dos  solos. O  IP1 está associado aos barros e para-barros provenientes de  
materiais c alcáreos e o IP2 está associado aos solos litólicos provenientes de xis tos.  
Os primeiros apresentam maiores pro dutividades e m relação aos segundos. D everá 
fazer-se um zonamento e ide ntificaç ão de ambos os índices tendo em conta as cartas  
de solos e capacidade de uso dispo níveis. 
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ANEXO IV 

 
Preço s po r hec tare  do s itinerário s c ulturais e  fac tores de  produção  

      ANEXO V 
                      Mo dulaç ão  de  pag amento s co nso ante  a produtiv idade do so lo  e a área da 

parc ela 

 

Classe de área IP2 IP1 

Classe 1 100% 85% 

Classe 2 90% 75% 

Classe 3 75% 60% 

ITINERÁRIOS CULTURAIS € /ha
Escarificação 25
Gradagem 25
Aplicação herbicida 40
Sementeira a lanço 25
Sementeira directa 60
Sementeira em linha 40
Rolagem 20
Corta forragem 170
Ceifeira debulhadora 55
Gadanhagem 40
Juntador e Enfardadeira 0,02€ /  kg

Factores de Produção

SEMENTE € /ha DENSIDADE (kg/ha)
Grão-de-bico 0,4 90
Luzerna ou Trevo 4 20

Conforme a cultura o preço da semente pode variar entre 36 e 80 €/ha

Conforme a cultura o investimento de sementeira pode variar entre 
116 e 200 €/ha
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ANEXO VI  
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ANEXO IV 
Relatório orni tológico do Projecto-Piloto Agrícola 
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Monitorização e avaliação do Projeto Piloto 
Agrícola para a avifauna estepária na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos no período de 2003-
2006 
 
Miguel Lecoq & Domingos Leitão 
Sociedade Portu guesa para o  Estudo da s Aves/Projecto  LIFE Sisão 

 

 

A SPEA 

A SPEA (Sociedade Portu guesa par a o Estudo das Aves) é um a Organização Não  
Governamental de Ambiente, p arceira d a BirdLife Int ernationa l em  Portugal. A SPEA tr abalh a p ara 
o estudo e a conservaç ão d as aves selvagen s e seus h abitats, promovendo o desenvol vimento  
susten tável em benefício das gerações futuras. Está ac tualmente represen tada no Continente e  
nos arquipélagos dos Açores e d a M adeir a. Em  Por tugal é  responsável pela designação  e  
vigilânci a das Áre as Importantes para as Ave s (IBAs). 

 

 

O Projecto Life – Conservação do Sisão no Alentejo 

O Projecto Life Sisão é uma parceria da Sociedade Por tuguesa p ar a o Estudo  
das Aves, com  o Instituto d a Conservaç ão da Natureza e a Associ aç ão de  
Agricultores do Concelho de Mourão , contando com a colaboraç ão da 
Associ ação de Jovens Agricultores de Moura. Visa a conservação do Si são  
(Tet rax tet rax) no Alen tejo atr avés de um  plano  de acç ão que iden tifique os 
núcleos populacionais a preservar , os uso s do solo e o modelo específico de 
gestão agrícola a desenvolver.  

 

 
 

Citação recomendada: 

Lecoq, M. & D. Leitão 2006. Monitorização e ava liação do Projeto Pi loto Ag rícola para a avifauna estepá ria 
na ZPE de Mourão/Moura/Ba rrancos no período de 2003-2006. Sociedade Portu guesa p ar a o Estudo 
das Aves. Lisboa. Rel atório n ão publicado. 

 
 

 
 

 
 

Dezembro 2006 
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 INTRODUÇÃO 
 
As p lanícies cerealíferas da Península Ibérica albergam importantes populações de diversas 
espécies de aves altamente dependentes destes meios. Aproximadamente 80% das espécies de 
aves estepár ias apresentam um estatuto de conservação desfavorável na União Europeia tendo 
as suas populações diminuído acentuadamente nos últimos 30 anos. Entre elas podemos 
destacar o Sisão Tetrax tetrax, a Abetarda Otis tarda, o Francelho Falco naumanni e a Águia-
caçadeira Circus pygargus, para enumerar apenas algumas. 
 
O Sisão é uma espécie com estatuto de conservação desfavorável a n ível global e está 
ameaçado na União Europeia e em Portugal. Desde finais do século XIX que sofreu um 
declín io populacional muito acentuado em grande parte dos países da Europa Central e de 
Leste. Ocorre em populações muito fragmentadas, com mais de 75% da população mundial 
presente na Europa e mais de 50% presente na Península Ibérica. 
 
A região compreeendida pelos concelhos de Mourão, Moura e Barrancos, há muito conhecida 
pela excepcional riqueza da sua diversidade biológica, assume especial relevância no plano 
nacional e internacional na conservação de algumas espécies de aves, em particular as aves 
estepárias. Esta importância levou à sua classificação por parte do estado port uguês como 
Zona de Protecção Especial para a Avifauna (ZPE) de Mourão /Moura/Barrancos, ao abrigo da 
Directiva Aves da União Europeia (79 /409/CEE). 
 
Esta ZPE é conhecida pela importância das suas populações de Sisão e de Abetarda, bem 
como de outras espécies estepár ias ameaçadas tanto a nível nacional como internacional. Os 
biótopos frequentados pela maior parte destas espécies estão dependentes da gestão feita pelo 
Homem. Apesar deste tipo de gestão ter sido compatível, durante décadas, com a coexistência 
da avifauna estepária, nos últimos 20-30 anos ocorreu uma alteração significativa nas formas 
de gestão agr ícola, com consequências negativas para estas aves. 
 
De forma a encontrar medidas de gestão que compatibilizem a conservação das aves 
estepárias com a viabilidade económica das explorações, foi desenvolvido um Projecto Piloto 
Agrícola (PPA) que v isou estudar esta questão abordando diversas perspectivas. O presente 
documento pretende fazer uma avaliação do sucesso deste PPA na perspectiva da conservação 
da avifauna estepária da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, focando duas espécies em 
particular – o Sisão e a Abetarda –, durante o período de 2003-2006. 
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O Projecto Piloto Agr ícola (PPA) 
 
Nos últimos 30 anos ocorrer am al terações significati vas nas práticas agrícol as n a regi ão abr angid a 
pela ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. Essas al teraçõe s derivam de um conjunto de 
circunstâncias, en tre as qu ais se pode de stac ar a Política Agrícola Comum (PAC). Uma d as 
consequênci as óbvias da PAC esteve rel acionad a com alter aç ão d a forma de ge stão agrícol a e 
com as cultur as predominan tes n a região . De modo a recuperar algumas das formas tr adicionai s 
de gestão , compatibilizando o rendimento d as e xplor ações agrícolas com  a conservação das 
planícies cere alíferas de sequeiro , for am testadas di versas medidas com o objectivo de criar 
condições favor ávei s para o Sisão e outr as aves estepári as ameaç adas. 
No decorrer projecto LIFE foram implementadas trê s acções principais no âmbito do PPA: 
práticas agríco las benéficas pa ra a con servação da natureza, sementeira de leguminosas e prot ecção dos pou sios. 
Para as du as primeiras medidas e stavam previsto s protocolos com uma duração mínima de um  
ano agrícola. Con tudo, devido à desconfi anç a inicial da grande maioria dos agricultores , e às 
expectati vas d a conversão das explor ações de sequeiro para regadio (devido à construç ão d a 
Barr agem  de Al queva), houve dificuldades n a adesão a esse tipo de protocolos. Assim, durante 
grande p ar te do projecto, for am elaborados protocolos p ar a cada époc a agrícola 
(Outono/ Inverno ou Primavera/Verão). À medida que o projec to se foi estabelecendo houve 
uma adesão crescente a protocolos de maior dur ação . 
 
Pr átic as agrícolas benéfic as p ara a con servaç ão d a n atureza 
 
O  objectivo desta acç ão foi m inimizar os efeitos negativos d a agricultura moderna e do sobre-
pastoreio nas populaçõe s de Sisão e de outr as e spécies estepárias, atr avé s da promoção de áreas 
com alimento suficiente bem  como de locais seguros par a a nidificaç ão, sem  no entanto al terar 
significati vamente a e stru tura produtiva d as e xplorações. Esta medida foi testad a apenas numa 
Primaver a (2004) e abandonada devido à sobreposiç ão que tinha com uma medida agro-
ambiental , que entre tanto surgiu, e devido à dificuldade da sua monitoriz aç ão. Alguns dos 
comprom issos dos agricultores consisti am em: 
 
a) cultivo de avei a como segundo cere al; 
b) manutenção do enc abeç amento abaixo de 0,7 CN/ha; 
c) manutenção de faixas de cereal n ão mondadas (m ínimo 5-10% d a parcel a, largur a máxima 

de 8 m); 
d) não al queivar entre Março e Se tembro; 
e) não usar meios aéreos n a monda; 
f) não usar fitofármacos em cuja composição as substâncias activas sej am: bromoxinil, ioxinil, 

mecoprope, prossulfur ão, diclofope -metilo, diflufenicão e par aquato; 
g) não ceif ar o cere al e forragem ante s d a data indic ad a pela coordenação do  projecto em c ada 

ano ; 
h) manutenção dos restolhos (cere al, gir assol, ou leguminosas) n ão queimados e não l avrados 

até 30 de Se tembro; 
i) Manter a p arcela limpa de resíduos inorgânicos, nomead amente pl ásticos usados no  

tran spor te e condicionamento de f actores de produção ; 
j)  disponibilização de pontos de águ a durante os meses de  Julho a Se tembro, mantendo -os 

limpos pelo menos numa margem  de acesso  e n ão deixando o gado permanecer  n as su as 
imediações mais do que o tempo necessário p ar a os animais beberem. 

 
Sementeira de leguminosas 
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Em toda a região, no s últimos 30 anos, assi stiu-se a um abandono progressivo do culti vo de 
legum inosas. Esta si tuaç ão provocou uma perda da qualidade do habitat agrícol a p ar a as aves 
estepárias, com consequênci as negati vas par a as populações de Sisão e de Abetarda. O aumento 
da disponibilidade do s biótopos f avoráveis, como os cultivo s de leguminosas, contribui para par a 
assegurar o h abitat de alimentaç ão e nidificaç ão do Sisão e de outras espécies ameaç adas, 
nomeadamente d a Abetarda, ao longo do ciclo anual. Nesse sentido , a sementei ra de leguminosa s foi 
uma das principais medidas dentro do PPA, consistindo na sementeira de diversos tipo s de 
legum inosas, divididos em  dois gr andes grupos: leguminosas de Outono/Inverno e de 
Primaver a/Verão . As cul turas deveri am ser mantidas sem qu alquer intervenç ão até final de 
Fevereiro ou Março (no c aso das leguminosas de Outono/Inverno) ou até Agosto ou Se tembro 
(no c aso d as leguminosas de Primaver a/Verão). Esta medida foi progre ssi vamente adap tada ao s 
ciclos agrícol as e ajustad a da melhor forma possí vel à gestão das exploraçõe s agrícol as de modo a 
compatibilizar as medidas de gestão de h abitat (dirigidas às aves) com a gestão agrícola d a 
propriedade.  
 
Protecção dos pousios 
 
No final do primeiro ano, verificou-se que muitos pousios da ZPE foram mobilizados durante 
o período de reprodução da maior parte das espécies, nomeadamente do Sisão, contribuindo 
para a destruição de grande número de posturas. Através de contactos com os agricultores e as 
associações constatou-se que esta prática era usual e tinha como objectivo praparar a terra 
para as sementeiras de Outono/Inverno. Uma vez que os pousios são o principal habitat de 
nidificação do Sisão, fo i implementada uma acção que visava garantir a manutenção deste 
habitat, por forma a contribuir para o sucesso da nidif icação do Sisão, beneficiando 
simultaneamente outras espécies. Esta acção foi posta em prática pela primeira vez na 
Primavera de 2005, substituindo as práticas agrícolas benéficas para a conservação da 
natureza. O estabelecimento de um protocolo com o agricultor impedia a mobilização do so lo 
durante os principais meses da reprodução (Abr il a Junho), bem como o corte da vegetação ou 
qualquer tipo de intervenção passível de prejudicar o Sisão durante este período. Nos casos 
em que a altura da vegetação era demasiado alta, não permitindo a exibição dos machos, fo i 
efectuado um corte da vegetação (quando possível) no início da época reprodutora. 
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METODOLOGIA 

 
ÁREA DE ESTUDO 
 
A áre a de e studo loc aliz a-se no Al to e no  Baixo Alen tejo e abr ange par te dos concelhos de  
Mourão e de Moura. Fica situ ad a n a Zona de Protecção Especial de Mourão/Moura/Barr ancos, 
que tem uma superfície aproximada de 80565 h a, dos qu ais 537 ha estão actu almente submersos 
pela albufeira de  Al queva (figura 1). A áre a de estudo  foi dividid a em três núcleos: 1 – Mourão , 2 
– Airoso/Granja e 3 – Santo Am ador/Safar a.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Á rea de estudo com as principais povoações, limites da ZPE e da IBA de 
Mourão/Moura/Barrancos (MMB) e núcleos de t rabalho: 1 – Mourão, 2 – Airoso/Granja e 3 –  
Santo Amador/Safara/Machados. Os  lim ites  da ZPE e da IBA sobrepoêm-se em quas e toda a  
sua extensão. 

 
 

Barrancos Santo Amador 

Safara 

Moura 

Mourão 

Amareleja 

1 

2 

3 
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$SEMENTEIRA DE LEGUMINOSAS 
 
An tes de iniciar a sementeira de leguminosas nos trê s núcleos de trabalho , optou-se por efectu ar  
uma fase experimental na Primaver a de 2003, de forma a te star os procedimentos e a prepar ar a 
época se guinte. Esta f ase re velou-se essenci al pois perm itiu testar metodologias e estabelecer os 
primeiros contactos com  alguns agricultore s com vista à re aliz ação de protocolos. Ao longo d as 
seis époc as agrícolas que se seguiram  foram  testad as diversas variedades de legum inosas. A sua 
selecção foi b aseada, por um  lado, no conhecimento prévio da selecção deste tipo de cultur as por  
parte das ave s estepárias , em  particular pelo Sisão. Por outro lado, for am testad as novas culturas 
que pelas suas car acterísticas poderi am vir a ser utiliz adas pel as ave s. 
Nos três núcleos da áre a de estudo existe uma grande variação no tipo de solo s. A varied ade de  
solos condicionou o tipo de cultura a u tilizar, h avendo a necessidade de seleccionar uma cultura 
que fo sse benéfica p ara as aves, mas que  se adap tasse d a melhor forma possível ao solo onde  foi  
instalada. Assim foram te stad as 16 varied ades/espécies diferente s: 3 de Primavera/Verão e 13 de  
Outono/Inverno (tabel as I a IV). 
 
 

Tabela I – Sem enteira exper imenta l de leguminosas.  Localização, área (ha), tipo de 
cultura e número de parc elas cultivados na área de interv enção do Pro jecto Piloto  
Agrícola, na Prim av era de 2003. Núcleo 1 – Mourão; N úcleo 3 – Santo 
Am ador/Saf ara/ Machados. 

 Núcleo 1 Núcleo 3 TOTAL 

Cultura Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Grão-de-bico 3 1 3 1 6 2 
Feijão-Fr ade 3 1 - - 3 1 

TOTAL 6 2 3 1 9 3 

 
 
 
 
Tabela II – Sementei ra  de leguminosas. Localização, área (ha), tipo de c ultura e número de parcelas 
cultiv adas  na área de int erv enç ão do Pro ject o Pilot o Agrícola, no Inverno (azul ) e Prim avera (laranja) de 
2003/ 2004. N úcleo 1 – Mourão; N úcleo 2 – Ai ros o/Granja; Núcleo 3 – Santo Amador/Saf ara/Machados. 

 Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 TOTAL 

Cultura Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Luzerna anual 45 3 10 1 12.3 2 67.3 6 
Luzerna perene     16.5 3 16.5 3 
Ervilha 5 1 - - - - 5 1 
Fava - - - - 5 1 5 1 
Grão-de-bico-preto - - - - 1 1 1 1 
Grão da Comenda - - - - 1 1 1 1 
Tr emocilha - - - - 2 1 2 1 
SUB-TOTAL 50 4 10 1 37.8 9 97.8 14 
Grão-de-bico 15 2 3 1 22.6 6 40.6 9 
Feijão-Catarino - - 3 1 2 1 5 2 
Feijão-Fr ade - - 3 1 1.5 1 4.5 2 
SUB-TOTAL 15 2 9 3 26.1 8 50.1 12 
TOTAL 65 6 19 4 63.9 17 147.9 27 
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Tabela III – Sem ente ira de leguminosas. Local izaç ão, área (ha), tipo de c ultura e número de parcelas 
cultiv adas  na área de int erv enç ão do Pro ject o Pilot o Agrícola, no Inverno (azul ) e Prim avera (laranja) de 
2004/ 2005. N úcleo 1 – Mourão; N úcleo 2 – Ai ros o/Granja; Núcleo 3 – Santo Amador/Saf ara/Machados. 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 TOTAL 
Cultura Área 

(ha) 
Nº 

parcelas 
Área 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Área 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Área 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Luzerna anual 15 3 15 2 39.5 6 69.5 11 
Luzerna perene 5 1 5 2 4 1 14 4 
Ervilha 8 2 - - - - 8 2 
Grão-de-bico-preto - - 1.5 1 - - 1.5 1 
Grão da Gr amicha 2.5 1 2.5 1 - - 5 2 
Sanfeno - - 2.5 1 - - 2.5 1 
Ervilhaca - - 3.5 2 - - 3.5 2 
SUB-TOT AL 30.5 7 30 9 43.5 7 104 23 
Grão-de-bico 8 1 - - 18 4 26 5 

SUB-TOT AL 8 1 - - 18 4 26 5 
TOTAL 38.5 8 30 9 61.5 11 130 28 

 
 
 

Tabela IV – Semente ira de leguminosas. Localizaç ão, área (ha), tipo de c ultura e número de parcelas 
cultiv adas  na área de int erv enç ão do Pro ject o Pilot o Agrícola, no Inverno (azul ) e Prim avera (laranja) de 
2005/ 2006. Núc leo 1 – Mourão; Núcleo 2 – Airoso/ Granja; Núc leo 3 – Santo Amador/ Saf ara/ Mac hados. 
GBP – Grão-de-bico-pret o; Trem – Tremocilha; Luz. – Luzerna. 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 TOTAL 
Cultura Ár ea 

(ha) 
Nº 

parcelas 
Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ervilha 5 1 - - - - 5 1 
Garroba+Luzerna - - 5 1 - - 5 1 
Grão-de-bico - - - - 5 1 5 1 
Grão-de-bico-preto - - - - 10 2 10 2 
GBP+Er vilhaca+Trem. 4 1 - - - - 4 1 
Jeros - - - - 5 1 5 1 
Luzerna annual 35.25 5 10 1 42 7 84.25 13 
Luzerna perene - - - - 10 2 10 2 
Ervilha+Luzerna 5 1 - - - - 5 1 
Garroba+ Er vilha+Luz. - - 15 1 - - 15 1 
GBP+Luzerna - - - - 5 1 5 1 
Sanfeno - - - - 5 1 5 1 
Tr evo da Pérsia - - - - 5 1 5 1 
SUB-TOT AL 49.25 8 30 3 87 16 163.25 27 
Grão-de-bico 10 1 10 2 11.5 4 31.5 7 

SUB-TOT AL 10 1 10 2 11.5 4 31.5 7 
TOTAL 59.25 9 40 5 98.5 20 194.75 34 

 
 
 
Devido à reduzida extensão das áre as de planície cerealífera com  elevado valor par a as aves, 
como consequência d a fr agmentação do h abitat, c ausad a pel a expansão de variad as 
infraestru tur as e pel a florestaç ão e avanço das cul turas permanentes (e.g. olival), for am  
seleccionadas parcel as que apresentavam  a melhor localizaç ão, tentando dessa forma maximizar a 
sua utilização por par te das aves. Na prática, nem sempre foi possível localizá-las nas áre as mais 
favor áveis . No entan to, isso constituiu uma opor tunidade par a perceber qu ais os factores da 
paisagem que podem  influenciar  o uso  que as ave s fazem  das cultur as de legum inosas. A uma 
macro escal a, à medida que melhorou o conhecimento sobre as populaçõe s de Si são e de  
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Abetarda na ZPE de Mourão/Moura/Barr ancos, foi feita uma estr atificaç ão, distribuindo a 
superfície total com leguminosas bem como as su as varied ades, pelos três núcleos de  tr abalho, 
potenciando assim a sua utlização pelas ave s. Esta abord agem  foi fortemente influenciada por  
diversos f actores, entre eles a qu alidade e dimensão das áreas de planície cerealífera, as espécies 
de ave s, a su a abund ância, o tipo de solo , o período do ano, a adesão dos proprietários, etc. 
Assim , foi estabelecida uma zonação den tro de  c ad a núcleo , identificando  as áreas prioritárias de  
intervenç ão, permitindo definir a melhor estr atégia par a seleccionar o tipo de cultur a, a 
localizaç ão , a dimensão e número das parcelas. 
 
A sementeir a de leguminosas de Outono/Inverno geralmente decorreu nos meses de Outubro e 
Novembro. No entanto, em alguns casos as sementeiras for am efectuad as apenas em Dezembro, 
devido a contingências vári as (indisponibilidade dos agricultores, condições climáticas 
desfavor áveis , condições de solo , avarias mecânic as, contactos tardios, e sc assez  de sementes, 
etc.), provoc ando  uma diminuição do período em que as cultur as estiver am disponíveis p ar a as 
aves. Sempre que possí vel procurámos compensar estes atr asos com  um prolongamento do  
período de permanência do culti vo no solo. 
A sementeir a de leguminosas de Primaver a/Verão foi efectuada nos meses de Março e Abril . 
Duran te a Primaver a de 2005, devido à continu ação da sec a que teve início no Inverno anterior, 
houve uma redução signific ati va na área de  leguminosas, comparati vamente ao ano  anterior , pois 
não estavam gar antid as as condições mínimas par a a germinação das cultur as . 
 
PROTECÇÃO DOS POUS IOS 
 
A compilação dos dados relativo s à gestão d as propried ades e a monitorizaç ão  das populações de  
Sisão for am essenci ais p ara definir as principais  áre as de in tervenç ão desta acç ão . A recolha de  
dados de selecção do h abitat do Sisão no período  reprodutor , em  se te áre as da ZPE, permitiu  
identificar as áre as onde esta acç ão ger aria maiores benefícios par a o Sisão. Este  procedimento  
sofreu uma melhoria entre as du as époc as (primaveras de 2005 e 2006) perm itindo um melhor 
ajustamento às di versas situações no terreno . 
Apesar desta medida se designar por protecção dos pousios, por ser dirigida maioritariamente aos 
pousios, outr as áreas que pudessem ter interesse par a a nidificaç ão, tais como pastagens e cultur as 
de legum inosas, foram também incluídas (tabelas V e  VI). A maior par te d as p astagens for am, na 
verdade, pousios pastore ados temporariamente . As culturas de leguminosas foram  seleccionad as 
com base no seu potencial como zonas de nidificação e de alimentaç ão duran te o período  
reprodutor.  
 
 

Tabela V – Loc alizaç ão, área (ha) e número de parce las do projecto LIF E abrangidas pela medida da 
prot ecção dos pousios na Primav era de 2005. 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 TOTAL 
Cultura Ár ea 

(ha) 
Nº 

parcelas 
Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Pousio - - - - 76.4 3 76.4 3 
Past agem - - - - 39 3 39 3 
Leguminosas da 
época anterior 10 1 10 1 - - 20 2 

TOTAL 10 1 10 1 115.4 6 135.4 8 
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Tabela VI – Localização, área (ha) e número de parc elas do projecto LIFE abrangidas pela m edida da 
prot ecção dos pousios na Primav era de 2006. 

Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 TOTAL 
Cultura Ár ea 

(ha) 
Nº 

parcelas 
Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Ár ea 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Pousio - - - - 104.5 3 104.5 3 
Past agem 91.5 3 45 2 107 6 243.5 11 
Leguminosas da 
época anterior - - - - 22 4 22 4 

TOTAL 91.5 3 45 2 233.5 13 370 18 

 
 
Em alguns núcleos da áre a de estudo, a altur a da vegetação dos pousios e das pastagens é  
demasiado  elevad a p ara que  estes sejam utiliz ados como áre as de exibiç ão do s machos, que  
preferem  áreas com vegetaç ão até 20 cm de altura. Os dois núcleos em que existiu uma clara 
dominância d as classes com vege taç ão superior a 30 cm  foram  os núcleos de Santo  
Amador/Saf ar a/Machados e  Mourão (figur a 2). Tendo em  con ta que a e xibição  dos machos é  
fundamental  par a a reprodução desta espécie, foi efectu ad a uma experiência, no  início da 
Primaver a de 2006, no sentido de controlar a altur a d a vegetaç ão nos pou sios, atr avé s do cor te  
mecânico da ve getaç ão , com alfai as específicas p ar a esse  efeito . O  corte  da vege taç ão foi  
efectuado no núcleo de Santo Amador/Safar a/M achados. 
 

 
 
 
 

Figu ra 2. Comparação das área s de planíc ie cerea lífera na ZPE de Mourão/Mou ra/Barrancos 
relativamente à s cla sses de altu ra da vegetação (% méd ia) na s pa stagens, pousios e gira sso l nas 
Primavera s de 2004 e 2006. As searas, restolhos e leguminosa s não foram amost radas. As 
culturas de girassol,  leguminosas e os restolho s ocupam uma área reduzida  nesta época do  ano. 

 
 
 
M ELOAIS  DE SEQUEIRO E DE REGADIO 
 
Na sequênci a de informações recebidas atr avés dos agricultores da região, que se queixavam dos 
elevados prejuízos causados pelo Si são na cultur a de melão, foi iniciad a uma campanha de  
monitorização destas cultur as nas principais áreas de pl anície cerealífera da ZPE de  
Mourão/Moura/Barr anco s. Esta c ampanha teve como princip ais objecti vos: 1) avaliar a 
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importância d a cultur a p ara o Sisão , 2) conhecer o s p adrões de utilização  espacio -temporal, 3) 
tentar perceber qu ais os f actores responsáveis pel a presença/ abund ânci a de Sisão nos meloais .  
Na áre a de estudo, existem dois tipos de meloais: o meloal de sequeiro e o meloal de regadio. A 
primeira variedade , em tempos a mais cultivada, é normalmente referida pelos agricultore s como 
aquela que sofre maiores d anos causados pelo Sisão. Dos cerca de 40 agricultores inquiridos 
sobre a presença de Sisão na cultura de melão, apenas dois referiram  que pode  ocorrer no meloal  
de regadio, tendo o s restantes referido que a e spécie frequenta e xclusivamente meloais  de  
sequeiro. 
Foram  visitad as cerc a de 60 p arcelas que corresponderam a cerc a de 160 h a (o meloal de sequeiro  
correspondeu a menos de 25% da áre a). 
 
 
Monitor ização 
 
Com o objectivo de avali ar a eficáci a do Projecto Piloto Agrícola (PPA) as acções de gestão do 
habitat do Sisão foram monitorizadas ao longo do projecto . A monitorizaç ão foi essenci al par a 
uma correcta avaliaç ão do impac to do PPA nas populações do Sisão e d as restantes aves 
estepárias, nomeadamente da Abetard a. Os dados obtido s perm itiram detectar e corrigir falhas, 
de forma a melhorar as medidas de gestão do habitat, no sen tido de potenci ar a sua utilização por 
parte d as ave s. Adicionalmente foi ainda definida uma linha de tr abalho com  o objecti vo de 
perceber qual a importância d as culturas de melão para as aves. 
 
Sementeira de leguminosas 
 
A monitoriz ação das parcel as de legum inosas foi efectuad a de forma regular , ger almente com 
uma periodicidade semanal. No total for am  efectuadas mai s de 700 visitas às parcelas, ao longo  
dos três ano s do projecto , durante as qu ais se obteve informação acerc a d a presença da e spécie  
nas p arcel as , bem  como o estado de desenvolvimento d a cultura. As aves for am detectad as por  
observaç ão directa, percorrendo a p arcela a pé ou control ando -a à distânci a com auxílio de um 
telescópio, ou por obervaç ão indirecta, atr avés de  ve stígios d a utiliz ação d a parcel a (penas e  
dejectos). De forma a conhecer o uso que as aves f azem das p arcelas seri a necessário recorrer a 
métodos mais sofisticados, como c âmaras de video , uma vez que  os dados resul tantes da 
observaç ão directa estão sujeitos ao ac aso. Ainda assim, são apresen tados d ados da densid ade  
média, corrigidos par a o esforço e par a a dimensão d a p arcela. 
 
O  início da monitorização coincidiu com a germinação da cultura. Para as cultur as de  
Outono/Inverno  a monitorização iniciou-se em Dezembro e p ara as cultur as de  
Primaver a/Verão  iniciou-se  em Abril, term inando ger almente no final do s protocolos, ou sej a, 
em Março e Agosto, respec tivamente. Em praticamente todos os casos em que as culturas de  
Outono/Inverno permanecer am  na terr a depois do final do protocolo, e que se verificou que  
tinham  potenci alidade par a continuar a ser utiliz adas pelas ave s, con tinuou-se com  a 
monitorização das parcel as , uma vez que o esforço e os custos envolvidos nesta taref a foram  
residuais . Durante o Outono/ Inverno as con tagens decorreram  duran te todo o dia e, na 
Primaver a/Verão , entre as 3-4 primeiras hor as da manhã (desde o amanhecer ), e dur ante as 2-3 
últimas horas do dia (até  escurecer). Os dados foram  sempre recolhidos pelo mesmo observador  
e, pontualmente, c omplementados com informações adicionais de outros elemento s do projecto . 
 
 
Protecção do s pousio s 
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As parcelas al vo desta medida foram  visi tad as em  cerca de 150 ocasiões ao longo d as Primaver as 
de 2005 e 2006, desde o final de Março até ao início de Junho. A metodologia u tlizada p ar a 
detecção d a presenç a das espécies alvo foi semelhan te à utilizad a nas sementei ras de leguminosas. 
Sempre que possível for am contados todos o s indivíduos que se encontr avam na p arcela, 
excluindo aqueles que se encontr avam nas su as proximidades, ainda que estive ssem  muito perto. 
Adicionalmente foi recolhida informação qualitativa par a outras espécies de aves que estivessem  a 
utilizar a parcela. As con tagen s foram  efectuadas en tre as 3-4 primeiras hor as d a manhã (de sde o 
amanhecer ), e dur an te as 2-3 últimas horas do di a (até e scurecer). 
 
Meloais de sequeiro e de regadio 
 
Entre Maio e Julho de 2003-2005, foi efectuado o reconhecimento do terreno , de forma a 
localizar as principais parcel as com cultur as de melão  de sequeiro e de regadio. As p arcelas for am  
car acteriz adas ob tendo dados acerca de localizaç ão, dimensão, estado de desenvolvimento, 
cultura adjacente , presenç a de ou tras espécies , perturbação, entre outro s.  
A monitorizaç ão dos meloais foi efectuad a semanalmente ou quinzenalmente, c onsoan te os anos, 
totalizando mais de 650 visi tas, decorrendo sobretudo entre Julho e Setembro , uma vez que foi  
neste período que, em 2003, se re gistou a maior abundância de Sisão. De forma a detectar a 
presença das aves foi utiliz ada a mesma metodologi a que n a monitoriz aç ão d a sementeira de 
leguminosa s. As contagen s foram  efectuadas entre as 3-4 primeiras horas da manhã (de sde o  
amanhecer ), e dur an te as 2-3 últimas horas do di a (até e scurecer). 
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RESULTADOS 
 
SEMENTEIRA DE LEGUMINOSAS 
 
Nem tod as as cultur as tiver am a mesma representati vidade , tendo  a sua áre a variado  
consideravelmente. As culturas que ocupar am maiores áre as foram  a luzerna anu al e perene , o  
grão-de-bico e a ervilh a (ou ervilha-forr ageir a) (tabelas I a IV). 
O  crescimento das culturas não foi uniforme em  todas as époc as tendo estado for temente  
condicionado pelos factores climáticos, nomead amente no  Inverno de 2004/05 e na Primavera 
de 2005 devido à seca generalizad a que ocorreu dur ante  este período. Por  esta r azão, nessa 
Primaver a, foram  efectuadas sementeir as apenas em cinco parcelas. Só numa parcel a (que foi  
regad a), a cultura teve um  desenvol vimento satisfatório . Nas restantes parcel as germinou apenas 
uma pequena par te das pl antas (<1% ), que acabaram por morrer após poucas semanas, sem que  
pratic amente se tenham desenvol vido. 
 
A percen tagem de ocupação das parcelas afectas ao  projecto LIFE, pelo Sisão e pela Abetard a, 
foi alta, tendo variado nos três anos do projecto (figura 3). Ao longo do período de estudo, 
correspondente a seis épocas agrícolas, a ocupaç ão média d as p arcelas de leguminosas foi de ca. 
64%. De sde o primeiro ano até ao último, hou ve um decréscimo na percentagem  de ocupação  
das p arcel as de legum inosas de c a. 69%  par a ca. 59% , aproximadamente 5% ao ano. 

Percentagem de ocupação das parcelas LIFE de 2003-2006
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Figu ra 3. Percentagem de ocupação das parcelas LIFE nos anos de 2003-2006 para as 
duas espécie s prior itária s: Sisão (Tetrax tetrax) e Abetarda (Otis tarda). Na ma ioria  dos 
caso s a mesma parcela foi uti lizada pelas duas e spécies. 
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Legum inosas de Outono/ Inverno 
 
As diferente s cultur as foram utilizad as de  forma diferente pelas du as espécies alvo , havendo uma 
clara preferência por um grupo restrito de cul turas. Par a o Sisão , as culturas mais u tilizadas for am  
a luzerna anual, o gr ão-de-bico-pre to , a ervilha e a ervilhac a (figura 4). Os restante s 10 tipos de  
culturas não for am utlizados pelo Sisão , sendo de destacar o f acto  da luzerna perene nunca ter  
sido utlizada, em qualquer do s invernos estud ados.  
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Figu ra 4. Densidade méd ia de sisões (ind./ 10 ha) observados por tipo de cultura, nas parcelas de  
leguminosas do projecto LIFE, nas épocas de Inverno de 2003/04–2005/06. LuzA – luzerna anual; GBP 
– grão-de-bico-preto; Ervc – ervi lhaca; Trem – tremoci lha; Erv – ervi lha; Gar – garroba; Sanf – sanfeno;  
Ggram – grão  da gramicha. 

 
A utlizaç ão das culturas também  foi diferente entre invernos. No Inverno de 2003/04, foram  
registadas densid ades ele vad as de Sisão n a luzerna anu al , enqu anto que no Inverno de 2005/06, 
as maiore s densid ades foram  registadas essenci almente nas p arcelas com  grão-de -bico-preto e  
ervilha. A utilizaç ão d as parcel as de  leguminosas no Inverno de 2004/05 foi muito b aixa, com  
ocorrência de sisões apenas n as p arcelas com  luzerna anu al. 
 
A cul tura mais utliz ada pel a a Abetard a foi a ervilha. Esta cultur a foi u tilizad a em  todos os 
invernos, destac ando -se os dois primeiros (2003/04 e 2004/05) pelas elevad as den sidades 
observad as (figura 5). A Abe tard a ocorreu aind a nas p arcelas cultivadas com grão -de-bico-pre to, 
ervilhaca e garroba, embora em densidades mais b aixas. As duas luzernas também foram 
utilizadas, tendo a luzerna anu al sido utilizad a no s trê s invernos. 
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Figura 5. Densidade média de abetarda s (ind./10 ha) observada s por tipo de cu ltura, nas parce las de leguminosa s do  
projecto LIFE, nas época s de Inverno de 2003/04–2005/06. LuzA – luzerna anual; GBP – grão-de -bico-preto; Ervc  
– ervilhaca; Trem –  tremocilha;  Erv – e rvilha;  Gar –  ga rroba; Sanf  – sanfeno; Ggram –  grão da  gramicha. 
 
A utilização das outr as cultur as com  leguminosas de Outono/ Inverno qu ase não teve expressão  
e, ape sar de a Abetarda ter ocorrido em  diversas p arcelas m istas , onde foi semeada uma m istura 
de várias leguminosas (e.g. gr ão -de -bico -preto + ervilh ac a + tremocilha), houve uma selecção  
clara por uma ou du as varied ades em  detrimento das ou tras cultivad as na mesma parcel a. 
 
Para além  do Sisão e da Abe tard a, as parcelas for am  utilizad as por muitas ou tr as e spécies de aves. 
Uma delas, o  Cor tiçol-de -barriga-preta Pteroc les orientalis – uma espécie rar a e ameaçad a – este ve  
presente n as p arcelas do projecto LIFE. Ao longo dos três invernos, os cortiçois ocorrer am em 
densidades ele vad as, sobretudo nas parcel as com ervilha e com garroba (figura 6). Ocorreram  
ainda, embora em  densidades mai s b aixas, n as p arcel as com luzerna anu al.  
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Figura 6. Densidade média d e cort içol-de-barr iga-preta (ind./ 10 ha) ob servados por tipo d e cultura, nas parcelas de  
leguminosas do projecto LIFE, nas épocas de Inverno de 2003/04–2005/06. Lu zA – luzerna anual; GBP – grão-de-
bico-preto ; Ervc – ervilhaca ; Trem – tremoci lha; Erv – ervilha; Gar – garroba; Sanf – sanfeno; Ggram – grão da  
gramicha. 
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Em mais do que uma ocasi ão os cortiçois alimentaram-se primeiro das sementes (e.g. er vilha) 
continuando a u tilizar a cultura após a germ inação, qu ando as pl an tas ainda não estavam  muito 
desenvol vidas ou havi a clareir as sem  vege taç ão que perm itiam a sua  utilizaç ão. 
O  Grou Grus grus, a Perdiz Alectoris rufa e  a Calh andra M elanocorypha  calandra utilizaram com  maior  
ou menor regularidade as parcel as com ervilh a, luzerna anu al e gr ão -de-bico. 
 
A utilização temporal das p arcel as variou ao longo do Inverno . As aves começar am a utilizar as 
parcel as a p ar tir do momento em que as culturas ficar am disponíveis. Ger almente esta fase  
coincidiu com  o final do Outono ou início do Inverno, tendo variado ao longo do período  de  
estudo, sobre tudo devido a f actores climáticos. 
No c aso do Sisão , no Inverno de 2003/04, os valores máximos de abund ânci a foram  registados 
entre Fevereiro e Março , altura em que  se observaram  324 indivíduos n as cultur as, em apenas 
uma volta (figura 7). No final do Inverno/início da Primavera o número de indivíduos diminuiu 
muito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figu ra 7 – Abundância de  Sisão na s culturas do projecto  LIFE ao longo do Inverno de  
2003/04. Os valo res co rre spondem ao somatório da abundância de todas as parcela s em cada  
volta. 

 
A Abetarda apresen tou um  padrão semelhante , utlizando as culturas em  funç ão d a sua 
disponibilidade. No Inverno de 2004/05, esta espécie ocorreu ao longo dos meses do  
Outono/Inverno  (figura 8), tendo sido mais abund ante nos meses de Dezembro e Janeiro . A sua 
abund ânci a diminuiu em  Fevereiro e Março . 
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Figura 8 – Abundânc ia de Abetarda na s cultura s do projecto LIFE ao longo do Inverno de 2004/05.  
Os valores corre spondem ao  somatório  da abundância  de toda s as parce las em cada volta. 

 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 189 

Legum inosas de Primaver a/Verão 
 
Na Primaver a/Verão as cultur as de legum inosas foram  também utilizadas pelas du as espécies 
alvo como áreas de alimentaç ão e nidificação. O Sisão ocorreu em densidades inferiores 
comparativamente ao Outono/ Inverno (figur a 9). Das trê s culturas disponívei s, esta espécie  
ocorreu no gr ão -de-bico e feijão -fr ade, em densidades rel ativamente elevadas. Na Primavera de  
2005 as cultur as não foram utilizad as pelo Sisão. No entanto, é de notar que nesta Primavera 
foram  semead as apenas cinco parcel as (ver tabela III), d as qu ais apenas numa a cultura germ inou. 
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Figura 9. Densidade média de sisões (ind./10 ha) observados por tipo de cultura, na s pa rcela s de  
leguminosas do projecto LIFE, na s Primaveras de  2004–2006. 

 
 
Na última Primaver a (2006), a densidade de sisões nas culturas diminuiu comparativamente à 
Primaver a de 2004. 
 
A Abe tarda foi detectad a apenas n as p arcel as com  gr ão-de-bico (figura 10). Na Primavera de  
2005 foram registad as as densidades mais elevad as (10 ind./10 h a). A elevada densid ade  
observad a nesta Primaver a, reflecte a utilizaç ão de uma parcel a apenas, já que das cinco p arcelas 
semeadas, apenas numa a cultur a germinou. Em  nenhuma ocasião for am detectad as abetardas ou  
sisões nas parcel as com feijão -catarino. 
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Figura 10. Densidad e média de abetardas (ind./ 10 ha) observados por tipo de cultura, na s parce las 
de leguminosas do p rojecto LIFE,  nas Primaveras de 2004–2006. 

 
As parcel as for am ainda utilizad as por outras espécies de aves como área de alimentação e  
nidificação . São de de stac ar as p arcel as com grão -de -bico, e também  com feijão-fr ade (embora as 
últimas utilizadas em  menor escala), pela sua utilizaç ão pelo Cortiçol-de -barriga-pre ta e pela 
Calhandra, e pela Perdiz e Pombo-br avo Columba palumbus, as duas últimas, espécies cinegétic as. 
Também a Lebre Lepus granatensis, uma espécie frequentemente c açad a na regi ão , ocorreu  
regularmente no grão -de -bico e no feijão -fr ade. 
 
Protecção dos pousios 
 
Na maior par te das p arcelas sujeitas a esta medida foi registada a pre senç a de Si são e de Abetard a 
(tabel as VII e VIII). Estas duas espécies for am detectad as em 14 parcel as (ca. 64%) na Primaver a 
de 2005 (tabel a VII), ocorrendo em ca. 54% das parcel as sujeitas aos protocolo s e em ca. 67% de 
parcel as que n ão estavam  abr angidas pelos protocolos d a protecção dos pousios, mas que tinham  sido 
semeadas no decorrer do projec to LIFE no âmbito da sement eira de leguminosas de 
Outono/Inverno . Os sisões preferiram as p arcelas de legum inosas em detrimento dos pousios.  
Outras 18 espécies, algumas com  estatuto de conservaç ão desfavor ável , como o Cor tiçol-de -
barriga-preta ou a Calhandra, ocorrer am nas parcelas, u tilizando -as como local de nidificaç ão ou 
de alimentaç ão. 
 
 
 

Tabela VII. Ocorrência de aves nas parcelas (presenç a/aus ência) sujeitas à protecção dos pousios na Z PE de 
Mourão/ Moura/Barrancos, na Prim avera de 2005. 
Protocolo Parcela com protocolo Parcela sem protocolo 
Ocupação solo Luzerna Pous io Erv ilha Luzerna 
Parcela A B C  D E F G H I  J  K L M N  O P Q R S T U V 
T. tetrax  X X  X X X     X X X   X   X X X 
O. tarda X X             X        
P. orientalis              X         
A. rufa                    X   
A. platyrhynchos    X                   
C. ciconia     X                  
C. pygargus     X        X          
C. juncidis  X       X              
C. coturnix        X  X X  X         X 
C. cyanus          X             
G. cristata         X X             
Galerida sp.          X X  X          
L. meridionalis           X            
L. senator         X X             
Mel. Calandra   X  X X  X X  X           X 
Mil. Calandra X  X   X   X X   X          
P. hispaniolensis         X              
S. torquata         X X             
S. unicolor          X             

 
 
 
Na Primaver a de 2006, o Sisão e a Abetarda ocorrer am em ca. 58% das parcel as com protocolos 
(tabel a VIII). O Sisão utilizou sobre tudo as p arcelas com  pastagem e com pousio. De notar que a 
maior parte d as p arcelas com  pastagem foram  pousios p astoreados temporariamente . A Abe tard a 
ocorreu apenas numa parcela com  pastagem . Outras 13 espécies utilizar am as parcel as como local 
de nidificação e de alimentaç ão. São de destac ar , devido ao seu estatuto de ameaça, o Cortiçol -de-
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barriga-preta, a Águi a-caç adeira Circu s pygargus, o Alc aravão Burhinus oedicnemus e o Francelho Fa lco 
naumanni. 
 

Tabela VIII. Ocorrência de av es nas parcelas (presença/ausência) s ujeitas à 
protecção dos pousios na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, na Primav era de 2006. 
Núcleo 1 (Mourão) – parcelas C, D e E; núcleo 3 (Santo Amador/Saf ara/Machados) –  
parcelas A, B, F, G, H, I, J, K e L. 

Protocolo Parcelas com protocolo 
Ocupação do solo Pousio  Pastagem  Leguminosas 
Parcela A B C  D  E F  G H I  J K L 
T. tetrax X X X X X   X  X   
O. tarda   X          
P. orientalis    X         
C. ciconia X            
C. pygargus X            
C. juncidis       X      
C. coturnix       X      
Galerida sp.       X      
Mel. Calandra X X        X   
Mil. Calandra       X      
B. oedicnemus X   X         
E. caeruleus X            
F. naumanni X            
C. glandarius    X         
H. pennatus       X      

 

 
Na Primaver a de 2005, os pousio s prote gidos servir am como habitat de nidificaç ão e de 
alimentaç ão p ara o Sisão (figura 11), o mesmo tendo sucedido n a Primaver a seguin te. Embora a 
abund ânci a de Sisão tenha sido b aixa, as parcel as for am utilizad as de forma continu ada ao longo 
do período reprodutor. Na última semana de Março ob servar am -se com  frequência (em  tod a a 
região ) machos em parad a nupci al, e xibindo -se e voc alizando . Os valores m áximos de abundância 
nas p arcel as ocorreram no início de Abril.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. –  Abundância  de Sisão na s pa rcela s do projecto  LIFE afecta s ou não à medida da  
protecção dos  pous ios  na ZPE de Mourão/Mou ra/Barrancos, na Primavera  de 2005. 

 
 
 

Abundância de Sisão nas parcelas

0

2

4

6

8

10

12

14

16

19-Mar 29-Mar 8-Abr 18-Abr 28-Abr 8-Mai 18-Mai 28-Mai 7-Jun

Data

N
º 

in
di

víd
uo

s

machos e fêmeas

machos



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 192 

As parcelas de legum inosas tiver am uma utilizaç ão muito reduzida no Inverno de 2004/05 (ver 
figura 4), mas for am utilizad as pelo Sisão na Primavera se guinte . Tendo em conta o s fracos 
resultado s naquele Inverno (devidos sobretudo à sec a), foi feita uma selecç ão d as parcel as com  
maior potencial p ara a reproduç ão do Sisão, par a as quai s se efectou um  protocolo no âmbito d a 
medida da prot ecção dos pou sios. Na Primavera de 2005, as maiores den sidade s de Sisão ocorrer am  
nas p arcel as de legum inosas afectas à prot ecção dos pou sios, ou sej a, aquelas par a as qu ais foi 
estabelecido um protocolo no âmbito do projecto LIFE (figura 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. – Densidade média de sisões (ind./10 ha) ob servados na s parce las do projecto LIFE,  
afectas ou não à medida da pr otecçã o dos p ousios, na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, na Primavera  
de 2005. Os valo res corre spondem à média  da densidade nas p arce las em cada  volta. 

 
 
Na Primaver a de 2006, a áre a das parcel as d a protecçã o dos pousios representou uma pequena p arte  
da áre a total de planície cere alífera dos núcleos de estudo (tabela IX). Nas Ferr ari as (núcleo 1) 
não foi efectu ado o corte da vege taç ão pois a to talid ade das parcel as deste núcleo correspondeu a 
pastagen s (ou pousios p astoreados), onde geralmente a vege tação está baixa nesta altur a do ano. 
Aqui, as p arcelas da protecção dos pousios, concentr ar am 25% dos machos de ste núcleo, apesar da 
áre a d as p arcel as corresponder a c a. 8% d a área de pl anície cere alífera. 
 
 
 
Tabela IX. Localização, área (ha),  percentagem  de área de planície cerealíf era (área aberta) e percentagem  de 
m achos de Sisão nos núc leos  onde se localizaram as parcelas do projecto LIFE sujeitas  à protecção dos 
pousios , na Primav era de 2006. N úc leo 1 – Mourão; núcleo 3 – Santo Amador/Saf ara/Machados. Grande parte 
área do núc leo 3, diz sobretudo respeito às parcelas  onde f oi ef ec tuado um corte da vegetação.  

Núcleos de 
intervenção do PPA 

Núcleos de estudo 
na Pri mavera 

Área (ha) 
das parcelas 

% Área aberta 
do núcleo 

% machos 
do núcleo 

Núcleo 1 Ferrarias 85 8,2 25 
Núcleo 3 Sto. Amador/Safara 181,5 7,2 40 
Núcleo 3 Machados 11 0,7 14 

 
 
Em Santo Amador/Safar a (núcleo 3) e no s M achados (núcleo 3), foi efectuado um  corte da 
vegetação (a c a. 10-15 cm  de altur a) n a maior parte das p arcelas afectas à prot ecção dos pou sios. Estes 
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dois locais  concen trar am , re specti vamente, 40% e 14% dos machos de  Sisão, em 7,2% e 0,7% da 
áre a de planície cerealífera do s respec tivo s núcleos (tabela IX). 
 
 
 
 
 
M ELOAIS  DE SEQUEIRO E REGADIO 
 
Os sisões utilizar am os meloais em grande número, fre quentemente ocorrendo em  situações de  
elevad a densid ade. No en tanto, o  número de indivíduos no s meloais diminuiu consideravelmente  
ao longo do período de estudo (tabela X). A abundânci a de sisõe s foi mais elevada nos meloai s de  
regadio embora, em 2004, tenha sido registado um  número de indivíduos muito superior nos 
meloais de sequeiro.  
 
 

Tabela X. Abundância de Sis ão nos m eloais de regadio e de sequeiro nos Verões de 
2003-2005, na ZPE de Mourão/Moura/ Barranc os e áreas adjacentes. Os valores da 
abundância ref erem-se ao somat ório do número de indivíduos  registado em todas as  
v oltas.  

 Meloal Regadio Meloal Sequeiro Total 
Verão 2003 851 (55,4%) 685 (44,6%) 1536 
Verão 2004 176 (33,7%) 347 (66,3%) 523 
Verão 2005 222 (77,6%) 64 (22, 4%) 286 

Média 416,3 (55, 6%) 365,3 (44, 4%) 2345 

 
 
Os sisões frequen tar am os meloais desde o início de Julho até final de Setembro (figura 13), 
tendo as maiore s abund âncias coincidido com o final de Agosto e início de Setembro. O  valor  
máximo da adund ânci a numa só volta diminuiu ao longo dos três anos de estudo, 
respectivamente , 286, 212 e 139 indivíduos, em 2003, 2004 e 2005. 
 
As abund ânci as mai s elevad as de Sisão  for am observad as em grandes parcel as (área superior  a 
seis hectares), ger almente pouco per turbad as, com boa visibilidade , adjacentes a vastas áreas de  
planície cerealífer a. Os meloais  com  estas c arac terístic as concentr ar am , frequentemente, b andos 
com 50-60 indivíduos, podendo este número chegar aos 100 indivíduos.  
 
Além  do Sisão, outr as 10 espécies de aves foram observadas nos meloais , nomead amente pegas 
Pica pica e Cyanopica cooki, estorninhos Sturnus unico lor, entre outros. 
 
A presenç a de  lebres foi fre quente , tendo-se re gistado , em  algumas p arcelas, densid ades de  3,5 
ind./ha.  
 
Ao longo dos trê s Verões, os sisõe s nunca for am observados a alimentarem-se dos melões nem 
das flores , embora se possam alimentar destas últimas. Geralmente consumiram  os ápices das 
plantas e as folhas. Em todos os meloais estudados não foram  detectado s danos significativos 
causados pelos sisões. De fac to, no primeiro ano, quando foram detectad as as abund âncias mais 
elevad as, for am efectuados inquéritos aos agricultores de forma a relacionar os dados recolhidos 
no campo com os dados dos agricultores, e em nenhuma situ ação foram  registado s prejuízos 
significati vos atribuídos ao Sisão . 
 

 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 – Relatório Final de Actividades 

 

 194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Abundânci a de Sis ão na cultura de melão nos Verões d e 2003-2005, n a ZPE 
de Mourão/Mou ra/Barran cos e áreas adjacentes. Os valores d a abundância referem-se 
ao somatório do número de indivíduos registado  em todas as voltas. 
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DISCUSSÃO 
 
OCUPAÇÃO DAS  PARCELAS DE LEGUMINOSAS 
 
Na globalidade, as p arcelas de le gum inosas do projec to LIFE tiver am gr ande u tilização por p ar te  
do Sisão e da Abe tard a. A ocorrência das du as espécies em quase dois terços d as p arcelas reflecte, 
de alguma forma, a importância das mesmas. De fac to , sempre que as leguminosas estiver am  
presentes, for am utilizadas pelos sisões, mesmo em Invernos em que o seu desenvolvimento foi  
muito condicionado pela seca, como acon teceu em 2004/05 (figur a 14). Ao longo dos três 
invernos este biótopo, ape sar de represen tar menos de 1,5% da áre a de planície cerealífera, 
concentrou entre 12-23% dos si sões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Comparação da selecção do s biótopos pelo s sisõ es ( indivíduos e bandos) ao  
longo dos Invernos de 2003/04, 2004/05 e 2005/06, na IBA e na ZPE de  
Mourão/Moura/Barrancos. 

 
Em todos o s anos, a Abetard a ocorreu em menos parcelas que o Sisão. No entanto , este  
resultado não foi inesperado , uma vez que a abundância da primeira rel ativamente à se gunda 
corresponde a cerca de 20% e a menos de 3%, duran te o Inverno e a Primaver a, respec tivamente. 
Ne sse sen tido, seria de esperar que a discrepânci a observad a fosse superior, o que parece sugerir  
que a Abetard a e star á ainda mais dependente  d as cultur as de  legum inosas que o  Si são. Por  outro  
lado, outros fac tores devem  ser tidos em  conta nesta análise , tais como a dimensão e a 
mobilidade dos b andos destas duas espécies . Aind a assim, o número de bandos de Abetard a é  
claramente  inferior ao número de bandos de Sisão, sendo que a primeira ocorre  com regularid ade  
apenas em dois núcleos desta ZPE tendo, no entan to , um  comportamento oportunista e  
deslocando-se com frequência. 
 
Ne sta ZPE, devido à fr agmentaç ão do h abi tat, exi stem  poucas áre as con tínu as de h abitat 
favor ável par a as duas espécies. Como consequênci a da degr ad ação do habi tat estepário, um dos 
factore s que mais influencia a selecç ão d as p arcel as é  a sua localizaç ão, uma vez que tanto o Si são  
como a Abe tard a são p articul armente sen síveis à perturbaç ão. Além disso , devido às su as 
car acterísticas físicas , estas aves tendem  a frequentar áre as abertas, com  boa visibilidade, e  a 
af astar -se de zonas arboriz adas (mato s, floresta, pomare s, etc.). Ne sse sentido , de forma a 
maxim izar a sua selecção , as parcel as dever ão ser instaladas tão af astad as quanto possí vel (>250 
m ) de fontes de per turbação, nomeadamente de estrad as, c am inhos, construções, infrae stutur as 
várias, bem como de culturas lenhosas permanen tes, áreas florestais , cultur as de regadio com  
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elevado crescimento em altur a (e.g . m ilho), e tc. Factores como condições climáticas , dimensão d as 
parcel as, estado vege tativo, período do ano, tipo de cultur a, en tre outros, podem , também, 
condicionar fortemente a selecç ão d as parcel as. 
 
A experiênci a e  a confianç a (junto dos agricultores) adquiridas ao longo deste  projecto  
perm itiram m inim izar o efeito negativo de alguns destes fac tores, em particular a localizaç ão das 
parcel as, mas também seleccionar o melhor período e o melhor método para efectuar a 
sementeira de de term inadas cultur as . No entanto, o número de parcelas ocupad as pelo Si são  
diminuiu de forma continuad a ao  longo  dos trê s ano s. Este  facto dever á estar  relacionado  com  a 
diminuição acen tu ada da popul aç ão de Sisão ne sta ZPE, nos últimos anos (figur as 15 e 16). No  
decorrer do projecto LIFE, os censo s efectuados duran te a Primavera permitiram constatar uma 
diminuição gener alizada no número de machos em pratic amente toda a áre a de estudo (figur a 15). 
Nos dois núcleos onde a e spécie era mais abund ante – Santo Amador/Saf ar a e Mentir as – o 
número de machos diminuiu mais de 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figu ra 15. Variação do número de machos nos núcleo s estudados, ao longo de três 
Primavera s na IBA e na ZPE de Mourão/Moura/Barranco s. 

 
 
Os censos da população invernante re velaram  igualmente uma tendênci a negativa, com um 
decréscimo de cerca de 70% no número de indivíduos, en tre o primeiro Inverno (2003/04) e o  
último (2005/06) (figura 16).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figu ra 16. Abundância de sisões (indivíduos e b andos) nos Invernos de  
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2003/04, 2004/05 e 2005/06 na IBA e na ZPE de  
Mourão/Mou ra/Barrancos. 

 
 
Uma d as c ausas deste decréscimo dever á estar relacionada com  a seca que teve  início no final  de  
2004 e que se prolongou duran te um  ano. Durante este período particularmente desf avor ável , a 
taxa de mortalidade  dever á ter aumentado e é provável que poucos indi víduos se tenham  
reproduzido com  sucesso  n a Primaver a de 2005, o que terá provocado a dim inuição global da 
população. Embora não  existam  dados que o  comprovem, esta regressão, que não  ter á sido  
apenas circunstancial , tem vindo a ocorrer n a última décad a, e estará relacionada com  uma 
diminuição gener alizada da popul ação n aquel a regi ão, como consequência d a degr adação  
progressi va das planícies cerealíferas de sequeiro, quer pela sua destruiç ão directa, quer pela 
alter aç ão d as práticas agrícolas. 
 
No c aso da Abe tard a, a tendênci a de  ocupaç ão d as p arcelas man teve-se estável  ao longo dos três 
anos. Nos censo s de Primavera observou-se uma diminuição da população reprodutor a (apenas 
na Primaver a de 2006), devido à destruição (atr avé s do plantio de olival inten sivo de regadio) de  
uma parte significativa d a principal áre a de reprodução. Con tudo, n ão seri a de esperar uma 
redução imediata na ocupaç ão d as p arcel as, uma vez que nessa Primavera foram  instal ad as apenas 
três p arcel as n as áre as de ocorrência da Abetard a, ou sej a, c a. 3% do total de parcel as do projecto  
LIFE. Pelo contr ário, no s censo s d a popul ação invernante foi registado um ligeiro aumento no 
número de indivíduos ao longo dos três invernos. Apesar d a seca verificad a, a Abe tarda, devido  
aos seus h ábi tos e  à sua biologi a (gr ande longevidade ), n ão responde às alter ações do h abi tat nem  
à sua degr ad ação  da mesma forma que o Sisão . Este ligeiro aumento poder á estar relacionado  
com a chegad a de indivíduos de outr as áre as que temporari amente não apresentavam  condições 
favor áveis p ara a permanênci a da espécie . Nas três últimas décad as, a Abe tarda, outrora 
abund ante  n a re gião , sofreu um  declínio acentuado , e stando extinta como nidificante na maior  
parte dos locais desta ZPE. O efeito negati vo das ac tu ais al terações do habitat ter ão, sobretudo, 
consequênci as a médio/longo pr azo . 
 
SELECÇÃO DAS CULTURAS DE LEGUMINOSAS 
 
Como referido anteriormente (ver Metodologi a), o s dados da utilizaç ão d as p arcelas são apenas 
indicadores, reflectindo a utilizaç ão m ínima das culturas , uma vez que a metodologia n ão perm ite  
fazer uma avaliaç ão e xausti va da sua u tilização pel as ave s. No entan to, e ste s dados permitem 
fazer uma avaliação da u tilizaç ão rel ativa de c ad a cultur a e d a su a importância para as aves. 
 
Leguminosas de Outono/Inverno 
 
Sisão 
O Sisão demonstrou uma preferência clara pelas culturas com luzerna anu al, gr ão -de-bico-pre to, 
ervilha e ervilhaca, n ão ocorrendo pr aticamente em mais nenhuma outr a cultur a. A sua densid ade  
foi particularmente elevad a n as p arcelas com  luzerna anu al e com gr ão -de-bico-pre to, chegando  a 
atingir densid ades superiores a 10 e 18 indi víduos por 10 hec tare s, respectivamente, consoante os 
invernos. A vari ação na utlizaç ão d as cultur as , além de demonstrar uma preferência, este ve  
também relacionada com  a sua disponibilidade. O crescimento das culturas não foi uniforme em 
todos os invernos tendo  estado fortemente condicionado por f actores climático s, nomead amente  
no Inverno de 2004/05. A seca que afectou este Inverno coincidiu totalmente com o ano  
agrícol a, tendo provocado ele vad as quebras na produção de cereai s e de cultur as forr ageir as . O  
crescimento das culturas de leguminosas do projec to LIFE foi i gualmente afectado. Apesar  de  
estarem bem  localizad as e de terem sido  semead as num  período muito favor ável  
(Outubro/Novembro), o desenvol vimento das cultur as ficou comprometido devido (1) à sec a, 
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que, numa primeira fase, afec tou a germ inaç ão e o desenvol vimento, (2) às b aixas temperatur as, 
durante o s meses de Inverno , afectando o crescimento das plan tas . Assim, a frac a utilização das 
parcel as n a époc a de 2004/05 esteve rel acionad a com a disponibilidade d as mesmas devido aos 
factore s climáticos. 
 
Em nenhuma parcela com luzerna perene foram detec tados qu aisquer ve stígio s d a presença do  
Sisão. Já a luzerna anual foi muito utilizada no  primeiro Inverno (2003/04). Neste Inverno, foi  
semeada uma varied ade diferente de luzerna anual (variedade Kelson), que ocupou 57,3 ha dos 
67,3 h a de luzerna anu al semeados. Esta variedade, devido provavelmente a que stõe s de mercado, 
não voltou a estar disponível, apesar d as tentati vas efec tuadas par a a sua aquisição, devido aos 
excelentes resultado s que apresen tou. Numa oc asi ão foi observado um bando com 320 
indivíduos numa destas parcelas (de luzerna anual, variedade Kelson), que nel a se alimentar am  
durante várias semanas. É nesta zona, onde estava instalada a referida p arcel a, que inverna o  
maior bando de sisões da ZPE de Mourão/Moura/Barr ancos. Nos dois invernos seguin tes, 
embora a parcela tenha sido mobilizad a p ara a sementeira de  cereal , as  sementes de luzerna 
continuavam a germ inar (i.e ., p assados dois anos d a instalação  da luzerna). Neste período  
(Inverno de 2005/06), foram detectados vestígios de um bando com  200-250 sisõe s, que  
normalmente se concentr avam na vizinhança da parcel a, e que consumiram  praticamente todas as 
plântul as de luzerna, muitas delas aind a em processo de germinação . A pouc as centenas de  
metros, encontr ava-se uma outr a parcel a (12 ha), com luzerna perene, que apre sentava condições 
excepcionais par a ser utilizada pelo Sisão, mas em nenhuma ocasião for am  detectados qu aisquer  
vestí gios d a su a utilização , evidenciando uma vez mais a preferênci a do Sisão pel a luzerna anual . 
 
Abeta rda 
A Abetard a utilizou a ervilha (ou  ervilh a-forr ageira) em densid ades altas . Demonstrou aind a uma 
preferência clar a pelo gr ão -de-bico-pre to, ervilhaca e garroba, utiliz ando em  menor escala a 
luzerna anual e perene . Tal como sucedeu com o Sisão, as outr as culturas n ão foram  utilizadas ou  
a su a utilizaç ão foi muito esporádica. Em todos os invernos foram registad as den sidades 
relativamente  elevad as desta espécie em vári as culturas do projecto  LIFE. No Inverno  de  
2004/05, em con traste com aquilo que se verificou com  o Sisão , altura em que um número muito 
reduzido de indivíduos utilizou as culturas, a Abetarda ocorreu em  densid ades elevad as na 
ervilha. Neste Inverno, e sta cul tura foi semead a aind a no  início da época, quando choveu o  
suficiente par a a sua germinação , tendo ficado disponível par a as aves a partir de Novembro. 
Depoi s de ultrapassada a fase crítica da germinação e ape sar da seca e xtrema, a cultura 
desenvol veu-se tendo sido utilizada pel as abe tardas ao longo do s quatro meses que se seguiram . 
 
 A represen tati vidade d as cultur as variou consider avelmente. O maior investimento em 
determinadas cultur as em  detrimento de ou tras este ve rel acionado com vários f actore s como a 
referência na bibliogr afi a dos benefícios de certas e spécies/variedades par a as ave s, a adequação  
da cultur a à gestão e specífica da propriedade, a disponibilidade de sementes no mercado, o tipo  
de solos, as condições climátic as, etc. Comparando as áre as ocupadas por c ad a cul tura, nem  
sempre aquel as que tiver am maior representati vidade foram  as mais utiliz adas e vice-versa (vej a-
se o exemplo da luzerna perene). Este foi um dos motivo s pelos qu ais  for am efectuad as 
sementeiras de várias cultur as n a mesma parcela. Nesta situ ação, tanto o Sisão como a Abetarda 
consumiram preferencialmente uma das cul turas. Por exemplo, numa parcel a m ista com gr ão-de-
bico-preto , ervilhac a e tremocilha, as aves alimentaram-se sobre tudo d as duas primeiras. O  
mesmo sucedeu com  a Abe tard a, numa parcela m ista com  luzerna anual, ervilh a e garroba, e  
noutra com luzerna anual e ervilha, onde a ervilha e  a garroba foram  maioritari amente  
consumidas em detrimento da luzerna anual. 
 
Outras espécies 
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As cultur as foram  utlizad as por  outr as espécies , destacando -se a ocorrênci a de e spécies ameçad as 
e cinegétic as .  O Cor tiçol-de -barriga-preta, uma espécie rar a e ameaçad a em  Portugal, ocorreu em  
densidades elevad as n as culturas com ervilha e garroba, reforç ando assim  a importânci a de stas 
duas culturas par a as ave s. Também  o Grou, a Perdiz e a Calh andra utiliz aram as parcel as com  
ervilha, luzerna anu al e grão -de -bico demonstr ando , uma vez mais, a utilidade destas cultur as 
como contribuição p ara a conservação destas espécies. 
 
Utilização temporal d as cultur as 
 
Como foi referido acima, a utilizaç ão das cultur as foi também  influenciada pel a sua 
disponibilidade. As aves começar am  a utilizar as cultur as apenas quando  a p arte  vegetativa d as 
plantas ficou disponí vel. As pouc as excepçõe s foram  verificadas em  algumas p arcelas de ervilha e  
ervilhaca, nas qu ais os cortiçois e as abetard as se alimentaram  das sementes aind a an tes da sua 
germinação, aliás um  comportamento comum nestas du as espécies .  
A maior adundância de Sisão em  Fevereiro e Março de 2004 esteve rel acionada, sobretudo, com  a 
disponibilidade d a cultur a e não  necessari amente com a fenologi a da espécie. Fora do período  
reprodutor, o Sisão tem  hábitos gregário s e ger almente é em  Dezembro/Janeiro que os 
indivíduos se encontr am  mais concentrados (maior número de indivíduos em menos bandos). A 
diminuição do número de indivíduos no fin al do Inverno/início d a Primaver a está relacionada 
com a separ aç ão  dos bandos e o  início da reprodução. Durante a época reprodutor a os sisões 
encontram -se disper sos por uma áre a geogr áfica consider avelmente superior .  
O  padrão observado na Abetard a é semelhante ao do Sisão . Na ZPE de  
Mourão/Moura/Barr anco s, as abund ânci as mai s elevad as de Abetarda for am observad as no fin al  
de Dezembro/início de Janeiro , em  todos os invernos de estudo. Tendo em conta que no 
Inverno de 2004/05 as p arcelas utilizad as e sti veram  disponíveis desde o início d a époc a, a sua 
utilização temporal esteve de f acto rel acionad a com a abund ânci a d a espécie n aquel a zona. A 
diminuição observad a nos meses de Fevereiro e Março é  coincidente com o início da época 
reprodutora, altur a em que a maior p ar te dos indivíduos invernantes abandonam a ZPE par a se  
dirigirem  aos locais de nidificação . 
 
Devido a algumas parcelas de legum inosas de Outono/Inverno terem estado disponíveis  
tardi amente, a su a utilizaç ão durante época ficou condicionada. Isto ficou a dever -se ao facto de  
grande p ar te das parcel as terem sido semeadas pela primeira vez em cada novo ano de contr ato. 
De sta forma, ger almente só em Dezembro/ Janeiro é que a cultura fic a disponível p ar a as aves. 
Por r azões de ordem  técnica, como o estado do solo, influenciad as por f actores climáticos, torna-
se difícil efectuar as sementeiras antes d as primeiras chuvas. Nos casos em  que se conseguiu que  
os agricultore s aceitassem  a renovaç ão dos pro tocolos (n as p arcel as semead as com luzerna no  
ano anterior ), deu-se a germinaç ão d as sementes ou o crescimento a p artir dos rizomas (no caso  
da luzerna perene), logo que a hum idade do solo atingiu um nível suficiente. Na maioria de stas 
situações as cultur as e sti veram  disponíveis em Novembro, ou sej a, no início da época. 
A con tinuaç ão do uso d a mesma parcel a duran te al guns anos poder á tr azer inúmeras vantagens. 
Para o  agricultor de stac am-se  a con servação  do solo (e vitando  ou reduzindo  a mobilizaç ão), o  
aumento da fertilidade do solo, o aumento d a produção (a cultur a inicia o seu de senvol vimento  
com as primeiras chuvas, está disponí vel mais cedo, possibilidade de efectu ar mais cortes) e a 
redução significati va dos itinerários culturais (sementes, mão-de -obra, combustível, alf aias); p ara 
as aves, o facto d a cultur a estar disponí vel por um  período mais prolongado (de sde meados do  
Outono), o re stolho  permanecer  no solo disponibilizando  alimento num período desfavorável , 
maior previsibilidade dos recursos (a garan tia que aves poder ão utilizar aquela p arcel a duran te  
vários ano s) e maior  eficáci a na utilizaç ão d a cultur a (c aso  esta esteja instalad a num  local com  
pouca per turbaç ão , maximizando a su a utilização por p arte d as aves). 
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Leguminosas de Pr imavera/Verão 
 
A áre a ocupad a com leguminosas de Primavera/Verão, o número de p arcelas e a sua di versid ade  
esteve condicionada por diversos f actore s. Em primeiro lugar, elas não são tão atr acti vas par a o  
Sisão como as legum inosas de Outono/ Inverno , embora seja importante a manu tenç ão de uma 
áre a m ínima de leguminosas; em  segundo lugar , a disponibilidade dos agricultore s p ar a aderir a 
esta medida não foi tão gr ande , uma vez que exi stem  alternativas mais rentáveis ; em terceiro, 
porque existe alguma incerteza relativamente ao lucro devido a aspectos de competitividade (por  
exemplo, há produç ão de grão -de -bico e feijão-fr ade de boa qu alid ade noutros p aíse s, com  
menores custos); em  qu arto, o mercado de sementes oferece pouca diversidade de cul turas a 
preços competiti vos e, embora oc asionalmente se  encon trem outras e spécies/variedades de  
culturas, o s preço s por quilo são demasi ado elevados (agravados pela reduzida procur a); em  
quinto , boa parte da produç ão destin a-se ao consumo humano, ao con trário das legum inosas de  
Inverno, que são sobretudo par a consumo animal ou par a a indústri a, estando muito dependentes 
da procur a por p arte dos consum idores. 
 
Sisão 
As legum inosas de Primavera/Verão tiver am uma menor utilização se comparad as com as 
legum inosas de Outono/ Inverno . Embora a densid ade tenha sido inferior àquela ob servada no  
Inverno, este s resultados estão relacionados com  o comportamento e a biologia da espécie nesta 
estaç ão do  ano. Tal como já foi referido, duran te a époc a reprodutora os sisõe s disper sam -se por  
uma áre a geogr áfica mais vasta, seleccionando sobretudo outro tipo de biótopos (e.g. pousios, 
pastagen s). Além  das cultur as de legum inosas terem sido utilizad as como áre a de alimentaç ão, 
foram  frequen temente utiliz adas como áre a de exibição dos machos, devido à menor al tura da 
vegetação comparativamente à do s pousios e das se ar as . 
 
Das três cultur as semeadas – grão -de -bico , feijão -fr ade e feijão -catarino – , apenas as du as 
primeiras foram utilizad as pelo Sisão. As densidades no feijão-fr ade e no  gr ão -de-bico foram  
relativamente ele vadas p ar a este período do ano . O  feijão-fr ade foi semeado apenas n as 
primaver as de  2003 (fase e xperimental ) e 2004, tendo  sido u tilizado pelo Si são apenas neste  
último ano. A dificuldade na obtenção d as sementes e o preço estiveram  na decisão  de op tar pelo  
grão-de-bico (uma cultura muito dissem inada d a re gião há 20-30 anos) n as époc as se guintes . O  
grão-de-bico foi muito utilizado pelo Sisão em  2003 (f ase experimental ), em  2004 e 2006. Na 
Primaver a de 2005, devido à seca, a sementeira de leguminosas foi lim itada a cinco parcelas com 
grão-de-bico, das qu ais apenas uma germ inou. Nessas circunstânci as, seria de esper ar  uma 
reduzida utilizaç ão d a cultur a por par te dos sisões. 
 
Os sisões geralmente começam a agregar-se novamente durante o mês de Junho, embora este  
comportamento possa variar con soante os ano s. A partir deste período, as culturas de  
legum inosas de Primaver a/Verão  deixam  de oferecer tanto  alimento p ara as aves, uma vez que  a 
maior par te d as plan tas entr a em  processo de senescênci a, começando a sec ar . Exi stem , contudo, 
excepções: qu ando a cultura é  regad a e quando a cul tura é semead a mais tarde  (em  zonas onde  a 
humidade do solo seja elevad a perm itindo a germinação). Por e xemplo, o “atr aso” n a instal ação  
das cultur as, desde que gr ande p arte das sementes germ ine, pode ser benéfico par a as aves. Em  
algumas parcel as de gr ão -de-bico semead as mai s tarde, n as quais a cultur a se de senvolveu, o Si são  
utilizou-as durante os meses do Verão, inclusivamente no início de Setembro. Nessas 
circunstâncias, ape sar da produti vidade d a cultur a ser muito inferior, re sultando num menor lucro 
para o agricultor, as aves podem retir ar algum benefício. Por ou tro l ado, o atraso n a instalaç ão  da 
cultura pode também  comprometer o desenvolvimento da mesma, uma vez que à medida que a 
estaç ão avanç a, menor é a humidade do ar e do solo. A gestão desta situ ação nem sempre é fácil e  
há que ter em  consideraç ão que o lucro do agricultor é um factor decisi vo n as opções de ge stão . 
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Inici almente os protocolos para a sementeira de  leguminosas de  Primaver a/Verão previam  que  a 
cultura n ão fo sse intervencionad a até meados de Setembro. No c aso do Sisão , o s resultados da 
monitorização demonstr aram  que as parcel as for am  utilizadas quando as pl antas iniciaram  o seu  
desenvol vimento, mas sobretudo a p artir do momento em que os bandos começar am  a formar-
se, tendo sido  pouco utilizadas em Se tembro comparativamente ao s outros meses. Ne sse sentido, 
nos anos seguinte s, n as p arcel as onde  apenas ocorreu o  Sisão , houve uma an tecipação do final do  
protocolo, de modo a que o agricultor pudesse ob ter aind a algum rendimento com a cultura. 
Daqui não decorreu nenhum  prejuízo para as aves, tentando desta forma optimizar a utilização  
da cultur a pelo agricultor e pelo Sisão. 
 
Abeta rda 
Tal como sucedeu com o Si são, também  a Abetarda utilizou menos as cultur as de legum inosas de  
Primaver a/Verão . Neste  período  do ano  a populaç ão da Abetarda corresponde a menos de 25% 
comparad a com a popul ação invernante , daí resultando  uma menor densid ade de indivíduos. Nas 
três primaver as de estudo a Abetarda ocorreu apenas no grão-de -bico. Na f ase  experimental  
(2003) for am  observados dois indivíduos no feijão -frade numa oc asião , tendo ocorrido também 
no gr ão-de-bico. A elevad a densidade  (10 ind./ 10 ha) em 2005 diz respei to a uma parcel a, j á que  
devido à sec a, d as cinco parcel as semeadas, a cultura germ inou apenas numa. Esta p arcela foi  
regad a por um pivo t de rega em algumas oc asiões. O bom  crescimento da cultura, a boa 
localizaç ão  e provavelmente, a f alta de alimento na área devido à sec a e xtrema, estiver am na b ase  
de tão inten siva utilizaç ão. Esta p arcel a foi utilizada ininterruptamente dur ante mais de três 
meses, até fin al de Agosto . 
 
A preferência desta espécie pelo  grão -de-bico h á muito que é conhecida n a re gião . A maior p ar te  
dos agricultores refere que a espécie , h á cerca de 20-30 anos, er a abund ante e bem distribuída 
naquela zona, observando -se com  frequência n as culturas de gr ão-de-bico. As abetard as 
alimentam -se  da p ar te vegetativa das pl antas, logo a par tir do momento em  que a cultur a começa 
a germ inar, mas também  das sementes. Desta forma, mesmo qu ando o gr ão -de -bico j á está seco, 
e não é mais con sum ido pelo Sisão, as abetardas con tinuam  a u tilizá-lo. Nos locais de  ocorrência 
de abetardas, esta cul tura foi muito utilizad a nos meses de Julho e Agosto, uma altura 
particularmente desf avor ável para e sta espécie devido à esc assez de alimento na zona. A 
manutenç ão de vári as p arcel as de gr ão-de-bico ou de uma parte d a p arcel a que n ão seja ceif ada 
(15-20%), até fin al de Agosto ou meados de Setembro, pode constituir um importante contributo  
para a sobrevivência desta espécie n a ZPE de Mourão/Moura/Barr ancos, neste período do ano . 
 
Outras espécies 
As parcelas com gr ão -de -bico e feij ão-fr ade for am utilizad as por  outr as espécies de ave s como  
áre a de alimentaç ão  e nidificaç ão. As parcelas com feijão-c atarino tiver am  utilizaç ão muito  
reduzida. Tal como sucedeu com  o Sisão e a Abetarda, o gr ão -de -bico foi a cultur a preferida da 
maior par te d as e spécies. São de destac ar o Cor tiçol-de-barriga-preta e a Calhandra devido a 
apresentarem  um  estatuto de conservação de sf avor ável. O  facto das espécies cinegétic as, 
nomeadamente a Perdiz e o Pombo-br avo, utilizarem as p arcelas (sobretudo aquel as com  gr ão-
de-bico) como áre a de alimentaç ão, con stitui um  resultado interessante . Também as lebres (ou tra 
espécie cinegétic a) ocorrer am  de forma regular, tanto no gr ão-de-bico, como no feijão-frade.  
Estes resultados demonstram  que além das culturas servirem  de área de alimentaç ão e nidificação  
de espécies com  elevado  valor conservacioni sta, podem ainda proporcionar alimento p ar a as 
espécies cinegétic as, con tribuindo para o fomento d a c aça em geral. Nesta re gião , o impacto da 
caça n a economia das explor ações agrícolas é  elevado, proporcionando uma importan te fonte  de  
rendimento para os proprietários. 
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PROTECÇÃO DOS POUSIOS 
 
As parcel as d a prot ecção dos pou sios tiver am grande utilizaç ão pelo Si são nas duas primaver as. 
Também a Abetarda utilizou as parcel as , embora em menor escala, uma vez que esta espécie é  
muito menos abundante nesta ZPE duran te o período reprodutor, tal como referido 
anteriormente . Outras espécies beneficiar am  também desta medida, como o Cortiçol-de-barriga-
preta, a Águi a-caç adeira, o Alcar avão e o Fr ancelho , todas elas espécies ameaç adas em  Portugal . 
Estes resultados revel am  a adequ ação  desta medida par a a conservaç ão  das espécies e stepárias na 
ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. De fac to, uma das princip ais ameaças à conservação destas 
espécies está rel acionada com  a perd a e a alteraç ão do h abitat de nidificação.  
 
A maior par te d as p arcelas foi utilizada pelo Sisão como áre a de nidificação e de alimentação  
durante o período reprodutor . A falta de altern ativas duran te a reprodução dever á ter estado na 
base desta utilizaç ão massiva. Embora a abund ânci a de Sisão tenha sido b aixa, as p arcelas foram  
utilizadas de  forma contínua ao longo d a época reprodu tor a. Ainda assim, este s dados devem ser  
encar ados como uma e stimati va mínima da utilizaç ão das p arcelas, uma vez que for am  
considerados apenas os indivíduos detectado s dentro d a p arcel a (na gr ande maioria machos em  
exibição). Deste modo, for am excluídos os indivíduos que se encontr avam  fora, mas próximos 
dos limites e que provavelmente teri am  parte do seu território dentro d as p arcelas afectas aos 
protocolos. Além  disso, grande parte d a informação apresentada diz respeito a machos, muito 
mais conspícuos devido à su a plumagem  e comportamento, desconhecendo -se a importância d as 
parcel as p ar a as fêmeas. A observaç ão de fêmeas de Sisão nas parcelas foi comum ao longo da 
época reprodutor a, n ão deixando  este f acto de  constituir, por si só, um resultado in teressan te, 
embora se desconheç a o impacto desta medida no suce sso reprodu tor d a espécie. 
 
Todos os biótopos (pousios, pastagens e legum inosas) abr angidos por esta medida foram  
utilizados pelo Sisão. Na Primaver a de 2005, hou ve uma preferência cl ar a pelas parcel as com  
legum inosas. Esta preferência ter á e stado  relacionad a com a altura d a ve getação do s pousios, que  
neste período do ano, em  gr ande par te d a re gião , e stá demasiado alta. Nessa Primaver a, devido  à 
seca, a altura das cultur as de leguminosas foi baixa, o que terá contribuído para um aumento da 
sua utilização  pelo Sisão . É de salientar  a ocorrênci a de maiores densid ades de Sisão n as p arcelas 
para as qu ais foi e stabelecido um  pro tocolo de con tinuação  (ne ste  caso no âmbito da prot ecção dos 
pou sios), devido ao fr aco desempenho d as culturas de leguminosas como consequência de um  
Inverno extraordinari amente seco. Os resultado s d a pre sença e d a densid ade de Sisão  sugerem  
que o  prolongamento dos protocolo s teve  eficáci a, especialmente numa Primaver a tão  
desfavor ável devido à sec a, como foi a de 2005. 
 
Na Primavera de 2006, lo go no início d a época reprodutor a, foi efectu ado um corte d a vegetaç ão 
em vári as p arcelas sujeitas à protecção dos pousios em Santo Amador/Saf ar a/Machados, com  o 
objectivo de  tornar estas parcel as mais atr acti vas, tanto  p ara os machos, que  as u tilizam  como 
locais de e xibição  e alimentaç ão , como para as fêmeas, que as utiliz am como locais de nidificaç ão 
e alimentação. Nesta áre a a altura média da vegetaç ão dos pousios é ger almente demasiado 
elevad a p ara que o  Sisão  os possa utilizar (ver figur a 2). A maior parte dos pou sios tem  vegetaç ão 
superior a um  metro de altura, ultrapassando nalguns c asos 1,5 m. Em  2005, esta medida (corte  
da ve getação) n ão foi testad a porque , devido à seca, a altur a da ve getação dos pousios era 
consideravelmente inferior qu ando comparad a com a de uma Primavera típica. 
 
Globalmente o corte da vegetaç ão teve resultados surpreendentes, tendo em  conta o fac to da 
áre a d as p arcelas da protecção dos pousios represen tar uma pequena p arte  da área to tal de pl anície  
cerealífera dos núcleos e stud ados. Nas Ferr arias, as parcel as prote gidas foram pastagens, onde o  
gado tinha estado imediatamente antes da époc a reprodutor a, contribuindo par a que a vege tação 
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se manti vesse bai xa (<20 cm ), n ão h avendo a necessid ade de efectuar um  corte. Em ca. 8% da 
áre a de planície cerealífera de ste núcleo, concentr ar am-se ca. 25% dos machos.  
Em Santo Amador/Saf ar a/Machados, como consequênci a das car acterí sticas e da ap tidão dos 
solos, a vege tação tende a cre scer muito mais , tendo  sido efec tu ado um corte  da vegetação  
(deixando -a com ca. 10-15 cm de altura) na maior parte das parcel as afectas à protecção dos pousios. 
Depoi s do corte, em  2-3 semanas apenas, a vegetaç ão já tem 20-30 cm, apresen tando uma 
estrutura muito atrac tiva par a o Sisão. Este corte  permite, numa primeira fase, um local favor ável  
para a exibiç ão dos machos e , numa se gunda f ase, loc al p ar a a nidificação das fêmeas, uma vez  
que o  desenvolvimento d a vege taç ão  proporciona o abri go necessário à instal aç ão do s ninhos, 
proporcionando mais tarde alimento para as crias. 
 
Os resultado s obtido s em  Santo Amador/Safar a e Machados (respecti vamente, 40% e 14% dos 
machos de Sisão  concen trados em 7,2% e 0,7%  da áre a de pl anície cere alífera deste s núcleos), 
demonstram a utilidade desta medida, pelo menos n a Primavera de 2006. Em alguns c asos, no dia 
seguinte ao corte da vegetaç ão for am  observados machos em  exibiç ão n as parcelas . Este biótopo, 
na figura abaixo (figur a 17) designado por restolho (restolho de cereal + pousio cortado), só em 
Santo Am ador/Safar a, concentrou ca. 78% dos machos em 10% da áre a de pl anície cerealífera do  
núcleo, nesta Primavera. No mesmo período, a áre a de  pousio foi cerc a de qu atro  vezes superior  
à sua utilizaç ão pelo Sisão (figura 17). Sabendo que antes do corte d a vegetação o número de 
machos em exibição foi muito reduzido nos pousios, a ocupaç ão imediata deste “novo” biótopo  
explica, de certo modo, o défice de áreas adequad as à reproduç ão. 
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Figura 17. Disponibil idade re lativa de cada biótopo (% méd ia) e proporção d e machos observados nas 
primaveras de 2003, 2004 e 2006, em Santo Amador (ZPE d e Mourão/Moura/Ba rrancos). MAD –  
montado d e az inho  disperso. 
 

 
Fazendo o mesmo exercício para a área de planície cerealífera d a ZPE de  
Mourão/Moura/Barr anco s (figur a 18), verifica-se que na Primevra de 2006, ocorrer am 16,2% 
dos machos de Sisão em apenas 4,2% da áre a. 
 
A vegetaç ão cortada pode ser aproveitada pelo agricultor desde que removida num espaço de  
tempo relativamente curto, de forma a minimizar a perturbação n a parcel a e a que esta fique de  
facto  disponí vel p ar a o Sisão. Como foi referido acima, a vege tação volta a crescer , mantendo -se  
verde até mais tarde . Assim , numa altura em pratic amente gr ande par te da vegetaç ão j á secou  
(Junho e Julho), a ve getação dos pousios cortados constitui um bom local p ara o p astoreio do  
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gado , que pode vir a ser  aprovei tado depois de term inar o protocolo , ou seja, a par tir do início de  
Julho. 
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Figura 18. Disponibil idade re lativa de cada biótopo (% méd ia) e proporção d e machos observados nas 
primaveras d e 2004 e 2006, na IBA e na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. MAD – montado de azinho  
disperso. 

 
 
 
M ELOAIS  DE SEQUEIRO E REGADIO 
 
Os meses de Ver ão são par ticularmente desfavoráveis par a o Sisão. Neste período do ano , a 
maior parte d as culturas está sec a e o alimento verde disponível é muito escasso. Devido a este  
constr angimento , os sisões têm  tendênci a a agrupar-se nos loc ais onde conseguem  obter  
alimento, nomeadamente re stolhos de cere al, gir assol e  outras cul turas que permanecem verdes 
(geralmente culturas de regadio). Na ZPE de Mourão/Moura/Barr ancos são pouc as as cultur as 
que apresentam estas c ar acterísticas : o milho, devido à su as c ar ac terístic as e stru turais (plantas 
muito altas e cul tivad as em gr ande densidade ) n ão é utilizado pelo Sisão , e os meloais de sequeiro  
e regadio , são frequentemente muito atr acti vos p ara a espécie. 
 
Os sisões for am abundan tes nos meloais ao  longo  dos três verões (2003-2005), ocorrendo em  
elevad as den sidades durante este período crítico, como consequência provável da f alta de  
alimento. No  entanto, a sua abund ância dim inuiu ao longo do estudo , tal como observado nos 
invernos e  n as primaver as an teriores . Esta dim inuição este ve provavelmente relacionada com  a 
diminuição da popul ação na ZPE. Tan to os meloais de sequeiro como os meloais de regadio  
foram  utilizados pel a espécie. Apesar  do Sisão ter ocorrido em maior abundância nos meloais  de  
regadio, h á que ter em  atenç ão que a áre a de stes foi três vezes superior à dos meloais de sequeiro. 
Ne sse sen tido, o s dados apresentados sugerem  que em termos relativos o Sisão ocorre em 
maiores densidades nos meloais de sequeiro. A maior atractividade  deste s meloais deve -se, 
provavelmente, à muito menor perturbaç ão, uma vez que as intervenções par a manutenção  
(aplic ação de fitof ármacos e regas) são muito mais limitadas comparativamente ao que sucede nos 
meloais de regadio . 
 
Os sisões começar am  a ser mais abundan tes no s meloais a p artir de Julho. O  aumento da procura 
da cultur a neste período  poderá coincidir com a fal ta de  alimento, uma vez  que n a regi ão grande  
parte da vege taç ão se encontr a seca, restando verde s apenas algumas cultur as , nomead amente os 
meloais. À medida de que o Ver ão avanç a, a disponibilidade de alimento torna-se  cad a vez  
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menor, observando-se uma maior procur a d a cultura de melão, registando-se as maiores 
abund ânci as no final de Agosto e início de Se tembro.  
Quando a abund ânci a aumenta, j á as plan tas têm  melões e por essa r azão o seu potenci al impacto  
negativo é m ais reduzido, aind a que sej am  consumidas flores . Durante e ste estudo , os sisões 
foram  observados a consum ir folhas e ápices d as pl antas de melão. Neste último caso isso pode  
ser benéfico par a a cultur a. De f acto, alguns agricultore s que se dedicam a esta cultura há vários 
anos, confirmaram que no passado era frequente cortar os ápices das pl antas (c apar  o melão), 
logo após a frutificação d a pl anta, de modo a que e sta dirigisse o máximo de nutrientes par a o  
fruto em desenvolvimento (geralmente um a dois melões no meloal de sequeiro, e dois a três no  
meloal de regadio). 
 
Duran te o período do e studo , n ão for am detectados qu aisquer danos significativo s nos meloais  
que fossem causados pelos si sões. Os inquéritos efectu ados aos agricultores no primeiro Verão  
corroborar am  essas observaçõe s. Na regi ão , há uma crenç a gener alizad a de que o Sisão provoca 
graves prejuízos nos meloais, sendo esta situaç ão um fenómeno raro e fruto de circunstâncias 
excepcionais. For am detec tad as outr as e spécies , nomead amente pegas, estorninhos e lebres, e stas 
últimas atingindo densidades de 3,5 ind./ha em  algumas parcelas, um valor que estará 
segur amente subestimado, uma vez que a metodologi a utiliz ada não er a adequad a p ara quantific ar  
este tipo de  animais. Algumas destas espécies, além de consum irem invertebrados e partes 
vegetativas d a pl anta (flores , ápices e folhas), consomem também os próprios melões, deixando  
marcas c ar ac terísticas no s mesmos, podendo c ausar algum prejuízo. No entan to, os agricultores 
rar amente se referem  à Lebre como tendo impacto na cultura, uma ve z que esta é uma e spécie  
cinegética e que muitos deles são também caçadore s, ad vogando que também o Sisão  deveria ser  
caçado. 
 
Os principais prejuízos nos meloais têm  a ver com  outros f actore s, nomeadamente au sência de  
uma estratégi a p ar a o escoamento do produto, ausência de estratégi a n a negoci ação, ausênci a de  
marketing do  produto , in suficiente conhecimento  da cultura (utilizaç ão  de práticas agrícolas 
inadequad as, utilizaç ão de  solos inapropriados, f alta de recursos em momentos críticos, plan tio  
fora d a époc a, etc .) e f actore s climáticos. 
 
Os factores que mais influenciam  a ocorrência do Sisão nos meloais, além  daqueles relacionados 
com as nece ssid ades alimentare s são sobretudo a loc alizaç ão , a dimensão das p arcel as e  a 
perturbaç ão. A contribuição de c ada um destes f actores é variável dependendo de local para loc al . 
Por vezes, p arcel as com  muita per turbaç ão , loc aliz adas jun to de e str ad as movimentad as e com  
culturas perenes (e.g. olival ) n a vizinhanç a, podem  ter bandos de  Sisão com mais de 50 indivíduos, 
desde que a áre a sej a suficientemente gr ande p ara os sisõe s utiliz arem  a p arcela em seguranç a. 
Geralmente, os maiores b andos encontr am-se em gr andes parcel as , em  zonas isol ad as e  com boa 
visibilidade, em que a per turbaç ão é muito reduzida, permitindo a sua utilizaç ão dur ante grande  
parte do dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O  Projecto Piloto Agrícola permitiu identificar qu ais as medidas que mais se ajustam  à 
conservaç ão do Sisão na ZPE de Mourão/Moura/Barr ancos. Devido à heterogeneid ade desta 
áre a, as medidas testadas poder ão vir a ser implementadas numa área geogr áfic a mais ampla, 
contribuindo assim par a a conservação das espécies e stepári as , em particular do Sisão, a uma 
escal a nacional. 
 

Apesar de terem sido testad as diver sas e spécies/variedades cultur ais, hou ve resultados 
inconclusivos rel ativamente a algumas, como o s geros e o tre vo d a Pérsia, uma vez  que  a área 
testad a foi relativamente reduzid a, tendo decorrido apenas num  ano . No futuro , seria importan te  
voltar a te star e stas e spécies , bem como outras que n ão for am testadas ne ste projecto e que  
podem vir a ter relevância na conservaç ão do Sisão e de outr as espécies ameaç adas. 
 
Das medidas testadas há duas que nos parecem  de destacar: a protecção dos pou sios e a sementei ra de 
leguminosa s de Outono/Inverno, pelos bons resultado s que apre sentaram . O  complemento destas 
medidas com  outras é desejável, em  par ticular com a sementeira de legum inosas de  
Primaver a/Verão , embora entend amos as duas primeiras como prioritárias de forma a reverter a 
tendência negati va apresentad a pelas populaçõe s de Sisão nesta ZPE. 
 
Seguid amente são apresentad as propostas de gestão que vi sam contribuir par a a conservaç ão do  
Sisão e d as ou tras ave s estepárias ameaçadas e dos seus h abitats . 
 
Propostas de gestão 
 
● Pro tecção e gestão dos pousio s – nos loc ais onde n ão e xiste suficiente h abi tat de nidificaç ão, 
deve ser protegid a uma área de pousio suficientemente grande (>10%) relativamente à áre a to tal  
de planície cerealífera de  sequeiro. Ne ste s pousios, c aso se encon trem em solos muito produtivos, 
deve ser efectuado um desbaste da vege tação atr avé s de corte (deixando a vegetaç ão com  10-15 
cm de altura) ou de p astoreio, nunc a depois de Março , por  forma a criar habitat de nidificação  
para a espécie . Em anos p articul armente secos e sta medida n ão  deve ser implementada pois nessa 
situaç ão isso poder-se -ia traduzir numa perd a de habitat e n ão num ganho; 
 
● Sementeir a de  leguminosas – esta medida constitui um  contributo importante de forma a 
aumentar a disponibilidade de alimento. Devem  ser efectuad as sementeiras de legum inosas de  
Outono/Inverno  e Primaver a/Verão numa áre a m ínima de 5-10%. As culturas a seleccionar  
devem  ter em  conta o tipo de solo e as e spécies alvo (tabel a XI). 
 
 
Tabela XI – Culturas indicadas para o Sisão, Abet arda e Cortiç ol-de-barr iga-pret a na Z PE de 
Mourão/ Moura/Barrancos e áreas adjac ent es. Azul: Outono/Inv erno; laranja: Pr imav era/Verão. 

Tipo de cultur a Sisão Abetarda Cortiçol-de-barriga-
preta 

Luzerna anual X X X 
Luzerna perene  X  
Grão-de-bico-preto X X  
Ervilha-f orrageira X X X 
Ervilhaca X X  
Garroba  X X 
Grão-de-bico X X X 
Feijão-frade X X X 
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● Localiz ação d as p arcel as de legum inosas – e stas parcelas dever ão fic ar afastadas de fontes de  
perturbaç ão, como e strad as, c am inhos muito movimentados, montes, infrae stru turas várias, áre as 
florestad as, matos, cultur as perenes (e .g . olivais , vinhas, e tc .); 
 

● Dimensão das parcelas – as parcel as devem ter uma áre a máxima de 20 ha, sendo ger almente  
preferível semear duas ou mais p arcel as n a mesma zona, do que uma de gr ande dimensão; 
 

● Con tr atos das leguminosas de  Outono/ Inverno com três anos –  no c aso  d as luzernas, os 
contr atos deverão ter uma duraç ão mínima de três ano s, de modo a garan tir que no segundo  e  
terceiro invernos a cultur a e star á disponí vel par a as aves no início da época; 
 

● Manutenção do mosaico tr adicional d a planície cerealífera de sequeiro – manutenç ão de áre as 
m ínimas de cereal , restolho/pousio e pastagem; 
 

● Parcel as n a terr a – devem  ser deixad as n a terra, até ao final de  Agosto , algumas p arcel as de  
legum inosas de Primaver a/Verão, nomead amente de grão -de -bico. Em al tern ati va deixar uma 
pequena áre a sem  ceifar (até 10%) consoan te a dimensão da p arcela, par a a sua utilizaç ão pela 
Abetarda e por outr as espécies; 
 
● Legum inosas re gadas – em  anos seco s, a título experimental, instalar cultur as de legum inosas 
de Primaver a/Verão (nomead amente gr ão-de-bico) sob pivo ts em áreas isol ad as, de forma a que  
estas possam  ser  regadas gar antindo  assim o seu desenvolvimento e a su a u tilizaç ão pel as aves 
num período crítico; 
 
● Incenti vo ao cultivo de melão de sequeiro – deverá ser cri ado um  incentivo de apoio aos 
agricultore s que optem por este tipo de cultura, tendo em conta que  n ão é tão produtivo como o  
melão de regadio ; 
 
 
FIM 
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ANEXO V 
Relatório do Encon tro de Agricul tores 
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ENCONTRO DE 
AGRICULTORES DO 
PROJECTO LIFE 

CONSERVAÇÃO DO SISÃO NO 
ALENTEJO 

 
 

Acção E1 – Avaliação e discussão do 1º ano de execução do 
Projecto Piloto Agrícola 

 

• 18 de Setembro de 2004 
• Casa do Povo da Amareleja 

 
PROGRAMA 

9:15   Recepção dos convidados e entrega de documentação. 

9:30   Abertura do Encontro. 

10:00  Apresentação do "Projecto-piloto Agrícola" e trabalho realizado em 
2003/04. 

10:20  Resultados obtidos em  2003/04. 

10:40  Discussão. 

10:55  Problemas para resolver na próxima época agrícola. 

11:15  Intervalo para café. 

11:30  Proposta de medidas para a próxima época agrícola. 

11:50  Discussão sobre o futuro da conservação do Sisão na região. 

12:50  Conclusão do Encontro. 

13:30  Almoço-convívio no Restaurante Piteira (Amareleja). 
 

Organização/Projecto L IFE Sis ão: 

Sociedade Portu guesa  para  o  Estudo da s Aves 

Instituto da Conservação  da Natureza 

Assoc iação  de Agriculto res do  Concelho  de Mourão 

 

Com o  apo io e part icipação : 

Assoc iação  de Jovens Agricultores de Moura 

Casa do Povo da  Amarele ja 
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ENCONTRO DE 

AGRICULTORES DO 
PROJECTO LIFE 

CONSERVAÇÃO DO SISÃO NO 
ALENTEJO 

 
 

 

Acção E1 – Avaliação e discussão do 1º ano de execussão 
do Projecto Piloto Agríco la 

 
 
LISTA DE PA RTICIPANTES: 
 
Domingos Leitão (SPEA/Projec to LIFE Sisão) 

Nuno Madeir a (SPEA/Projecto LIFE Sisão) 
Miguel Lecoq (SPEA/Projec to LIFE Sisão) 

Mário Sil va (Instituto da Conservação da Natureza) 
Ricardo Antunes (Associação de Agricultores do Concelho de Mourão) 

An tónio Miguel Rosado (Associ ação de Jovens Agricultore s de Moura) 
Jo ão Ramos (Câmara Municip al de Moura) 

Abel C. Ramalho (agricultor ) 
Mari ana Ramalho (agricultor) 

Anselmo Vogado (agricultor ) 
Eduardo Ramalho (agricultor) 

Fr ancisco Luis (agricultor) 
Ju an José L. Var a (agricultor) 

Jo sé Baç ão Leal (agricultor) 
Ne ssie Spence (Royal Society for Pro tection of Birds) 
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ENCONTRO DE 
AGRICULTORES DO 
PROJECTO LIFE 

CONSERVAÇÃO DO SISÃO NO 
ALENTEJO 

 
 
 
 

Acção E1 – Avaliação e discussão do 1º ano de execussão 
do Projecto Piloto Agríco la 

 
 
CONCLUSÕES: 
 

• Relativamente à Medida 2, M aneio Pecu ário, todos concord aram  que é de dificil execução  
devido à f alta de p asto s e à dificuldade em disponibilizar áre a forrageir a; 

• Relativamente aos p agamento s, hou ve concord ânci a em  pagar a primeira tr anche após a 
sementeira; 

• As datas propostas para os protocolos com cultivos de leguminosas, 15 de Outubro a 20 
de Março , par a o s cultivos de  Inverno, e 15 de Março a 30 de Agosto, par a os culti vos de  
Primaver a, mereceram  o acordo dos presentes; 

• Todos concordar am que a nova medida, proposta p ar a sub stituir as medida 2 e 3, e que  
pretende pro teger  e salvagu ardar a qualidade do s pou sios par a a nidificaç ão do Sisão  e  
Abetarda, é uma medida executável e interessan te; 

• Os presente s consideram que não h á problema de m aior em  colocar uma pl aca 
informativa do Projecto LIFE Sisão junto d a parcel a durante a vi gência dos pro tocolos; 

• Todos concordaram que estas reuniões são  importantes p ara discutir os problemas dos 
agricultore s e da conservação da natureza, e que deveriam estar mais pessoas presentes; 

• Todos concordar am que seria intere ssan te repetir esta reunião no próximo ano. 
 

 
FIM 
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ANEXO VI 
Cadernos da revista Pardela 

(não disponível na versão digital) 
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ANEXO VII 
Painéis Portáteis 
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ANEXO VIII 
Comunicados de Imprensa 
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O Desenvolvimento Comunitário e a Conservação da 
Natureza de mãos dadas numa peça de teatro 

 

 
“O Sisão Fanfarrão não tem emenda”. É es te o nome da peça de teatro que estará em 
cena no próximo dia 11 de Julho, pelas 20:30, no Centro Cultural de Santo Amador,  
Moura. Esta é mais uma das  actividades do Projecto Envolvimento Parental  na Escola 
que vai agora no final do 2º ano e decorre em 11 escolas do concelho de Moura. Resultado 
de uma parceria entre a ADCMoura (Associação para o Desenvolvimento do Concelho de 
Moura) e a SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), es te projecto pioneiro 
tem como principais objectivos o Desenvolvimento Sócio-comunitário e a Conservação 
da Natureza numa das regiões mais desfavorecidas do interior do país. “Observar as  
Aves em Santo Amador” foi o tema escolhido por es ta freguesia, que agora apresenta 
uma peça de teatro onde as aves e os saberes tradicionais ganham vida pelas mãos dos  
seus residentes. 
 

Desenvolvimento Sócio-comunitário, Envolvimento Parental, Conservação da Natureza são eixos de intervenção  
que nem sempre andam d e mão dada s, mas que nos seu s conceito s se tocam em variados aspectos. Em quaisquer 
dos ca sos a s pessoa s são o object ivo p rinc ipal desta s actividades. E são também a s pessoas as responsáveis por 
dinamizar e compatibilizar todas esta s actividades. Neste sentido , surge, em 2003,  o Projecto de  Envo lvimento  
Parenta l na Escola, como resultado de uma parce ria de sucesso entre diversa s inst ituições: a ADCMoura (Associação  
para o Desenvolvimento do Conce lho de Moura), a SPEA (Soc iedade Portuguesa para o Estudo das Aves), a Escola  
Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Santo Amador e a ADASA (Associação de Defesa do Patr imónio Cultural  
e Amb iental  de Santo  Amador). 

Este projecto, que decorre em toda s as loca lidades do concelho de Moura, tem como pólo din amizador 8 escolas e 3 
jardin s de infância, in se rindo-se num projecto mais vasto de desenvolvimento sócio-comunitário. Pa ssados quase  
dois anos as mudanças produzidas são inequívocas, com uma partic ipação crescente da comunidade nas diversas 
actividades e com uma maior conscienc ialização da necessidade de envolver os pais na educação activa dos f ilho s. O 
seu impacto é considerável e fundamenta l no combate à exc lusão do mundo rural, num terr itório pa rticularmente  
deprimido do ponto  de vista  do d inamismo  social,  económico e cultural.   

Para cada f regu esia do concelho foi esco lhido um tema poste riormente desenvolvido pelo s pais, alunos, professo res 
e técnicos, que contemp la um conjunto dive rsificado de actividades pedagógicas dirigida s aos pais, alunos e à  
comunidade em gera l. Nesta f reguesia, o tema escolhido foi “Observar a s Aves em Santo Amador”. Esta é uma das 
zonas do país com e levada diversidad e de aves e importante a  nível naciona l e internac ional para a  con servação de  
muita s espécie s ameaçada s de extinção. Entre a s mu itas a ctividades rea lizada s, surge ago ra, uma peça de  teatro cujo  
protagonista  é o  Sisão, uma ave ameaçada de  extinção em Portugal  e  na Europa. 

Baseando-se em iniciativas individuais e colectivas, a peça de teatro sobre o Sisão foi uma forma origina l e criativa de  
sen sibi lizar e envolver activamente a comunidade, no sucesso educativo dos mais joven s e na promoção desta região,  
tão importante para a conservação desta e de outras e spéc ies de aves ameaçadas. Os ensa io s tiveram início há pouco  
mais de um mês, os adereços e o s f igurinos estão qua se prontos. Acto res e encenado r ga rantem que a p eça será um 
sucesso. 

 

CONTACTOS  
Miguel Lecoq, Técnico do Projecto LIFE Si são (SPEA), Tm : 96 9562365, Email: 
m iguel_lecoq@yahoo .com  
Filipe Sousa, ADCMoura, Telf. 285 254931, Tm  96 7328824, Email: adcmoura@adcmoura.pt  

COMUNICADO DE IMPRENSA 

7 Julho 2005 
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Projecto Life Sisão atenua o impacto da seca nas 
aves ameaçadas da planície alentejana  
Lisboa, 3 de Agosto de 2005 

 

 

A seca afecta a agricultura e as aves ameaçadas que dependem dos ecossistemas agrícolas.  

Duas destas aves, o Sisão e a Abetarda, beneficiam das medidas do Projecto Life S isão,  

implementadas pela SPEA em parceria com os agricultores de Moura e de Mourão.  

 

A seca que  se  vive  em Portugal desde  No vembro de  2004 afecta fortemente  uma das 
principais actividades do Alentejo – a agric ultura. As aves estepárias são particularmente 
afectadas em anos de seca devido à sua dependência dos mosaicos agrícolas de  seque iro. Os 
e feitos sobre  as suas populações são diversos, podendo resultar numa diminuição nas 
populações de algumas espécies, devido ao aumento da mortalidade  e  à diminuição do 
sucesso reprodutor.  

 

O Sisão e  a Abetarda são duas espécies globalmente  ameaçadas, que dependem 
exclusivamente  dos mosaicos de cereais, leguminosas e  pousios da planície  alente jana. Nos 
últimos 15 anos o habitat destas espécies tem sido substituído em larga escala por regadio, 
cultivos permanentes e  floresta. Esta situação tem levado a uma diminuição ace lerada dos 
e fectivos e da área distribuição destas duas espécies. A situação ter-se -á agravado nos 
últimos meses devido á seca. Na Zona de Protecção Especial (ZPE) de 
Mourão/Moura/Barrancos, uma das zo nas mais importantes para estas espécies no Alente jo 
(e  em Portugal), a população de Abetardas permaneceu estáve l. No entanto, o e fectivo do 
Sisão diminuiu cerca de  60%.  

 

Desde  2003 que  a SPEA, no âmbito do Projecto Life  Sisão e  em colaboração com as 
associações de agriculto res de  Moura e  de  Mo urão, tem e fectuado protocolos com cerca de  
30 agricul tores para efectuarem ensaios agrícolas q ue visam beneficiar as populações de  
Sisão e de  Abetarda. Em Outubro e  No vembro de  2004 e  em Abril de  2005 foram semeados 
133ha de  leguminosas (ex.: luzerna, e rvilha-forrageira, grão-de-bico ) e protegidos 135ha de  
pousios, para servirem de alimento e re fúgio aos sisões e  abetardas da ZPE. Devido à seca a 
área semeada e  a taxa germinação foi inferior ao esperado. Ainda assim, verificamos que  
cerca de  um quarto dos sisões utilizaram as parcelas do projecto e  que  o maior bando de  
abetardas da ZPE permaneceu numa das parcelas do projecto durante  toda a  
prima vera/verão de  2005. 

COM UN ICAD O D E IMPRENSA  
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Os ensaios e  as medidas de  gestão agríco la orientadas para a conservação do habitat das 
aves estepárias implementadas em Moura e Mourão têm beneficiado claramente o Sisão e  a 
Abetarda neste  período de  condições ambientais extremas. Além das espécies protegidas, 
beneficiaram também espécies cinegéticas (ex.: Lebre , Perdiz, Pombo-to rcaz). Os resultados  
práticos que  já existem e  o conhecimento que  irá resultar da realização destes ensaios por 
mais um ano agrícola, irão permitir encontrar um modelo que  gestão adequado ao 
desenvolvimento de  uma agricul tura rentá vel e  favo ráve l à  conservação das aves. O 
Ministério da Agric ultura, pela mão do Insti tuto de  Desenvolvimento Rural e  Hidráulica, 
que apoia oficialmente  o projecto Life  Sisão, terá certamente um papel decisivo na 
conservação deste ecossistema rural de alto valor o rni tológico. A SPEA e  os agricultores 
locais estão disponíveis para trabalhar com o Ministério da Agricul tura, no âmbito  da  
discussão do Plano de  Desenvolvimento  Rural 2007-2013, e  encontrar uma solução agro -
ambiental para a planície cerealífe ra da ZPE de  Mourão/Moura/Barrancos. 

 

Para saber mais, visite o novo site do Projecto Life  Sisão: www.spea.pt/ms_sisao 

 
CONTACTOS PARA MAIS INFORM AÇÕES 

Dr . Domin gos Leitão, Coordenador do Projecto Life Si são, TM 969562381, Tel . 213220435,  

e-mail  domi ngos.leitao@spea.pt 
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Projecto Life Sisão visitado por delegação de 
especialistas de sete países europeus 
Lisboa, 16 de Novembro de 2005 

 

Nos próximos dias 21 a 23 de Novembro uma delegação internacional de 28 especialistas e 

agricultores ligados à  conservação da natureza  e ao desenvolvimento rural visita o  

Projecto LIFE Sisão em Moura e em Mourão. O objectivo  da visita é a discussão  do  
contributo deste projecto para a conservação das aves e para o desenvolvimento rural no  

Alentejo. 

 

O Projecto Co-op - “Evaluation of busta rd conservation best practice in Western Euro pe” é  uma  
parceria internacional liderada pe la SPEA, com a Junta de Castilla  y Léon, a  Sociedad 
Española de  Ornitologia, a  Ligue  pour la Protection des Oiseaux e  a Royal Socie ty for  
Protection of Birds. É um projecto que  visa a troca de  experiências entre  vários projectos LIFE 
Natureza dedicados à conservação de três espécies de  aves ameaçadas na Europa e  
dependentes de  meios agrícolas extensivos, a  Abetarda, o Sisão e  a Hubara. No âmbito deste  
projecto será realizada em Moura e  Mourão, de 21-23 de  No vembro, uma visita de  estudo ao 
Projecto LIFE Sisão.  

 

Desde  2003 que  a SPEA, no âmbito do Projecto Life  Sisão e  em colaboração com as 
associações de agric ultores de  Mo ura e  de  Mo urão, tem realizado protocolos com cerca de  
40 agricul tores para efectuarem ensaios agrícolas q ue visam beneficiar as populações de  
Sisão e de Abetarda da Zona de  Protecção Especial (ZPE) de  Mourão/Moura/Barrancos. 
Trata-se  do cultivo de  leguminosas (ex.: luzerna, e rvilha-forrage ira, grão-de-bico) e  da 
protecção de  pousios, para servirem de alimento e re fúgio aos sisões e abetardas da ZPE. 
Estes ensaios são continuamente avaliados re lativamente ao impacto nas populações de 
aves e ao impacto nas explorações agrícolas. 

 

O conhecimento que  irá resultar da realização destes ensaios, irá permitir encontrar um  
modelo que  gestão adequado ao desenvolvimento de  uma agricultura rentáve l e favo ráve l  
à  conservação das aves da planície cerealífe ra alentejana. Este  assunto vai ser discutido  
durante esta visita, numa conferência que  terá lugar na Escola Profissional de  Mo ura, no  
dia 22 de  No vembro, pela manhã. Os representantes de se te países (Portugal, Espanha, 
França, Reino Unido, Grécia, Hungria e  Turquia) irão enriquecer esta discussão com o 
conhecimento que trazem de projectos e experiências nos seus próprios países. 

 

Para saber mais, visite o site  do Projecto Life Sisão: www.spea.pt/ms_sisao 
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Convidamos os orgãos de comunicação social interessados a comparecer na Escola 
Profissional de Moura, no dia 22 de Novembro, para acompanhar a conferência durante a 
manhã e participar na visita de campo durante a tarde. 

 

CONTACTOS PARA MAIS INFORM AÇÕES 

Dr . Domin gos Leitão, Coordenador do Projecto Life Si são, TM 969562381, Tel . 213220435,  

e-mail  domi ngos.leitao@spea.pt 
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SPEA mais três organizações do sector agrícola exigem 
do Ministro da Agricultura uma medida agro-ambiental 
para Moura e Mourão já em 2007  

Lisboa, 3 de  Outubro de  2006 

 

 

A SPEA, em conjunto com a Associação de Agricultores do Concelho  de Mourão, a  

Associação de Jovens Agricultores de Moura e a Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos enviaram esta semana uma carta ao  Ministro da  Agricultura  exigindo uma 

medida agro-ambiental específica  para  a Zona de Protecção  Especial de 

Mourão/Moura/Barrancos no âmbito do novo Plano de Desenvolvimento Rural. Esta  

medida deverá estar disponível para os agricultores que quiserem aderir já em 2007. 

 

 

A planície cerealífe ra da Zona de  Protecção Especial (ZPE) de  Mo urão/Moura/Barrancos  
suporta populações de  aves ameaçadas, incluídas no Anexo I da Directiva Aves da União  
Europeia, que  dependem da actividade  agrícola. A protecção de  espécies, como a Abetarda  
e  o Sisão depende  exclusivamente  da actividade  do agricultor e de uma gestão baseada 
num mosaico de  cereais e leguminosas de  sequeiro, pastagens extensivas e  pousios. 

 

Nos últimos quatro anos foi desenvolvido um extenso pro grama de ensaios agrícolas, no 
âmbito do  Projecto LIF E - Conservação do  Sisão no Alentejo, em conjunto  com mais de 60 
agric ulto res das áreas abertas da ZPE de Mourão/Mo ura/Barrancos. Este  trabalho permitiu 
adquirir conhecimentos essenciais sobre  as formas de gestão da agricultura de  sequeiro 
favoráve is à  Abetarda e  ao Sisão.  

 

Os signatários da carta enviada ao Ministro da Agricultura entendem que o no vo Plano de  
Desenvolvimento R ural (2007-2013) deve  contemplar, entre outras, uma medida agro -
ambiental específica para a conservação do Sisão, da Abetarda e das outras espécies de 
aves dependentes da planície cerealífe ra de Moura e  Mo urão. Entendem que a in formação 
existente  e disponíve l é  suficiente para desenhar desde já  uma medida como esta.  

 

Os signatários alertam o Ministro  que uma medida agro -ambiental específica para a 
conservação do Sisão e  da Abetarda na ZPE de Mourão/Mo ura/Barrancos é determinante  
para cumprir os  objectivos de conservação da biodiversidade  inerentes ao regulamento do  
Fundo Euro peu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEAD ER). Os signatários lembram 
ainda que a predisposição dos agricultores de  Moura e Mourão para adesão de  uma 
medida como esta é uma situação excepcionalmente  favoráve l e  que  não pode deixar de  ser 
apro veitada. Domingos Le itão, Coordenador do Programa Rural da SP EA, salienta que  “os  
agric ulto res de Moura e  de  Mourão têm o dire ito de  ser apoiados quando decidem praticar  
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uma agricul tura que  pro duz serviços públicos de  conservação da natureza no âmbito dos  
objectivos do FEADER”. 

 
FIM 

A SPEA pode disponibilizar fotos digitalizadas de algumas das espécies de aves citadas 
aos jornalistas interessados. 

 
CONTACTOS PARA MAIS INFORM AÇÕES 

Dr. Domingos Leitão, Coordenador do Programa Rural , TM 969562381 , Tel . 213220435,  

e-mail  domi ngos.leitao@spea.pt  
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Comunicado de  Imprensa 

SPEA, 6 de Novembro de 2006 

 

Especialistas debatem  

Conservação do Sisão no Alentejo 

 

Hoje e a manhã e starão reunidos em Évora mais de 40 espe cialista s, gestores e técn icos a grícolas 
para debater a  conser vaçã o do Sisã o - uma  das ave s ma is típica s e  ameaçadas da planície  alentejana.  

 

Durante os dois di as de reuniõe s que de corre m no Hotel D. Fe rnando (Évora) e starão e m ci ma da  
me sa os re sultados de ste ambi cioso projecto da SPEA no âmbito do programa LIFE, o novo Fundo 
Europeu Agrí col a de De senvol vi mento Rural (FEADE R) e as me di das de acção que pode rão levar à 
sobre vivê nci a do Si são e dos si ste mas tradicionai s de agricultura no Alentejo.  

 

Nos úl ti mos quatro anos a SPEA, e m parce ria com o Instituto da Conse rvação da Natureza, a 
Associ ação de Agricul tore s do Concel ho de Mourão e a Associ ação de Jove ns Agri cultore s de Moura, 
re ali zou um i nventário completo da e spécie e um vasto programa de ensaios agrícolas. Ne ste  
mome nto sabe mos quais as áreas mai s i mportante s para o Si são no Alentejo e qual o tipo de ge stão 
agrícol a a i mpleme ntar para mante r e sta e  outras e spécies ame açadas.  

 

Domi ngos Leitão, Coorde nador do Programa Rural da SPEA, salie nta que  “para conse rvar o Sisão e  
outras espécie s ameaçadas de pe nde ntes da agricultura e xte nsiva, só se rá necessário 1% dos 4 .000  
milhõe s de euros que Portugal vai receber do FE ADE R. Cabe à admi ni stração i mple me ntar as  
me di das adequadas para que os agri cultore s do Alentejo possam conti nuar a prestar e ste serviço 
público de conservação da natureza.” 

 

O Si são é uma espé cie global mente ameaçada que só e xiste em oito paí ses do mundo. Portugal regi sta 
cerca de 20% da popul ação mundi al da e spécie, o que nos confe re uma grande re sponsabili dade na 
conse rvação de sta ave . 

 

E m Portugal o Si são ocorre princi pal mente no Alentejo, e m culti vos de cereal , pousi os e pastagens 
extensi vas. A mai or ameaça para a espé cie é a alte ração profunda do se u habitat agrícol a. O abandono 
das te rras traduzi do na florestação das me smas, e a inte nsifi cação da agricultura, atravé s da instal ação 
de regadi os e de cultivos permane nte s poderão levar à extinção uma das aves mai s tí pi cas da pl anície  
ale ntejana. 
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ANEXO IX 
Artigos de Imprensa 

(não disponível na versão digital) 
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ANEXO X 
Workshop Conservação do Sisão no Alen tejo 
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Workshop “Conservação do S isão no Alentejo” 
Acção E8 – Projecto LIFE02NAT/P/8476 

Évora, Hote l D. Fernando, 6 e  7 de  No vembro de  2006 

 

Editores: 

Domingos Le itão, João Paulo Silva, Márcia Pinto & Miguel Lecoq 

 

 

ENQ UA DRAMENTO 

O Sisão vive  em meios agrícolas abertos, sem arbustos e com árvores escassas ou ausentes. 
Prefere mosaicos agrícolas de  cereal de  seque iro, leguminosas, restolhos, pastagens e  
pousios. É mais abundante  na planície  alente jana, onde  pode ser observado um pouco por 
todas as zonas desarborizadas.  

O Sisão é  uma espécie  ameaçada devido às pressões existentes sobre o seu habitat. As  
principais ameaças estão relacionadas com a alteração do uso do solo. A intensi ficação 
agrícola é particularmente  gra ve , devido à substituição em larga escala dos mosaicos 
extensivos por regadios e  culturas permanentes. Também o abandono dos campos, 
traduzido na florestação de  terras agrícolas, faz desaparecer o habitat desta espécie. Se não 
for invertida a tendência actual de  florestação e intensificação do uso do solo no Alentejo, a 
curto ou médio pra zo o Sisão será levado para a extinção. 

A conservação do Sisão e  do seu habitat serve  de  chapéu para a conservação de  toda a 
comunidade  de  aves estepárias, que  é  uma das mais ameaçadas da Euro pa. Em Portugal  
existem diversas espécies de aves estepárias ameaçadas de  extinção, quer a níve l nacional,  
quer a nível internacional. Nesta comunidade  destacam-se a Abetarda, o Sisão e  o France lho, 
cujas populações se  encontram globalmente  ameaçadas, mas também as populações de  
Grou, Rolie iro, Ganga, Cortiçol-de-barriga-preta e  Alcaravão, entre  outras, que  estão a 
desaparecer em Portugal e  na Euro pa.  

A conservação do Sisão e do habitat estepário da planície  alente jana depende, em última 
análise dos agric ul tores e dos proprie tários a grícolas. São e les s principais intervenientes no  
habitat desta espécie . Para além destes, também a administração central e local tem um papel 
importante na definição de  políticas, pro gramas e planos de gestão dos meios rurais e  da  
conservação do património natural que  de le depende . 

O Projecto LIFE Sisão com este  w orkshop pre tende  lançar as bases de  um Plano de  Acção  
para a Conservação do Sisão no Alentejo. Um plano q ue, partindo de  uma info rmação de  
base  sólida e  de  uma discussão alargada, possa indicar claramente  os núcleos populacionais  
prioritários, os usos do solo a promover e  o modelo de  desenvolvimento rural a  implementar 
para a conservação deste  verdadeiro ícone  da planície  alente jana, que  é  o Sisão.   
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PROGRAMA - DIA 6 de Novembro – Se ssões te mát icas 

9:30h Sessão de abertura. 

Com a presença de  altos representantes dos parce iros do projecto LIFE Sisão (Director da  
SPEA,  Presidente  do Instituto da Conservação da Nature za, Presidente  da Associação de  
Agric ul tores do Concelho de  Mourão, e  Director da Associação de Jovens Agric ulto res de  
Moura), Direcção-Regional de  Agricultura do Alente jo e Vice-Presidente da CCD R 
Alente jo. 

 

10:15h Sessão I - Informação base, Moderador: Márcia Pinto (ICN) 

1. Biolo gia do Sisão e importância da agricultura extensiva, Prof. João Rabaça, 
Unive rsi dade  de É vora 

2. Populações de Sisão no Alente jo, João Paulo Silva, Instituto da Conse rvação da Natureza 
3. Populações de Sisão em Espanha, Eladio Garcia, Unive rsi dade  Autónoma de M adri d 

 

11:15h INTERVALO 

 

11:30h Sessão II - Conservação da espécie e do seu habitat, Moderado r: Luis Costa (SPEA) 

4. Plano de  Acção da EU para o Sisão, Domingos Le itão, SPEA 
5. Impacto do Plano Zonal de  Castro Verde nas aves estepárias, Pedro Rocha, Insti tuto 

da Conse rvação da Nature za 
6. Projecto-Piloto Agrícola de  Moura e  Mourão, Miguel Lecoq & Nuno Madeira, SPEA 
7. Mortalidade  de  Sisão em linhas eléctricas: Contrib uição para a minimização do 

problema, João Neves, SPEA 
 

13:00h ALMOÇO 

 

15:00h Sessão III - Política e legisla ção, Moderador: Domingos Leitão (SPEA) 

8. Politica Agrícola e de Desenvolvimento  R ural (2007-2013), Carlos Capela, Gabi nete de  
Pl ane ame nto e  Politica Agro-Alime ntar. 

9. Desenvolvimento rural e sua aplicação no  âmbito da Conservação da Nature za na  
Extremadura (Espanha), Joaquín Fernánde z & María Jesús Palacios. Consejería 
Agri cultura y Me dio Ambiente, Junta da E xtre madura 

10. Contributo do Plano Sectorial para a conservação das aves estepárias, Mário Silva, 
Instituto da Conse rvação da Nature za 

11.  Desenvolvimento regional: objectivos do QREN para o Alente jo, CCDR Alentejo 
 

16:30h INTERVALO 

 

16:45h Sessão IV - Investigação e monitorização, Moderador: João Paulo Silva (ICN) 

12. Investigação sobre a biologia da Sisão, Ana Delgado, Insituto Supe rior de Agronomia 
13.  Programas de  monitorização de  aves da SPEA, Iván Ramirez, SPEA 
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14. Programas de  monitorização de  aves da Sociedad Española de Ornitolo gia, Ela dio 
Garcia, Unive rsi dade  Autónoma de M adri d 

 

17:45h PREPARAÇÃO DAS MESAS DE TRABALHO 

 

19:00h J ANTAR 

 

DIA 7 de Novembro – Mesas de trabalho  

9:30h MESAS DE TRABALHO 

 

Mesa 1 

Conservação do Sisão e do seu habitat  

Tendo em conta o conhecimento actual do Sisão no Alente jo, esta mesa tem como missão 
estabe lecer os objectivos, prio rida des, acções e indicadores de  um Plano de  Acção para o 
Sisão do Alente jo.  

 
Mesa 2 

Polític a de Desenvolvimento Rural e a conservação do Sisão 

O actual F EADER contém um Eixo II q ue  claramente  estabe lece  objectivos de conservação da 
biodiversidade dos meios rurais. A Mesa II deverá analisar a info rmação disponíve l sobre  
medidas agrícolas para conservação de  espécies estepárias e  propor acções para a 
conservação do Sisão aplicáveis no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural. 

 

Mesa 3 

Outras políticas na conservação do Sisão 

A política de  desenvolvimento regio nal e os planos de ampliação da rede  e léctrica no 
Alente jo, entre outros, podem ter uma influência importante  na conservação do Sisão. Será 
importante discutir e  de finir objectivos e  procedimentos no âmbito destas políticas e planos 
que favo reçam a conservação desta espécies globalmente  ameaçada. 

 

Mesa 4 

Investigação e monitorização das Populações de Sisão e cooperação com Espanha 

Quais as prioridades de investigação e  os mecanismos de monitorizar para o Sisão no  
Alente jo? Como articular este  trabalho com Espanha, tendo em consideração que grande  
parte  das populações é  comum aos dois países?  

 

12:00h AUDIOVISUAL 

 

12:20h CONCLUSÕES 

 

13:00h Sessão de Encerram ento  
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Com a presença do Director da SPEA e Vice -Presidente  do Instituto da Conservação da 
Nstureza. 

 

13:30h ALMOÇO 

 

Participantes 
  

 Nome Instituiçã o E-ma il 

1 Antório Rosado AJAM amiguel .rosado@gmail.com 

2 Ti ago Appleton AJASUL   tiago.ajasul@mail.tele pac.pt 

3 Rita Quei roga AJASUL     

4 Eng. Victor Santiago Bri sa victor.santiago@brisa.pt 

5 Rui L ourenço CE AI rux@netc.pt 

6 António Camarate de  Campos DRAg Ale ntejo culturas.arvenses@draal.min-agricultura.pt 

7 Joaqui m Car mo Rei s DRAg Ale ntejo culturas.arvenses@draal.min-agricultura.pt 

8 José Pedro Tavare s  DRAg Ale ntejo   

9 Eng. Luí sa Pi nto EDIA LPinto@e dia.pt 

10 Catari na Azi nhei ra EDIA CAzi nhei ra@e di a.pt 

11 JC Cl aro FAPAS jcclaro@cli x.pt 

12 Eng. Carl os Capela GPPAA ccapel a@gppaa.pt 

13 José Pauli no GPPAA  jpauli no@gppaa.pt  

14 Mári o Silva ICN msil va@i cn.pt 

15 Glóri a Araújo ICN araujog@i cn.pt 

16 Márci a Pi nto ICN pi ntom@icn.pt 

17 João Paulo Silva ICN pnssm.silvaj @icn.pt 

18 Rui Pedroso ICN pe droso.r@cli x.pt 

19 Iván Pre go ICN pregoalonso@gmail.com 

20 Júli a Al meida ICN al mei daj@icn.pt 

21 Pedro Rocha ICN pnvg.rochap@icn.pt 

22 João Meneze s ICN - Presi dente icn@icn.pt 

23 M aria de Lurdes de Serpa Carvalho ICN - Vice-Presidente  secpre s@i cn.pt 

24 Ana Delgado ISA anadelgado@i sa.utl.pt 

25 Rui Morgado ISA ruimorgado@i sa.utl.pt 

26 Mari a de Jesus Pal acios 
Gonzale z Junta E xtre madura  mari ajesus.pal aci os@aym.j untaex.e s 

27 Joaquí n Fernández Junta E xtre madura  Joaqui n.fe rnande z@aym.juntae x.e s  

28 Eduardo Santos LPN santos_e_b@yahoo.com 

29 Nel son Quico CCDR Alentejo  

30 Domi ngos Leitão SPE A domi ngos.leitao@spe a.pt 

31 Miguel Lecoq SPE A miguel.lecoq@spe a.pt 

32 Nuno Madeira SPE A nuno.madei ra@spe a.pt 
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33 Vane ssa Oliveira SPE A vane ssa.olivei ra@spe a.pt 

34 Lui s Costa SPE A lui s.costa@spe a.pt 

35 João Pedro Neve s SPE A joao.neve s@spea.pt 

36 Iván Rami rez SPE A ivan.rami rez@spe a.pt 

37 Eládio Garci a U.A. M adri d /  SEO eladio.garcia@uam.e s 

39 João Rabaça Uni Évora jrabaca@uevora.pt 

40 Nuno Fari a Uni Évora farnuno@uevora.p 

41 Patrí cia Silva   patri ciasilvaua@portugal mail.pt 

42 Inês Henrique s   henri que si ne s@cli x.pt 

43 Ana Tere sa M arques   atermar@clix.pt 

44 Pedro Leitão   p.leitao@soton.ac.uk  

 

FIM 
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ANEXO XI 
Posição Conjun ta da SPEA/AACM/AJAM/CAMB sobre a necessidade de uma medida agro-

ambiental para a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos 
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Exmo. Sr. Minis tro da Agricultura,  

do Desenvolvimento R ural e  das Pescas 

Praça do Comércio 

1149-010 Lisboa 

 

Lisboa, 18 de  Se tembro de 2006 

 

Assunto: exposição sobre medidas para a conservação das aves dependentes dos sistem as de sequeiro 
da ZPE de Mourão/Moura/Ba rrancos   

 

Exmo. Sr. Minis tro, 

Os signatários reconhecem que  as áreas cerealífe ras da Zona de  Protecção Especial (ZP E) de  
Mourão/Moura/Barrancos suportam populações de aves ameaçadas, incluídas no Anexo I da  
Directiva Aves da União Europeia, que  dependem da gestão agrícola. A pro tecção de  
espécies, como a Abetarda e o Sisão depende  exclusivamente da actividade do agricultor e  
de  uma gestão baseada num mosaico de cereais de sequeiro, leguminosas de  seque iro, 
pastagens extensivas e pousios. 

Nos últimos quatro anos foi desenvolvido um extenso pro grama de  ensaios agrícolas, no 
âmbito do projecto LIF E - Conservação do Sisão no Alentejo (co -financiado  pe lo Insti tuto  de  
Conservação da Natureza, Minis tério do Ambiente ), em conjunto com mais de 60 
agric ulto res das áreas abertas da ZPE de  Mourão/Moura/Barrancos. Este trabalho permitiu 
adquirir  conhecimentos essenciais sobre  as formas de  gestão da agricul tura de  seque iro  
favoráve is à  Abetarda e ao Sisão. Este  projecto criou também uma predisposição dos  
agric ulto res da zona para a implementação de medidas que  visam a conservação das aves 
que normalmente não se verifica e  que  deverá ser considerada. 

Os signatários tomaram conhecimento de  um documento públ ico sobre  “Uma estratégia de  
gestão agrícola e florestal para a rede  Natura 2000” onde de pro põem medidas agro-
ambientais para promoção de  um sistema de cereais e  pousios na ZPE de  
Mourão/Moura/Barrancos desenquadradas da realidade  agrícola e das necessidades das 
espécies de  aves ameaçadas daquela zona. Os signatários não compreendem como é  que  o 
conhecimento adquirido durante q uatro anos com o projecto LIF E Sisão não foi  utilizado  na  
preparação deste  documento. 

Os signatários entendem que  o novo  Plano de  Desenvolvimento Rural (2007-2013) deve  
contemplar, entre outras, uma medida agro -ambiental específica para a conservação do 
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Sisão, da Abetarda e das outras espécies de  aves dependentes da planície  cerealífe ra de  
Moura e  Mourão. Entendem que  a informação existente  e disponível é  suficiente  para  
desenhar desde  já uma medida como esta.  

Os signatários alertam que  uma medida agro-ambiental específica para a conservação do 
Sisão e da Abetarda na ZPE de  Mourão/Mo ura/Barrancos é  de terminante  para cumprir os  
objectivos de  conservação da biodiversidade  inerentes ao regulamento do FEADER. Os  
signatários lembram que a predisposição dos agricul tores de  Moura e  Mourão para adesão 
de  uma medida como esta é  uma situação excepcionalmente  favorável e  que  não pode  de ixar  
de  ser aprove ita da. 

Os signatários exigem a V. Excia. que tome os procedimentos necessários para que se ja 
implementada, já a  partir de  Janeiro de  2007, uma medida agro -ambiental específica e 
adequada para a promoção de  um sis tema de  cereais e pousios favorá vel à  conservação das  
aves estepárias na ZPE de  Mourão /Mo ura/Barrancos e que  garanta o  rendimento dos  
agric ulto res que  a queiram praticar. Entendemos que  os agricul tores de  Mo ura e de Mourão  
têm o direito de  ser apoiados q uando  querem praticar uma agric ul tura que  pro duz serviços  
públicos de conservação da natureza.  

Os signatários estão to talmente disponíveis para fornecer informação relevante e  para  
desenhar esta medida e  consideram-se  parte essencial na sua discussão. 
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Socie dade P ortu guesa para o Estudo das 
Ave s 

 

 

 

 

Ricardo Tomé 
Presidente da Direcção 

 

 
Associação de Agricultores do Concelho de 

Mourão 

 

 

 

 

Ricardo Antune s 

Presidente da Direcção 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associaçã o de J ovens Agr icultores de 
Moura 

 

 

 

 

Manuel  Frei ras 
Presidente da Direcção 

 

 

Coopera tiva Agr ícola de Moura e  
Barrancos 

 

 

 

 

Manuel  Fi al ho 

Gerente
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CC:  

Ministro do Ambiente , do Orde namento do Terri tório e do De se nvolvi mento Regional 

Instituto da Conse rvação da Nature za 

Gabi nete de Pl ane ame nto e Política Agro-Alime ntar 

DG Agri cultura e Dese nvol vi mento Rural da Comi ssão Europei a  

DG Ambie nte da Comi ssão E uropeia 

 

Conta cto: 

Dr. Domingos Leitão 

Coordena dor  Programa Rural 

Socie dade Portuguesa para o E studo das Ave s 

Aveni da da Li berdade , 105 , 2  E sq, 1250-140  Li sboa 

Tel.: 21  322 0435, fax: 21 322  0439, T.móvel : 96  965 2381 

E-mail : domi ngos.leitao@spea.pt 
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ANEXO XII 
Proposta de alargamento da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos  

(não disponível na versão digital) 
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ANEXO XIII 
Proposta para alargamento da IBA de Mourão/Moura/Barrancos 
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PROPOSTA PARA A CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS 
A D J A C E N T E S  À  I B A  D E 

M O U R Ã O / MO U R A / B A R R A N C O S 
 

 
Miguel Lecoq & Dom ingos Leitão 

Sociedade Por tuguesa par a o Estudo das Aves/Projecto LIFE Sisão 
 

 
As seguintes pessoas e inst itu ições forneceram  parte dos dados que suportam es te 
relatório: Rui Lourenço , Centro  de Estudos d a Avifauna Ibérica (CEAI), 
In stitu to d a Conservação da Natureza (ICN) 

 
 

A SPEA 

A SPEA – Socied ade Portuguesa p ar a o Estudo das Aves – é  uma Organização Não  
Governamental de Ambiente, parceir a d a rede Bi rdLife International em Por tugal. A SPEA tr abalha 
para o estudo e a conservação  d as aves selvagens e  seus h abitats, promovendo o  
desenvol vimento susten tável em  benefício das gerações futur as . Está actu almente representada 
no Continen te e nos arquipélago s dos Açores e da Madeir a. Nesse âmbito, é responsável pela 
designaç ão e vigil ância d as Zonas Importan tes p ara as Aves (IBAs). 

 

 

O Projecto Life Sisão 

O Projecto Life Sisão  é uma parceria da Sociedade Portuguesa par a o  
Estudo das Aves, com  o Instituto d a Conservação da Natureza e a 
Associ ação de Agricultore s do Concelho de Mourão, com  a colaboração  
da Associaç ão de Joven s Agricultores de Moura. Visa a conservaç ão do  
Sisão (Tetrax t etrax ) no Alentejo atr avés de um  plano de acç ão que  
identifique os núcleos popul acionais a pre servar , os uso s do solo e o  
modelo específico de gestão agrícola a desenvol ver.  
 

 
 

Citação recomendada: 

Lecoq, M . & D. Leitão 2005. Proposta para a cla ssi ficação de áreas adjacent es à IBA de 
Mourão/Moura/Barrancos. Sociedade Portu guesa par a o Estudo das Aves. Lisboa. 
Relatório n ão publicado . 

 
 

 
Março de 2005 
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INTRODUÇÃO 

 

A áre a abr angida pel a actual IBA de Mourão/Moura/Barr ancos (PT027) é considerad a uma das 

mais importantes do  território português p ar a as ave s estepárias e p ara as ave s de rapina. É 

também considerada a zona mais importante par a a invernad a do Grou Grus grus em  Portugal . Os 

seus limites englobam  uma área de 80564 ha que são coincidentes com  o limite da ZPE ao longo  

da su a fronteira. No entanto , fruto de uma alteração recente (Decreto -Lei nº 141/2002 de 20 de  

Maio), foi desclassificad a uma área de cerc a de 3000 ha d a ZPE, que ac tualmente con ta com  

77631 ha, totalmente incluídos na IBA. 

 

Existem, no entanto, áre as adjacentes à ZPE que pela su a importânci a c arecem  de protecção. 

Uma par te importante  d as populaçõe s de  al gumas e spécies que  utilizam  a ZPE usam as referidas 

áre as com  frequência e, em alguns c aso s, usam -nas exclusivamente ou p assam  gr ande  p arte do  

seu tempo aqui, pelo que a cl assificação destas áreas é fund amental de forma a manter as 

comunidades daquel a ZPE. As ameaç as que aqui se f azem sentir são as mesmas que recaem  

sobre a ZPE.  

 

Ne ste rel atório é apresen tad a informação rel ati va à distribuiç ão e abund ânci a de algumas espécies 

prioritári as em cinco áre as adjacentes à ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, bem como uma 

proposta de alargamento e  de actualiz ação da respec tiva IBA. A maior par te d a informação  

apresentad a foi obtida pela SPEA no âmbito do Projecto  LIFE – Conservação do Sisão no  

Alentejo. 
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PROPOSTA DE ÁREAS A CLASSIFICAR 

 

A presente proposta de cl assificação  de novas áreas diz  respeito à IBA de  

Mourão/Moura/Barr anco s e a cinco zonas adj acen tes, cujos limites coincidem  com os da actu al  

IBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur a 1 – Zona Impor tante par a as Aves de Mourão/Moura/Barrancos (a preto ), novas 
zonas importante s p ar a as aves adjacentes à IBA actual (a l aranja) e  albufeir a de  Alqueva (a 
azul). 

 

 

Seguid amente são apresentados em  maior detalhe as cinco zonas importan tes par a as aves 

adjacentes à IBA actu al. 

 

 

Ferrarias 

Benjoim 

Airoso/Panascos a 

Barros NW 

Machados/Lameiras 

Albufeira de Alqueva 
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Figura 2 – Ferr ari as – nova zona importan te para as aves (a l aranj a) adjacente à IBA de  
Mourão/Moura/Barranco s (a pre to); albufeira de Alqueva (a azul ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Benjoim  – nova zona importante p ara as aves (a l ar anja) adjacente  à IBA de  
Mourão/Moura/Barranco s (a pre to); albufeira de Alqueva (a azul ). 
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Figura 4 – Airoso/Panasco sa – nova zona importante par a as ave s (a lar anja) adj acen te  
à IBA de Mourão/Moura/Barr ancos (a preto); albufeir a de Alqueva (a azul). 
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Figura 5 – Barros a noroeste de Santo Amador– nova zona importante p ar a as aves (a 
lar anja) adjacen te à IBA de Mourão/Moura/Barrancos (a preto ). 
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Figura 6 –Machados e Lameiras – nova zona importante par a as aves (a laranj a) 
adjacente à IBA de Mourão/Moura/Barr ancos (a preto ). 
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CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DAS ÁREAS A CLASSIFICAR 

 

Ferr arias 

Os principais biótopos desta áre a são montados de azinho com pastagens e com  mato s, pequenas 

parcel as com cultivos cere alíferos de sequeiro, m ato s e aflor amentos rochosos, e algumas charc as 

de pequena dimensão. A Nor te e a Oeste faz fronteira com  a albufeira de Alqueva. É uma zona 

importante sobre tudo para Grou , Sisão Tetrax tet rax, Abe tarda Otis tarda e Cortiçol-de-barriga-

preta Pteroc les orientalis. 

 

Benjoim 

Nesta áre a predominam os cultivos exten sivos de sequeiro (embora existam  infra-estrutur as p ara 

regadio), montado de azinho com pastagem  e com matos e charcas de pequena dimensão . A Sul  

faz fronteira com  a albufeira de  Alqueva. É importante p ar a Grou, Sisão e Cortiçol-de-barriga-

preta. 

 

Airoso/Panascosa 

Os biótopos dominantes nesta áre a são as pastagens, os cultivos extensivo s de sequeiro, os 

montados com pastagens e os olivais. Vinhas, pomares, charcas e matos ocorrem em menor 

expressão . Faz fronteira com  a albufeira de Alqueva a Nor te. No contexto nacional, esta zona é  

de excepcional importânci a p ara a Abetarda, Sisão, Grou e Cortiçol -de -barriga-negr a. 

 

Barro s a Noroeste de Santo Amador 

É dom inada essenci almente por cul tivos extensi vos de sequeiro e de  regadio, montado de azinho  

com matos e com pastagem , aflor amentos rochosos e pequenos olivais. A Norte f az fronteira 

com o Rio Ardila. Esta zona é importante p ara as aves estepárias, sobretudo par a o Sisão. 

Existem também  alguns casais de Bufo-re al Bubo bubo. 

 

Machados/Lameiras 

Extensa área aberta c ar ac terizad a por agricultura extensiva de sequeiro , onde  ocorrem também 

pastagen s, montados de azinho , vinhas, olivais e mato s. É importan te p ara as aves estepári as, 

destac ando-se o Sisão e a Calh andra Melanocorypha ca landra. 
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Quadro resumo com as zonas importantes para as aves ad jacentes à IBA 
de Mourão/Moura/Barrancos e res pect iva área. É feit a referência à área 
terrestre inundada pela a lbufeira de A lqueva. 

Locais Área (ha) Área IBA inundada 

Ferr arias 1053 - 

Benjoim 1081 - 

Airoso/Panascosa 3192 - 

Barros NW Sto . Amador 1400 - 

Machados/Lameiras 1586 - 

Sub-to tal  8313 - 

IBA MMB 80564 537 

TOTAL 88877 537 

 

 

 

Quadro resumo com as  es pécies  relevantes  nas áreas  adjacentes  à  ZPE de Mourão/Moura/Barrancos . A 
informação apresentada é referente ao ano de 2004 , à ex cepção da Cegonha-preta (2003) e do Bufo-real 
(2003-2005). FR – Ferrarias ; BJ – Benjoim; AR – Airoso; NW – área a Noroeste de Santo Amador; MH – 
Machados . 

 Áreas adjacentes à ZPE 
Espécie Época FR BJ AR NW MH Total 
Ciconia nigra  Cegonha-pre ta N 1-2 - - - - 1-2 
Ciconia c iconia  Cegonha-branca N 10 1 18 3 2 34 
Elanus cae ruleus  Peneireiro-cin zento N 2-3 1 3-4 1-2 1-2 8-12 
Grus  grus  Grou I 100i 100i 300i - - 500i 
Tetrax  tetrax Sisão N 50* ? 27* ? 16* 93* 
Tetrax  tetrax Sisão I 30-100i 60i 50-100i 30-50i 30-90i 200-400i 
Ot is ta rda  Abetarda N 2-10i - 10-15i - - 12-25i 
Ot is ta rda  Abetarda I 10-20i 2-3i 60i** 2-3i ? 74-86i 
Burhinus oedicnemus Alcaravão R 60i ? ? ? ? 60i 
Glareola pratincola Perdiz-do-mar N - - 10-20i - - 10-20i 
Pteroc les orienta lis  Cor tiçol-de-
barriga-preta 

R comum 20-60i 20-220i - - 40-280i 

Bubo bubo Bu fo-real R 1 - - 4 - 5 
* Machos reprodutores; ** 40-80 indivíduos . 
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Quadro res umo com as espécies classificadas na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. É apresentada 
informação para as áreas ad jacentes à ZPE (Ferrarias, Benjoim, Airoso, Barros Santo Amador, Machados), 
que deve ser adicionada à anterior. 

 ZPE Áreas adjacentes 
Espécie Época Ano Min Máx Época Ano Min Máx 
Ciconia nigra Cegonha-preta N 1999 5 8 N 2003 1 2 
Ciconia ciconia  Cegonha-branca N 2004 100 100 N 2004 34 34 
Elanus cae ruleus  Peneireiro-cinzento R 2002 10 19 N 2004 8 12 
Milvus  migrans Milhafre-preto N 1996 8 15     
Circaetus ga llicus Águia-cobreira N 1996 8 15     
Circus  pygargus  Águia-caçadeira N 1996 20 40     
Aquila adalbert i Águia-imperial V 1996 2i 4i     
Aquila chrysaetos Águia-real R 1996 3 3     
Hie raaetus  pennatus Águia- calçada N 1996 10 15     
Grus grus Grou I 2005 3347i 3347i I 2004 500i 500i 

Tetrax  tetrax  Sisão N 2004 500* 500* N 2004 93* 93* 
Tetrax  tetrax  Sisão I 2004 900i 1100i I 2004 200i 400i 
Ot is ta rda Abetarda N 2004 15i 32i N 2004 12i 25i 
Ot is ta rda Abetarda I 2004 61i 82i I 2004 74i 86i 
Burhinus oedicnemus Al caravão R 1996 100 250 I 2004 60i 60i 
Glareola  pratincola Perdi z-do-mar N 1996 6 10 N 2004 10i 20i 
Pte roc les orienta lis  Cor tiçol-de-
barriga-preta 

R 1996 11 50 R 2004 40i 280i 

Bubo bubo Bufo-real R 2005** 18 26 R 2005** 5 5 
* Machos reprodutores; ** I nformação relat iva ao período 2003-2005 . 

 

 

Informação recolhida e compilad a por: 

 

Espécie ZPE/IBA ÁREAS ADJACENTES 

Ciconia nigra – Ru i Lourenço 

Ciconia ciconia SPEA SPEA 

Elanus cae ruleus CEAI SPEA/LIFE S isão 

Grus grus CEAI/ICN SPEA/LIFE S isão 

Tetrax tetrax SPEA/LIFE S isão SPEA/LIFE S isão 

Otis tarda SPEA/LIFE S isão SPEA/LIFE S isão 

Burhinus oedicnemus – SPEA/LIFE S isão 

Glareo la pratincola – SPEA/LIFE S isão 

Pterocles orientalis – SPEA/LIFE S isão 

Bubo bubo Rui Lourenço Ru i Lourenço 
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ANEXO XIV 
Posição conjun ta das ONGAs e con federações de agricultores  
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ANEXO XV 
Carta do ICN sobre conservação do Sisão 

(não disponível em versão digital) 


