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A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves: 

Trabalha para o estudo e conservação das aves e seus habitats, promovendo um desenvolvimento 

que garanta a viabilidade do património natural para usufruto das gerações futuras. 

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

 

 

 

 

 

 

 

O Projecto LIFE – Conservação do Sisão no Alentejo: 

O Projecto LIFE Sisão é uma parceria da SPEA, do Instituto da Conservação da Natureza (ICN) e da 
Associação de Agricultores do Concelho de Mourão (AACM), com a participação da Associação de 
Jovens Agricultores de Moura (AJAM). Visa a conservação do Sisão no Alentejo através de um plano 
de acção para a espécie que identifique claramente os núcleos populacionais a preservar, os usos do 
solo e directrizes de ordenamento a implementar e o modelo específico de gestão agrícola a 
desenvolver. Página web: www.spea.pt/index.php?meio=lifesisao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citação recomendada: 

Leitão, D., Lecoq, M. & Madeira, N. 2004. Projecto LIFE - Conservação do Sisão no Alentejo: 2º relatório 

de actividades intercalar. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Lisboa. Relatório não 
publicado. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

2.1. Fundamentos do projecto 

 

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

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

 

2.2. Principais assuntos de conservação abordados 

 

Pretende-se assegurar a conservação do Sisão no Alentejo através de: 1) identificação precisa das 
áreas mais importantes para a espécie, 2) avaliar o grau de ameaça e de vulnerabilidades aos 
factores negativos das populações, e 3) desenvolver um modelo de gestão agrícola economicamente 
viável e que suporte as populações de Sisão e Abetarda e de outras espécies dependentes da 
agricultura de sequeiro.  

Com estes objectivos pretende-se desenhar um Plano de Acção para o Sisão em colaboração com os 
agricultores, a administração local e a administração central.  

 

2.3. Objectivos do projecto  

 

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

3) Desenvolver um modelo de gestão agrícola favorável ás populações de Sisão e Abetarda (Otis 

tarda), e outras espécies estepárias ameaçadas;  

4) Inventário completo das populações de Sisão no Alentejo; 

5) Implementação de uma campanha de sensibilização sobre o papel do agricultor na conservação 
do Sisão e das aves estepárias; 

6) Elaborar um plano de Acção para a conservação do Sisão. 

 

Sisão (Tetrax tetrax) num restolho de cereal. Foto: 
Carlos Carrapato 
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3. SUMÁRIO 

 

3.1. Actividades durante o período do relatório 

 

Durante o período deste relatório, que se estende de Setembro de 2003 a Agosto de 2004, foram 
desenvolvidas as seguintes acções: 

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

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

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

• ACÇÃO D3: Monitorização do Projecto Piloto Agrícola; 

• ACÇÃO E1: Seminário intercalar sobre o Projecto Piloto Agrícola; 

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

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

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

• ACÇÃO F1: Coordenação e equipas do projecto; 

• ACÇÃO F2: Auditoria Externa. 

 

3.2. Marcos e produtos identificáveis do projecto 

 

MARCOS DO PROJECTO: 

Plena implementação do Projecto Piloto Agrícola (Acções D1 e D2). Previsto para 1 de Outubro de 
2003, obtido em 1 de Novembro de 2003. 

 

PRODUTOS IDENTIFICÁVEIS: 

Página web do projecto (Acção E2). Renovada em Fevereiro de 2004. 

 

3.3. Resultados e ponto da situação do projecto 

 

RESULTADOS NO PERÍODO DESTE RELATÓRIO: 

actividade Objectivo do 

projecto 

Resultado 

à data 

Situação 

A2 - Inventário das populações de 
Sisão (área a amostrar):  

   

* Período de Inverno 150.000ha/ano 112.000ha Dentro do prazo 

* Período reprodutor 75.000ha/ano 55.500ha Atrasada 

* Período pós-reprodutor 75.000ha/ano 67.500ha Dentro do prazo 

    

D1 e D2 - Área anual a afectar ao 
Projecto Piloto Agrícola: 

   

* Leguminosas 200ha/ano 148ha Dentro do prazo 

* Pastos guardados 250ha/ano 104ha Dentro do prazo 

* Práticas agrícolas para a conservação 
das natureza 

2500ha/ano 2154ha Dentro do prazo 
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3.4. Problemas e dificuldades a considerar 

 

Falta de protocolo entre a SPEA e o ICN – existe já uma proposta concreta do ICN, que tem de ser 
avaliada pela Comissão Europeia antes de ser assinada entre os parceiros. Entretanto, a Acção A2 
tem sido desenvolvida de forma aceitável. 

Quebra do protocolo pela AACM – a Associação de Agricultores do Concelho de Mourão enfrenta 
problemas internos que a impedem de continuar no projecto com as responsabilidades assumidas 
inicialmente. No entanto, a SPEA considera que a AACM tem um papel importante a desempenhar 
neste projecto e procura uma solução para a sua continuação como parceiro. A própria AACM já 
manifestou interesse em continuar como parceiro, mas com funções e responsabilidades mais 
limitadas. Entretanto, as Acções D1, D2 e D3 tem sido desenvolvidas de forma eficiente. 

 

 

4 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ACTIVIDADES 

 

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

 

Acções previstas para o período do relatório: 

Acção A2 - Inventário dos núcleos de Sisão no Alentejo. 

 

Progressos: 

Acção A2 - Em curso 

Esta acção é da responsabilidade do parceiro Instituto da Conservação da Natureza (ICN), que 
elaborou um relatório técnico completo da sua actividade entre 1 de Setembro de 2003 e 30 de 
Setembro de 2004 (ver Anexo I – relatório da Acção A2).  

A comissão científica mista ICN/SPEA de acompanhamento da Acção A2 reuniu sete vezes no 
período deste relatório.  

No período a que se refere este relatório, tal como estava previsto, o ICN afectou a tempo parcial 
dois dos seus técnicos a este projecto. Também no mesmo período efectuou as duas contratações 
previstas para o trabalho de campo.  

O ICN não adquiriu uma viatura para afectar à Acção A2 como está previsto na caderno de encargos 
do projecto. De modo a dar andamento aos trabalhos, evitando mais atrasos, afectou ao trabalho de 
campo desta acção um dos veículos já existentes na instituição e o respectivo motorista. Ainda, de 
modo a recuperar algum do atraso resultante da fase de arranque desta acção em 2003, o ICN 
estabeleceu um acordo de colaboração com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo. Aquela entidade disponibilizou um veículo extra com motorista durante 
alguns períodos, permitindo uma duplicação da equipa de campo. 

Foram efectuados censos durante o período de Inverno (Novembro de 2003 a Fevereiro de 2004, 
durante o período reprodutor (Abril, Maio e Junho de 2004) e durante o período pós-reprodutor 
(Julho, Agosto e Setembro de 2004). Estes trabalhos foram realizados em todo o Alentejo pela equipa 
do ICN, e na ZPE de Mourão-Moura-Barrancos pela SPEA. 
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Bando de Sisões 
(Tetrax tetrax). 
Foto: João Paulo 
Silva 

 

No período de Inverno foram efectuados censos em 38 das 60 áreas seleccionadas. Foi detectada a 
presença de Sisão em 27 destas áreas, tendo-se contabilizado um total de 1976 indivíduos. Na região 
de Beja foi registado um número médio de Sisões por área maior, seguindo-se a região de Castro 
Verde, a região Alentejo Norte e a região de Évora. 

No período reprodutor as maiores densidades de Sisão nas áreas da Classe A foram obtidas em 
Reguengos, Castro-Salto e Castro-Casével, respectivamente. Por outro lado, as menores densidades 
foram obtidas em Caia e Évora. Para as áreas da Classe B, os resultados serão analisados 
posteriormente, no final da Primavera de 2005, uma vez que o volume de dados actual é muito 
reduzido (apenas três áreas). 

Durante o período pós-reprodutor (Verão) foram amostradas as 27 áreas, perfazendo um total de 
67.500 ha inventariados. Foram detectados 1212 sisões durante esta época, resultando numa média 
de 45 sisões por área. A região com maior número de observações foi Beja com 648 sisões, seguindo-
se Évora com 211. As regiões Alentejo Norte e Castro Verde obtiveram as menores 
representatividades, com um total de 175 e 178 indivíduos observados, respectivamente. 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Protocolo Acção A2 – Dificuldades no seio do Parceiro ICN resultaram em atrasos na aquisição de 
serviços e de equipamento e na não assinatura até à data do Protocolo entre o Beneficiário (SPEA) e 
o Parceiro para a realização da Acção A2. Entretanto as aquisições de serviços foram efectuadas e a 
Acção A2 tem sido desenvolvida, mas de uma forma diferente da prevista no caderno de encargos 
do Projecto Sisão. O ICN demorou algum tempo a informar a SPEA do modo como pretende 
realizar a Acção A2 e a entregar uma proposta de protocolo. Neste momento fez já ambas as coisas. 
A razão pela qual o protocolo ainda não foi assinado, prende-se com o facto de a proposta do ICN 
ser muito diferente do estipulado no caderno de encargo e, portanto, carecer de aprovação do 
Gabinete LIFE. Imediatamente após a entrega deste relatório será efectuado um pedido formal de 
alterações ao Projecto LIFE Sisão, contemplando, entre outras coisas, a proposta do ICN para a 
Acção A2. Se esta merecer parecer positivo do gabinete LIFE, então estarão criadas todas as 
condições para a SPEA assinar a proposta de protocolo do ICN.  
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Atrasos na Acção A2 – No período deste relatório o ICN desenvolveu um esforço efectivo para 
recuperar do atraso na Acção A2, recorrendo ao apoio de outras instituições no trabalho de campo. 
Apesar de se ter recuperado algum do tempo perdido, ainda não podemos garantir que a Acção A2 
terminará no tempo previsto no caderno de encargos (Fevereiro de 2006). Poderá ter de sofrer um 
prolongamento de dois ou três meses. 

 

4.2. Gestão sazonal do biótopo 

 

Acções previstas para o período do relatório: 

Acção D1 - Projecto Piloto Agrícola– reforço da área de habitats favoráveis; 

Acção D2 - Projecto Piloto Agrícola – intervenção ao nível das práticas agrícolas; 

Acção D3 - Monitorização do Projecto Piloto Agrícola; 

 

Progressos: 

 

Acções D1 e D2 – Em curso  

Com a Acção D1 pretende-se contratualizar com os agricultores em três locais da ZPE de Mourão-
Moura-Barrancos o cultivo e manutenção de habitats favoráveis ao Sisão e à Abetarda, e com a 
Acção D2 pretende-se implementar pequenas alterações de forma a tornar as práticas agrícolas mais 
favoráveis à conservação das aves estepárias. 

 

Plena aplicação de todas as acções do Projecto Piloto Agrícola (PPA) – marco do projecto previsto 
para 1 de Outubro de 2003. Estas duas acções começaram a ser implementadas, ainda em fase de 
teste, em Abril de 2003. No dia 1 de Novembro de 2003 (um mês após a data prevista) estavam em 
plena aplicação três tipos de protocolos (medidas) a que os agricultores poderiam aderir para 
participar no PPA (ver Anexo IX do relatório de progressos de Outubro de 2003). Este foi o culminar 
de um longo processo que se iniciou com duas reuniões consecutivas da Comissão Técnica do 
Projecto Piloto Agrícola (CTPPA) em Julho de 2003, para discutir e aprovar as medidas a 
implementar, seguidas de acções de formação junto dos funcionários das duas associações de 
agricultores, de modo a poderem prestar esclarecimentos aos agricultores, e da divulgação do PPA 
durante três meses, sob a forma de cartazes em locais públicos e do contacto directo de vários 
agricultores e proprietários, tal como apresentado no relatório de progressos de Outubro de 2003 
(página 13). 

Deste procedimento resultou o estabelecimento de contratos (protocolos) com 24 agricultores. 
Destes, 16 envolviam a medida cultivo de leguminosas (Acção D1), três envolviam a medida da 
guarda de pastos (Acção D1) e 21 envolviam a medida das práticas agrícolas para a conservação da 
natureza (Acção D2). As áreas afectas a cada um dos tipos de protocolos variaram de núcleo para 
núcleo (Figura 1 e Tabela 1).  
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Figura 1: Parcelas integrados no Projecto Piloto Agrícola nos três núcleos de trabalho. Verde claro – 
cultivos de leguminosas, Verde escuro – pastos guardados, laranja – práticas agrícolas para a conservação 
da natureza. 

 

 

Tabela 1: Distribuição da área ocupada por cada medida nos núcleos do PPA. 

 Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 Total 

Acção D1:     

Leguminosa de Inverno 50ha 10ha 37,8ha 97,8ha 

Leguminosa de primavera 15ha 9ha 26,1ha 50,1ha 

Total medida cultivo de leguminosas 65ha 19ha 63,9ha 147,9ha 

Total medida pastos guardados 83ha 21,5ha 0 104,5ha 

Acção D2:     

Total medida práticas conservação da 
natureza 

1240ha 596,5ha 317,2ha 1153,7ha 

 

 

Acção D3 –  Em curso 

Com a Acção D3 pretende-se monitorizar o Projecto Piloto Agrícola (Acções D1 e D2). Pretende-se 
avaliar o impacto das intervenções nos núcleos de Sisão e noutros índices da qualidade do habitat 
(diversidade florística, diversidade artrópodes, e abundância de outras espécies de aves) e avaliar se 
estas medidas são ou não de fácil aceitação e cumprimento pelos agricultores, e quais os problemas 
encontrados pelos agricultores na sua realização. 
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Censo de Sisão e Abetarda - Como base para monitorizar o efeito do PPA nas populações de Sisão e 
de Abetarda na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, fez-se um censos destas duas espécies em dois 
períodos do ano (Inverno e Primavera). Este censo foi feito com o trabalho da equipa do PPA e de 
um estagiário em biologia (ver actividades extra no final desta secção). Este senso deu origem a um 
relatório (ver Anexo II, Populações de Sisão e Abetarda na ZPE), que foi entregue ao Instituto da 
Conservação da Natureza, a entidade responsável pela gestão da ZPE. Foram identificadas oito 
áreas abertas importantes para as duas espécies, totalizando cerca de 17000ha. Destes cerca de 
4800ha encontram-se fora da ZPE. Para o Sisão durante o período de Inverno, para toda a área de 
estudo, foi obtida uma estimativa de 1110-1385 indivíduos, dos quais 220-250 ocorreram fora dos 
limites da ZPE. Para o período reprodutor a estimativa é de 610 machos de Sisão, dos quais 102 
ocorreram fora dos limites da ZPE. Para a Abetarda, registamos 135-168 no período de Inverno e 27-
57 no período reprodutor. Durante o Inverno 82 Abetardas encontram-se fora dos limites da ZPE. 
As conclusões deste trabalho são:  

• Existem na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos populações de Sisão e de Abetarda de 
importância nacional e europeia; 

• Parte destas populações, no caso da Abetarda mais de 50%, encontram-se fora dos limites da 
ZPE. 

 

Monitorização das parcelas agrícolas quanto à utilização pelas aves - A monitorização da 
utilização das culturas de leguminosa (Acção D1) pelas aves foi efectuada semanalmente (ver Anexo 
III, Monitorização das Aves nos Cultivos de Leguminosa do PPA). O início da monitorização 
coincidiu com a germinação da cultura, e decorreu de Dezembro de 2003 a Maio de 2004 para as 
culturas de Inverno, e de Abril a Setembro de 2004 para as culturas de Primavera. No total foram 
efectuadas cerca de 450 visitas, durante as quais se obteve informação acerca da utilização de cada 
parcela pelas espécies alvo ou outras. As culturas serviram de área de alimentação para 10 espécies 
de aves: Sisão, Abetarda, Cortiçol-de-barriga-negra (Pterocles orientalis), Alcaravão (Burhinus 

oedicnemus), Calhandra (Melanocorypha calandra), Trigueirão (Miliaria calandra), Perdiz (Alectoris rufa), 
Codorniz (Coturnix coturnix), Pombo-doméstico (Columba livia) e Pombo-bravo (C. palumbus). As 
duas primeiras são espécies alvo do projecto LIFE Sisão e as três seguintes constam do Anexo I da 
Directiva Aves. Para o Sisão as culturas mais importantes foram a luzerna, o feijão-frade e o grão-de-
bico, respectivamente. Apesar do Sisão ter ocorrido noutras duas culturas, a sua presença teve 
pouca expressão. A Abetarda ocorreu apenas nas culturas de ervilha e grão-de-bico, sendo de 
destacar a primeira com uma maior densidade média de indivíduos. As parcelas começaram a ser 
utilizadas pelo Sisão e pela Abetarda a partir do final de Janeiro. Para o Sisão, os valores máximos 
de abundância foram registados entre Fevereiro e Março, altura em que se chegaram a observar 324 
indivíduos nas culturas em apenas uma volta. Embora muito menos abundante, a Abetarda teve um 
padrão muito semelhante ao do Sisão. No entanto, a abundância máxima foi registada em Fevereiro, 
com 13 indivíduos observados, coincidindo com o início da época reprodutora. Durante os períodos 
reprodutor e pós-reprodutor, as parcelas com culturas de Primavera foram utilizadas por ambas as 
espécies, as maiores abundâncias foram registadas no período pós-reprodutor. No caso do Sisão, foi 
nos meses de Julho e Agosto que se observaram mais indivíduos nas culturas da Acção D1. Da 
monitorização dos cultivos de leguminosas podemos concluir o seguinte (Anexo III): 

• As culturas foram utilizadas como área de alimentação e descanso pelo Sisão e pela Abetarda; 

• Ocorreram outras espécies de aves ameaçadas ou dependentes deste tipo de meio como a 
Calhandra e o Cortiçol-de-barriga-negra; 

• Ocorreram espécies de aves cinegéticas como o Pombo-bravo e a Codorniz; 

• As culturas mais importantes para as aves foram a luzerna, o grão-de-bico, o feijão-frade e a 
ervilha; 
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• Durante o Verão, as culturas foram importantes para ambas as espécies, num período que é 
especialmente desfavorável devido à fraca disponibilidade de alimento; 

• Foram observadas elevadas abundâncias de Sisão durante o Inverno. 

Para monitorizar a Medida 2, Maneio Pecuário, a segunda medidas da Acção D1, foram efectuadas 
buscas de ninhos durante a Primavera nas parcelas com pastos guardados e nas parcelas adjacentes 
onde existia gado. A amostra foi muito reduzida uma vez que apenas existiam três parcelas afectas a 
esta medida. Além disso, a monitorização efectiva destas parcelas revelou-se fisicamente muito 
difícil, devido à altura (maior do que 1m) e densidade da vegetação dos pastos sem gado. O 
reduzido volume de dados obtidos revelou resultados apenas para uma espécie, o Trigueirão. 
Registaram-se mais ninhos desta espécie nos pastos guardados do que nas parcelas pastoreadas 
adjacentes. Devido ao grande desenvolvimento da vegetação,  os pastos guardados tornam-se pouco 
favoráveis à instalação de ninhos das espécies alvo do PPA, o Sisão e a Abetarda, pelo que a medida 
revelou-se inútil para os objectivos do projecto LIFE Sisão. 

A Medida 3, Práticas Agrícolas para a Conservação da Natureza (Acção D2), dada a sua dimensão 
na área de estudo, não pode ser monitorizada parcela por parcela com os recursos humanos do 
Projecto LIFE Sisão. Os seus efeitos terão de ser inferidos de acordo com a evolução das populações 
de Sisão e outras espécies na área do PPA. 

 

Monitorização das parcelas agrícolas quanto aos itinerários agrícolas e utilidade para os 
agricultores – Todo o itinerário dos cultivos e actividades no âmbito das três medidas do PPA foi 
acompanhado de perto pela equipa do projecto (ver Anexo IV, Relatório Agronómico do PPA). A 
maioria das espécies e variedades de leguminosas semeadas no âmbito da Medida 1 do PPA (Acção 
D1) era conhecida dos agricultores, tendo algumas bastante difusão no passado (feijão frade, grão-
de-bico, ervilha forrageira e fava). O problema colocava-se em relação às luzernas (Medicago spp.), 
que constituíram uma novidade para a maior parte dos agricultores. Do ponto de vista da adaptação 
climática, a maioria das espécies adapta-se ao sequeiro e ao clima da região, excepto o feijão vulgar 
(Phaseolus sp.) que necessita de regadio. Ao nível da adaptação edáfica, as luzernas são as que mais 
se ressentem quando instaladas em solos ácidos e com má drenagem, as outras espécies apresentam 
maior adaptabilidade. Estes factores levam-nos a seleccionar melhor os locais de sementeira e a 
escolha de variedades em cada zona. Em conclusão, iremos preterir as leguminosas que não foram 
usadas pelas espécies alvo, bem como a luzerna perene (Medicago sativa) por esta ter um 
desenvolvimento mais lento e menos vigoroso quando comparada com as luzernas anuais. Todas as 
culturas por nós ensaiadas poderão oferecer algum benefício ao agricultor, por melhorarem o solo, 
ou porque podem ser colhidas para grão ou pastoreadas. 

A Medida 2, Maneio Pecuário, (Acção D1) teve pouca implementação porque as principais áreas de 
pastagem localizam-se em solos pouco produtivos, daí os produtores precisarem de maior área 
forrageira, não lhes sendo possível guardar uma parcela na Primavera. Como os parques têm 
dimensões muito grandes e na região não se recorre aos serviços de pastores, torna-se muito difícil 
retirar parte das parcelas sem instalar vedações.  

A Medida 3, Práticas Agrícolas Para Conservação da Natureza, (Acção D.2), apesar de ter uma 
grande percentagem de implementação (86%), não resultou em benefícios visíveis para o Sisão. 
Trata-se um pacote de medidas de gestão das searas, pastagens e restolhos que terá um efeito a 
longo prazo na melhoria do ecossistema agrícola. Na verdade, a maioria dos agricultores continuou 
a trabalhar da forma muito semelhante ao que é usual na região, conseguindo cumprir o protocolo. 
Do conjunto dos compromissos, os que se tornaram mais “polémicos” e difíceis de fazer cumprir 
foram os prazos para a fenagem e ceifa e recurso a mobilizações mínimas para a preparação das 
sementeiras. Houve mesmo um caso extremo de incumprimento que levou à anulação do protocolo 
e ao cancelamento de pagamentos. 
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Inquérito aos agricultores - No contexto da monitorização das Acções D1 e D2, quisemos saber a 
opinião dos agricultores sobre o primeiro ano do Projecto Piloto Agrícola. Efectuámos um inquérito 
presencial a 22 dos agricultores com quem a SPEA celebrou protocolos em 2003/2004 (Anexo IV). O 
inquérito revelou que os agricultores aderiram aos protocolos para ajudar a conservação do Sisão e 
da Abetarda, mas devido à existência de um pagamento pelo serviço prestado. Os agricultores 
ficaram satisfeitos com os procedimentos adoptados pelo Projecto LIFE Sisão e estão interessados 
em continuar. Não encontraram dificuldades no cumprimento dos protocolos, com excepção para as 
condições atmosféricas. 50% dos inquiridos achou que existem aspectos a ser melhorados, 
nomeadamente em relação aos prazos para efectuar os trabalhos agrícolas, que deveriam ser mais 
adaptados às normas locais. Na opinião do inquiridos o Sisão e a Abetarda são espécies ameaçadas 
que devem ser protegidas. 

 

Comissão Técnica do PPA - Os resultados das acções D1 e D2 foram avaliados numa reunião da 
Comissão Técnica do PPA, realizada em 24 de Agosto de 2004, em Moura (Anexo V, Resumo da 2ª 
Reunião da Comissão Técnica do PPA). Nesta reunião a comissão acordou em abandonar as 
medidas 2 e 3, respectivamente o Maneio Pecuário e as Práticas Agrícolas de Conservação da 
Natureza, e a criação de uma nove medida para a Acção D3, denominada Protecção de Pousios. 
Estas as propostas foram posteriormente apresentadas e discutidas no encontro de agricultores, no 
âmbito da Acção E1. 

 

Monitorizadas das parcelas de melão - Além das actividades de monitorização previstas, foram 
realizadas mais duas que não constam do caderno de encargos do Projecto LIFE Sisão. Uma delas, é 
uma continuação do que foi feito no primeiro ano do projecto, e diz respeito à monitorização da 
utilização pelo Sisão dos cultivos de melão da região (Anexo VI, Relatório de Monitorização das 
Parcelas de Melão). Foram monitorizadas 15 parcelas de melão durante os meses de Agosto e 
Setembro de 2004. Foram efectuadas seis visitas a todas as parcelas e contabilizado um somatório 
total de 523 Sisões, registados na sua maioria no final do mês de Agosto. Verificamos que:  

• As culturas de melão foram utilizadas como área de alimentação pelo Sisão; 

• O Sisão ocorreu em elevada abundância nas culturas de melão, num período particularmente 
desfavorável para a espécie devido à fraca disponibilidade de alimento; 

• O período durante o qual foram registados os valores máximos de abundância coincidiu com o 
que foi observado em 2003; 

• O melão de sequeiro foi a cultura preferida, com cerca de 66% dos indivíduos observados. 

 

Estágio em Biologia - Foi admitido um estudante estagiário de biologia, para realizar um estudo 
dos requisitos de habitat do Sisão e da Abetarda durante o Inverno e a primavera na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos (ver Anexo VII, Apresentação de Relatório de Estágio). Um grande 
volume de dados foi recolhido sobre a população, a distribuição e o habitat das duas espécies. As 
principais conclusões deste estudo foram (ver Anexo VII): 

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

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

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

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Dificuldades na implementação das medidas e taxas de execução – Das três medidas 
implementadas no PPA em 2003/2004, a que teve menor taxa de execução foi a Medida 2, Maneio 
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Pecuário (ver Anexo IV), pelas razões e dificuldades já apresentadas. No que diz respeito à Medida 
1, Cultivo de Leguminosas, os 74% de execução ficaram essencialmente a dever-se a alguns 
problemas relacionados com o desconhecimento por parte dos agricultores de algumas espécies, 
originando alguma reluctância, por exemplo nas sementeiras de luzerna. Ao nível das parcelas de 
luzerna, ao contrário da época passada, será necessário efectuar intervenções na parcela, de modo a 
manter a sua altura (para ser usada pelo sisão e abetarda) e controlar as infestantes. Por outro lado o 
agricultor poderá usar a luzerna para alimentar os seus animais. O prazo limite para manter as 
culturas de Inverno será 30 de Março. O prazo limite para manter as culturas de Primavera será 
antecipado para 30 de Agosto. O Outono anormalmente chuvoso associado a uma despreocupação 
de alguns agricultores com os protocolos da SPEA, acabaram por originar sementeiras tardias. 
Pensamos ser mais justo, implementar a partir da próxima época agrícola o pagamento após a 
sementeira e definir um prazo limite para a efectuar. De forma a esclarecer o agricultor sobre as 
densidades e técnicas a usar para as espécies que menos conhece, voltámos a reforçar o 
compromisso das sementeiras serem acompanhadas por um técnico do PPA.. 

 

Abandono da medida 2 e 3 e novas medidas - As medidas Maneio Pecuário (acção D1) e Práticas 
Agrícolas para Conservação da Natureza (acção D2) foram substituídas por uma nova medida 
denominada Protecção de Pousios (acção D2), de acordo com o justificado no Anexo IV.  

Decidimos criar uma nova medida que garantisse cerca de 500 ha/ano de retirada de terras e pousios 
não intervencionados durante o período reprodutor de forma a reforçar os habitats de nidificação e 
alimentação de sisão e abetarda durante a época de reprodução. A justificação para o aparecimento 
desta medida prende-se com a necessidade de promover habitats seguros de nidificação para as 
espécies estepárias, incluindo o Sisão e a Abetarda. Através desta nova medida os agricultores 
comprometem-se a: a) manter a parcela em retirada de terras ou em pousio, não intervencionada 
entre 1 de Abril e 30 de Junho; b) 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. O 
valor pago pelo serviço é de 60 €/ ha. 

 

Problemas com o parceiro AACM 

Na sequência do primeiro ano do Projecto LIFE Sisão verificou-se o incumprimento pelo parceiro 
Associação de Agricultores do Concelho de Mourão (AACM) de vários pontos do protocolo 
assinado com a SPEA (beneficiário). Entre os quais a não entrega de relatórios técnico e financeiro e 
o não pagamento de montantes devidos a um agricultor, por conta de serviços prestados no âmbito 
da Acção D1. Foi exigido ao parceiro o cumprimento dos acordos assinados com a SPEA e com 
terceiros sob pena da revogação do protocolo de colaboração (ver Anexo VIII, Correspondência com 
o Parceiro AACM). Após um processo de mudança de corpos dirigentes, fomos informados pelo 
novo presidente, o Sr. Ricardo Antunes, que a AACM se encontra num processo de re-estruturação e 
de saneamento de dificuldades internas. Entretanto, as dívidas a terceiros no âmbito do Projecto 
LIFE Sisão foram pagas, faltando ainda apresentar à SPEA os relatórios técnicos e financeiros 
necessários, apesar de já terem sido enviadas algumas justificações (Anexo VIII).  

Após 5 reuniões em Mourão e Lisboa (datas: 13 Janeiro 2004, 18 Fevereiro 2004, 24 Março 2004, 5 
Maio 2004 e 10 Novembro 2004) ainda não está definido qual o papel que a AACM terá daqui em 
diante no Projecto LIFE Sisão. Ficou, no entanto, claro para ambas as partes, que a AACM não tem 
capacidade de gerir os cerca 137500 euros correspondentes à sua parte nas Acções D1 e D2. Por isso, 
de modo a não atrasar a execução daquelas acções, a SPEA decidiu chamar a si o trabalho de 
efectuar e gerir os protocolos com os agricultores no âmbitos do PPA no concelho de Mourão. 
Apesar da SPEA actualmente estar a desempenhar a maior parte do trabalho que cabia à AACM no 
âmbito das Acções D1 e D2, aquele parceiro tem participado nas outras tarefas e acções do PPA. 
Nomeadamente, tem participado nas reuniões da Comissão Técnica do PPA, tem disponibilizado 
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funcionários para prestarem esclarecimentos aos agricultores e tem participado em todos os 
acontecimentos em que é requerida a presenças dos parceiros (Visita do Gabinete LIFE e da Equipa 
Externa em 28 Maio de 2004 e Encontro de Agricultores no âmbito da Acção E1 em 18 Setembro de 
2004). 

Encontramo-nos ainda à espera de um proposta concreta da AACM para a sua participação no 
Projecto LIFE Sisão. A SPEA considera muito importante que aquele parceiro continue ligado ao 
projecto, com funções consultivas e divulgativas, fazendo uso da sua posição de contacto 
privilegiado com os agricultores da região, à semelhança do que se passa com a Associação de 
Jovens Agricultores de Moura. A AACM manisfestou informalmente a sua vontade de continuar, 
mas argumenta que face à situação actual terá dificuldades em garantir o co-financiamento de 2993 
euros inicialmente acordado. Pensamos que uma solução para este problema poderá ser a 
continuação da AACM no Projecto LIFE Sisão como parceiro, com menores responsabilidades nas 
acções que desenvolve e no co-financiamento que assume, ou, no pior cenário, como sub-contratado 
para dar assistência ao PPA. No entanto, ambas as hipóteses carecem de uma clara vontade expressa 
pela AACM, que fundamente uma proposta de alteração ao projecto a submeter à CE. 

 

 

4.3. Sensibilização do público e divulgação de resultados 

 

Acções previstas para o período do relatório: 

Acção E1: Seminário intercalar sobre o Projecto Piloto Agrícola; 

Acção E2: Divulgação do projecto – página na internet; 

Acção E3: Divulgação do projecto – Caderno na Pardela; 

Acção E5: Divulgação do projecto – palestras e acções nas escolas. 

 

Progressos: 

Acção E1 - Realizada 

Decorreu no dia 18 de Setembro de 2004, na Casa do Povo da Amareleja (Moura), o Encontro de 
Agricultores do Projecto LIFE Conservação do Sisão no Alentejo. Este encontro inclui-se no âmbito 
da Acção E1, e teve como objectivo a avaliação e discussão do 1º ano de execução do Projecto Piloto 
Agrícola. Participaram oito Agricultores. Foram apresentados e discutidos o trabalho realizado e os 
resultados obtidos em 2003/04, foram discutidos os problemas a resolver e as propostas de medidas 
do PPA para  época seguinte (ver Anexo IX, Relatório do Encontro de Agricultores). 

As conclusões deste encontro deram luz verde ás alterações propostas para as medidas do PPA e 
salientaram o interesse deste tipo de encontros para fomentar o diálogo entre os agricultores e a 
conservação da natureza. 

 

Acção E2 – Em curso 

Página web do projecto foi renovada em Fevereiro de 2004. A novo página foi para o ar com a nova 
página da SPEA. A página do Projecto LIFE Sisão tem sido actualizada regularmente 
(http://www.spea.pt/index.php?meio=lifesisao). 

 

Acção E3 – Em curso 

Durante o período a que se refere este relatório foram publicados dois cadernos sobre o projecto na 
Pardela, a revista trimestral da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (ver Anexo X – 
cadernos na Pardela).  
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Apresentações no Encontro de Agricultores do Projecto LIFE Conservação do Sisão no Alentejo. Foto: 
Domingos Leitão/SPEA/LIFESisão. 

 

 

Acção E5 –  Em curso 

Com o objectivo de divulgar problemática da conservação do Sisão e dos seus habitats junto da 
população e preparar a Acção E5, “Divulgação do projecto – palestras”, a iniciar nos municípios de 
Moura e Mourão no 3º ano de projecto, iniciámos um projecto educativo em Novembro de 2003 
(Anexo XI, relatório PEASA). Este projecto envolveu  duas escolas com 23 alunos (3-9 anos) de Santo 
Amador, povoação localizada num dos núcleos do PPA. Foram desenvolvidas várias actividades 
envolvendo os alunos e o pais: identificação de aves, trabalho de grupo, construção de caixas-ninho 
e alimentadores para pássaros. Foram efectuadas visitas na área e noutras ZPE’s, para ver outros 
grupos de aves. Este projecto gerou uma grande participação e entusiasmo das crianças e dos pais. 

Actividades extra: Apresentações e palestras em congressos e encontros 

No período deste relatório o  Projecto LIFE Sisão esteve representado nos seguintes eventos: 

• II Jornadas Ambientais de Castro Verde, 7-9 de Novembro de 2003, em Castro Verde. Foi 
apresentada uma palestra (Anexo XII, Apresentação II Jornadas Ambientais). 

• IV Congresso Ornitologia SPEA, 29 de Novembro a 1 de Dezembro de 2003, em Aveiro. Foi 
apresentada uma palestra (Anexo XIII, Apresentação IV Congresso Ornitologia). 

• Na Acção 1 do Projecto LIFE CO-OP, “Evaluation of Bustard Conservation Best Practice in 
Western Europe”, uma visita de estudo ao projecto LIFE B4-3200/96/515 “Experimental programme 
on the conservation of Little Bustard Tetrax tetrax and associated fauna in France”, que decorreu em 
Poitou-Charentes (França), de 3 a 6 de Junho de 2004. 
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Foram também elaboradas duas apresentações por ocasião da visita efectuada ao projecto por 
elementos do Gabinete LIFE Natureza e da Equipa Externa LIFE Natureza, em 28 de Maio de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação de penas de aves da região com crianças de Santo Amador (Moura). Foto: Miguel 
Lecoq/SPEA/LIFESisão 

 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Não há. 

 

 

4.4. Funcionamento geral do projecto 

 

Acções previstas para o período do relatório: 

Acção F1 - Coordenação e equipas do projecto 

Acção F2 - Auditoria Externa 

 

Progressos: 

Acção F1 – Em Curso 

A Acção F1 decorreu normalmente durante o período a que se refere este relatório. Ver no Anexo 
XIV os acontecimentos mais importantes em que a coordenação e o coordenador estiverem 
envolvidos ou presentes em representação do Projecto LIFE Sisão. Alguns destes acontecimentos 
estavam previstos no caderno do Projecto LIFE Sisão, mas outros são acontecimentos cuja a temática 
interessa à boa execução do projecto e/ou à conservação do Sisão e das aves estepárias no Alentejo. 

Nesta Lista merece especial destaque o workshop realizado na CCDR Norte, no Porto, em 11 de  
Fevereiro de 2004, sobre administração de projectos LIFE. Este denominado “kickoff” para os 
projectos LIFE de 2003 teve a assistência do coordenador do Projecto LIFE Sisão, tendo em 
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consideração que não houve uma acção idêntica para os projectos de 2002. Foi de grande utilidade, 
uma vez que permitiu à coordenação deste projecto a obtenção de conhecimentos e esclarecimentos 
muito relevantes sobre práticas administrativas convencionadas para os projectos LIFE, que de 
outro modo apenas surgiriam aquando do aparecimento de problemas ou irregularidades. A 
necessidade de manter mapas de serviço actualizados para todos os funcionários, a necessidade de 
manter mapas de deslocações para os veículos  e a exigência de um inventário do equipamento, são 
alguns exemplos. Isto que dizer que alguns dos procedimentos necessário só foram implementados 
no segundo ano do Projecto LIFE Sisão.  

Merece também destaque a acção de formação promovida pela BirdLife International, denominada 
Building on Experiente. O coordenador do Projecto LIFE Sisão participou em dois blocos desta acção, 
um na segunda Quinzena de Abril de 2004 e outro já em Outubro de 2004. Recebeu formação sobre, 
projectos (elaboração, financiamento e gestão) e sobre utilização da informação e advocacia. A 
temática abordada nestas acções de formação são muito importantes para a boa execução e 
maximização dos resultados do projecto LIFE Sisão. 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Protocolos com o parceiros – à data da apresentação deste relatório não foi ainda assinado um 
protocolo entre a SPEA (beneficiário) e o parceiro ICN. Este protocolo será assinado após a 
submissão de um pedido formal para alteração do Projecto no que diz respeito à Acção A2, a 
acontecer antes do final de 2004. O protocolo estabelecido em 6 de Fevereiro de 2003 com o parceiro 
AACM encontra-se de momento revogado por incumprimento daquele parceiro. O beneficiário está 
em negociações com o parceiro, para que se defina o modo como continuará no projecto. Tal como 
com o ICN, a continuação da parceria com a AACM deverá carecer de uma submissão de alterações 
ao projecto. Foram tomadas todas as diligências para que estes aspectos processuais e 
administrativos não prejudiquem a execução das acções do projecto. 

 

Processos administrativos deficientes em 2002/2003 – Na sequência do kickoff dos Projectos LIFE de 
2003, verificou-se que se tinha adoptado procedimentos deficientes nos seguintes aspectos: 

• mapas de serviço actualizados para todos os funcionários; 

• mapas de deslocações para todos os veículos incluindo os particulares ao serviço do Projecto 
Sisão; 

• Inventário do equipamento. 

Todos os procedimentos requeridos e necessários foram adoptados na prática administrativa do 
Projecto LIFE Sisão imediatamente a partir de Fevereiro de 2004 e alguns foram recuperados até 
Outubro de 2003. Quanto ao primeiro ano do projecto foi impossível recuperar alguns dos 
procedimentos necessários, como mapas de serviço actualizados para todos os funcionários e mapas 
de deslocações para os veículos. 

 

Acção F2 – Em Curso 

No dia 27 de Setembro de 2004 foram contratados os serviços do Dr. José Vieira do Reis, ROC nº359. 
Foram já analisadas as contas do Projecto LIFE Sisão de 2002 e 2003, e aguardamos que seja 
produzido um relatório com recomendações e procedimentos a adoptar. 

 

 

 

 

 



 

SPEA - Projecto LIFE Sisão (LIFE02/NAT/P/8476) – 2º Relatório Intercalar – Novembro 2004 

 
19 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO 

 

5.1. Desenvolvimento do projecto 

As acções do projecto tem decorrido de um modo geral sem problemas maiores, com excepção da 
Acção A2 e do Projecto Piloto Agrícola (Acções D1 e D2). De qualquer modo, estão a ser 
desenvolvidos todos os esforços, da parte da SPEA e dos parceiros, para ultrapassar os problemas 
existentes. 

Existem acertos a efectuar ao nível do orçamento e da classificação das despesas, mas que não 
atrapalham o normal desenvolvimento do projecto. Alguns destes acertos, em conjunto com 
alterações na participação dos parceiros ICN e AACM, farão parte de um pedido formal de 
alterações ao projecto a submeter brevemente. 

 

5.2. Efeitos discerníveis nas espécies e nos habitats 

Ao nível do inventário das populações de Sisão, existe já um aumento significativo do conhecimento 
sobre esta espécie no Alentejo. No que diz respeito ao período não reprodutor, é possível identificar 
já algumas áreas adicionais com importância nacional e internacional para o Sisão. São Exemplo 
disso as áreas de Vila Fernando (distrito de Portalegre), Reguengos de Monsaraz (Évora) e Cuba 
(Beja). Quanto ao período não reprodutor, toda a região em redor de Beja possui populações na 
ordem das várias centenas de Sisões, que a qualificam como uma das mais importantes do Alentejo 
e da Europa para esta espécie.  

Ao nível dos efeitos biológicos resultantes do Projecto Piloto Agrícola nas populações de Sisão na 
ZPE de Moura/Mourão/Barrancos, ainda é cedo para se quantificarem. No entanto, neste momento 
temos as populações de Sisão e Abetarda da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos bem quantificadas e 
identificadas. Sabemos o beneficio que ambas as espécies tiram das medidas de gestão do habitat 
implementadas. Estamos convencidos que a partir do terceiro ano os resultados ao nível dos 
efectivos de Sisão poderão ser visíveis.  

 

5.3. Contexto sócio-económico 

No seguimento da melhoria da relação entre os agricultores e as entidades relacionadas com a 
conservação da natureza, é importante aproveitar todas as oportunidades para discutir o futuro da 
agricultura na região e a relação com a conservação da natureza. Será este o único meio de incutir 
uma cultura e uma aceitação das necessidades de conservação das aves dependentes dos meio 
agrícolas e de conseguir apoio para exigir à administração medidas concretas que favoreçam uma 
agricultura compatível com os objectivos da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos). 

Além do contacto regular com os agricultores no âmbito do PPA, houve já, em duas ocasiões no 
último ano, uma discussão alargada, que proporcionou algum esclarecimento das posições dos 
agricultores de Moura e Mourão e do ICN sobre os objectivos de gestão daquela ZPE. Falta, no 
entanto, desenvolver um longo trabalho nesta área, que envolva também o Ministério da 
Agricultura. 

  

 


