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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 Internationa l, 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. 2005. Projecto LIFE - Conservação do Sisão no Alentejo: 3º 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. 

 

Sisão (Tetrax tetrax), foto Gabriel Sierra & Marti Simon 

 

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; 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 6 

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. 

 

 

3. SUMÁRIO 

 

3.1. Actividades durante o período do relatório 

Durante o período deste relatório, que se estende de Outubro de 2004 a Setembro de 2005, 
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 E2: Divulgação do projecto – página na internet; 

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

• ACÇÃO E4: Divulgação do projecto – Exposição Itinerante; 

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

• ACÇÃO F1: Coordenação e equipas do projecto; 

• ACÇÃO F2: Auditoria Externa. 

 

3.2. Marcos e produtos identificáveis do projecto 

MARCOS DO PROJECTO: 

Avaliação Intercalar do Projecto-piloto Agrícolas - na Acção E1 (Encontro de Agricultores do 
PPA), realizada em 18 de Setembro de 2004, foi avaliado e  PPA e foram acordadas alterações 
que começaram a ser implementadas em Outubro de 2004.  

PRODUTOS IDENTIFICÁVEIS: 

Página web do projecto (Acção E2). Renovada em Junho de 2005. 

Exposição Itinerante (Acção E4). Pronta em Agosto de 2005. 

Artigos promocionais (Acção E5). Parcialmente prontos em Agosto de 2005. 
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3.3. Resultados do projecto: 

 

actividade Objectivo  Resultados do último ano Situação 

A2 - Censo das populações 
de Sisão: 

   

* Período de Inverno 150.000ha/ano 175000ha Dentro do prazo 

* Período reprodutor 75.000ha/ano 60.580 Atrasada 

* Período pós-reprodutor 150.000ha/ano 132.500  Atrasada 

Grupo D – Projecto-Piloto 
Agrícola: 

   

D1 – Cultivo de leguminosas  200ha/ano 133ha Atrasada 

D2 – Protecção dos pousios  500ha/ano 135,4ha Atrasada 

Grupo E – Divulgação do 
Projecto: 

   

E2 – Página web  On-line  Agora totalmente renovada Dentro do prazo 

E3 – Revista Pardela 3 Números por ano. 3 Números Dentro do prazo 

E4 -  Exposição itinerante Dezembro de 2004 Agosto de 2005 Dentro do prazo 

E5 – materiais Cinco tipos diferentes Folheto e brochura, Agosto de 2005 Dentro do prazo 

E5 – eventos e palestras 18 eventos/ano 14 eventos Dentro do prazo 

 

 

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 eficiente e adequada. 

Quebra do protocolo pela AACM – a Associação de Agricultores do Concelho de Mourão 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 e 
adequada pela SPEA. 

Seca registada em Portugal 
durante o ano de 2005 – A seca 
extrema registada no sul de 
Portugal no ano de 2005 foi 
responsável pelo atraso na 
implementação das Acções D1 
e D2. O impacto deste atrasa o 
no projecto está a ser avaliado. 

 

 

 

 
Planície cerealífera alentejana, 
foto SPEA/LIFE Sisão. 
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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 2004 e 
30 de Setembro de 2005 (ver Anexo I  – relatório da Acção A2).  

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

No período a que se refere este relatório, tal como estava previsto, o ICN afectou dois dos 
seus técnicos a este projecto a tempo parcial. Também no mesmo período efectuou as duas 
contratações previstas para o trabalho de campo. Numa das contratações houve necessidade 
de substituir Eduardo Santos por Iván Prego.  

O ICN não adquiriu uma viatura para afectar à Acção A2 como está previsto no 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 disponibilizou durante parte  do trabalho de campo um 
segundo veículo, com respectivo motorista, permitindo uma duplicação da equipa de campo. 

Foram efectuados censos durante o período de Inverno (Novembro de 2004 a Fevereiro de 
2005, durante o período reprodutor (Abril, 
Maio e Junho de 2005) e durante o período pós-
reprodutor (Julho, Agosto e Setembro de 2005). 
Estes trabalhos foram realizados em todo o 
Alentejo pelas equipas do ICN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macho de S isão (Tetrax tetrax), foto SPEA/LIFE Sisão. 
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Durante o período de Inverno foram amostradas 70 quadrículas, o que perfez um total de 
175000ha inventariados. Percorreram-se 5334 km no total das quadrículas, o que resulta 
numa média de 76,2 km por quadrícula. Foram detectados, no total, 1791 Sisões durante este 
Inverno, resultando numa média de 25,59 indivíduos por quadrícula (ver Anexo I). A região 
com maior número de observações foi Beja com 715 indivíduos, logo seguida por Évora com 
644. As regiões Norte e Castro Verde obtiveram os menores valores, com um total de 249 e 
183 indivíduos, respectivamente. 

Comparando os resultados deste Inverno com a época anterior (2004/03), verifica-se que 
número médio de indivíduos por quadrícula foi metade, mas registaram-se mais bandos de 
grande dimensão (com mais de 100 indivíduos). 

Quanto às sub-regiões do Alentejo, para alem da tendência geral referida, destacam-se na 
época de 2004/05 dois aspectos distintos: 

• a região de Beja apresentou à semelhança de da época de 2003/04 não só o maior 
número de Sisões contabilizados, como também a maior densidade de indivíduos por 
quadrícula, apesar de ter reduzido para aproximadamente para 2,5 a sua densidade 
comparado com 2004; 

• houve um aumento muito significativo do nº médio de indivíduos e do número de 
bandos grandes com mais de 100 indivíduos na região de Évora. 

Durante a Primavera de 2005 foram amostradas 17 áreas Classe B, 2 Classe A e outras 2 como 
candidatas a Classe A, perfazendo 60580 ha e estimando um total de 1232 machos (ver 
Anexo I). Foram descobertas novas áreas de alta densidade de machos, nomeadamente S. 
Vicente, Torre da Bolsa e uma área na região de Beja nas proximidades de Vila Nova da 
Baronia. Por essa razão, as áreas com uma boa caracterização prévia foram consideradas 
áreas Classe A. A área de Castro-Messejana não foi amostrada devidamente, dado os machos 
terem manifestado um comportamento pós-nupcial, possivelmente como consequência das 
condições climatéricas atípicas que se fizeram sentir este ano em Portugal. Desta forma esta 
área será novamente avaliada na época de 2006. 

Relativamente às áreas de Classe B há que apontar que apenas numa área não foram 
registados Sisões. As densidades obtidas variaram consideravelmente, entre 0,3 e  3,47 
machos/100ha, resultando numa densidade média bastante elevada com 1,3 machos /100ha.  

O efeito da seca sentiu-se durante a Primavera, tendo evitado fazer as áreas mais a Sul, 
sobretudo quando coincidentes com os solos menos produtivos e portanto com maior 
tendência a apresentar a vegetação herbácea seca no durante a época. 

Durante o período de Verão foram amostradas 53 quadrículas 5 x 5, perfazendo um total de 
132500ha prospectados. Percorreu-se um total 3082 km, o que resulta numa média de 58,15 
km por área (ver Anexo I). Foram detectados 1197 Sisões, resultando numa média de 22,6 
Sisões por quadrícula. A região com maior número de observações foi Beja com 935 Sisões, 
seguindo-se Évora com 159, notando-se uma grande discrepância entre estes valores. Nas 
regiões de Castro Verde e Norte Alentejano obtiveram-se as contagens menores, 43 e 60 
indivíduos, respectivamente. 

Á semelhança do que se verificou na época de Inverno, observou-se cerca de metade do 
número médio de indivíduos por quadrícula em 2005 comparado com 2004. Comparando os 
registos destes dois para a época de Verão, destaca-se o seguinte: 

• Beja, só por si, concentrou aproximadamente 80% de todos os indivíduos 
contabilizados em 2005; 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 10 

• Em 2005 a densidade média por quadrícula nas regiões de Castro Verde, Évora e 
Norte Alentejano apresentou-se entre 3 e 4 vezes inferior, quando comparado com o 
ano de 2004; no caso de Beja a variação foi ligeiramente inferior a 2 vezes. 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Protocolo Acção A2 – A razão pela qual o protocolo SPEA/ICN 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. Brevemente 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 com o ICN.  

Atrasos na Acção A2 – No período deste relatório o ICN desenvolveu um esforço efectivo 
para recuperar do atraso na Acção A2, duplicando por várias vezes as equipas no trabalho 
de campo. Apesar de se ter recuperado algum do tempo perdido, a Acção A2 não terminará 
no tempo previsto no caderno de encargos (Fevereiro de 2006). Esta acção poderá necessitar 
sofrer um prolongamento de seis 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 contratar com os agricultores o cultivo e manutenção de 
habitats favoráveis ao Sisão e à Abetarda em três locais da ZPE de Mourão-Moura-Barrancos. 
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.  

No segundo ano as medidas a contratar com os agricultores foram avaliadas e revistas, de 
modo a torná-las mais efectivas. Este foi um processo de avaliação e revisão que envolveu, 
numa primeira fase, os parceiros (reuniões da Comissão Técnica do PPA) e, numa segunda 
fase, os agricultores interessados (Encontro de Agricultores – Acção E1, em Setembro de 
2004). Deste processo resultaram apenas duas medidas (ver Relatório Intercalar nº2): Cultivo 

de Leguminosas (Acção D1) e Protecção de Pousios (Acção D2). 

No período deste relatório foram assinados 22 protocolos entre a SPEA e agricultores para o 
cultivo de leguminosas para as aves (ver Anexo II – Relatório PPA): 17 protocolos para 
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leguminosas de Outono/Inverno e 5 para leguminosas de Primavera. Além dos núcleos de 
trabalho normais (1-Mourão, 2-Granja/Póvoa S. Miguel e 3-Stº Amador/Safara), abrangemos 
esta época dois novos núcleos, ambos importantes para aves estepárias: barros de Santo 
Amador e Machados (próximos do núcleo 3). No total foram disponibilizados para as aves 
133ha de leguminosas, 107ha no período de Inverno e 26ha no período de Primavera (Tabela 
1). Na primavera de 2005 ficamos muito aquém dos objectivos da Acção D1 (80ha), porque 
devido à seca extrema que se fez sentir em Portugal não foi possível realizar mais 
sementeiras (ver Anexo II). 

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

 Núcleo 1 Núcleo 2 Núcleo 3 outras Total 

Acção D1:      

Leguminosa de Inverno 30,5ha 33ha 30,5ha 13ha 107ha 

Leguminosa de Primavera 8ha 0ha 18ha 0ha 26ha 

Total leguminosas 38,5ha 33ha 48,5ha 13ha 133ha 

Acção D2:      

Protecção de pousios 10ha 10ha 89,4ha 26ha 135,4ha 

 

 

Da experiência obtida na época anterior, em relação à adaptação das diversas 
espécies/variedades de leguminosas, foi possível optar por aquelas que garantiriam melhores 
índices de crescimento e adaptabilidade. Para isso contámos com a colaboração técnica da 
Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, em Elvas, e da Empresa Fertiprado, 
especialista em prados e pastagens. O aconselhamento por parte  destas entidades, levou-nos 
também a experimentar novas culturas: sanfeno (Onobrychis viciifolia), ervilhaca (Vicia sativa) 
e grão da gramicha (Lathyrus cicera).  

A nova medida da Acção D2, “Protecção de Pousios”, tem como objectivo diminuir o 
impacto negativo das mobilizações primaveris no habitat do Sisão e da Abetarda. Através 
desta 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 é 60 €/ ha, sendo 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 500ha a esta medida, mas só 
conseguimos 135,4ha (Tabela 1). Isto porque num ano de 
seca os pousios que seriam mantidos sem pastoreio até ao 
Verão, foram pastoreados ou gadanhados mais cedo devido 
à falta da alimento para o gado.  
 
 
 

Cultivo de luzerna para as aves (Foto SPEA/LIFE Sisão) 
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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 Abetarda e  noutros 
índices da qualidade do habitat (diversidade florística 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. 
 

Monitorização das parcelas agrícolas quanto aos itinerários agrícolas e utilidade para os 
agricultores – A conjuntura meteorológica excepcional que ocorreu em Portugal continental 
no último ano, teve graves repercussões ao nível agro-pecuário. O ano de 2005 caracterizou-
se por valores de precipitação muito inferiores aos valores médios de 1961-90, classificando-
se como um ano extremamente seco. Grande parte  do território, apresentou valores 
inferiores a 60% da precipitação em relação ao valor médio 1961-1990. Foi também registado 
o valor mais baixo de precipitação 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. 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 IM, 59% do território se encontrava em seca extrema, 34% em seca 
severa e 7% em seca moderada. A nossa área de trabalho está sob uma seca extrema. 

Neste cenário de seca extrema, e sendo a precipitação o factor mais limitativo no crescimento 
vegetal, a par da temperatura (em clima mediterrânico), resultaram as seguintes 
consequências para actividade agro-pecuária e consequentemente para o PPA: 

• Atrasos nas sementeiras e crescimento reduzido de todas as culturas de 
Outono/Inverno; 

• Muitas searas não produziram grão, nem palha, acabando por serem pastoreadas. 
• Muita área ficou por semear com culturas de Primavera/Verão, sendo que as 

semeadas tiveram baixas taxas de germinação e  produtividade; 
• Avanço na maturação das culturas: levou a que as fenagens começassem mais cedo, 

em finais de Abril e  as ceifas em meados de Maio; 
• Os pousios começaram a ser pastoreados logo no final do Inverno. 

O Projecto-Piloto Agrícola saiu também prejudicado nesta conjuntura, quer em termos de 
área afecta aos Cultivos de Leguminosas (Acção D1) e Protecção de Pousios (Acção D2), quer 
no próprio desenvolvimento das culturas (ver Anexo II). Em relação às sementeiras de 
leguminosas de Outono do PPA, a ausência de precipitação significativa teve o mesmo efeito 
que nas searas, apesar da taxa de emergência ter sido boa: o desenvolvimento vegetativo foi 
muito reduzido, principalmente nos meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, 
onde a média das temperaturas mínimas nunca foi além de 3,2ºC. Desta forma, o crescimento 
mais significativo das culturas, nomeadamente da luzerna, deu-se a partir de Março, quando 
as temperaturas mínimas superaram os 6ºC. Apesar do crescimento ficar muito aquém do 
esperado, todas as culturas completaram o ciclo, produzindo semente. As luzernas e a 
ervilha apresentaram um ciclo mais curto, estando secas no início de Maio; por outro lado, o 
sanfeno e a ervilhaca têm um ciclo mais longo, encontrando-se a primeira em final de 
floração e a segunda no final da maturação, em meados de Maio. As culturas de Primavera 
ficaram muito aquém das expectativas, pretendíamos semear 80ha de grão-de-bico e apenas 
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foi possível fazê-lo em 26 ha. Ainda assim, à excepção de uma parcela de 8 ha que pôde ser 
regada, as restantes apresentaram taxas de emergência muito reduzidas, devido à ausência 
de humidade no solo. Também a protecção de pousios, foi prejudicada pela seca severa. 
Porque a falta de alimento para o gado levou a que qualquer parcela em pousio fosse 
transformada em local de pastagem ou de fenagem. 

Um dos objectivos do PPA é no sentido das culturas cumprirem a dupla função de servirem 
de alimento para as espécies alvo (sisão e  abetarda) e serem aproveitadas pelos agricultores. 
Mas a produção forrageira foi tão baixa este  ano, que apenas uma parcela de ervilha foi 
aproveitada para fenar, nas outras não se justificou o investimento na operação, sendo 
algumas das parcelas pastoreadas no início do Verão.  

As culturas de leguminosas foram monitorizadas regularmente desde a emergência até ao 
final do ciclo, abordando diversos parâmetros. As parcelas de Outono/Inverno foram 
visitadas com uma periodicidade tri-semanal, começando a 9 de Dezembro de 2004 e 
terminando a 13 de Maio de 2005 (ver Anexo II). Todas as leguminosas de Outono/Inverno, 
com excepção da luzerna perene (Medicago sativa), tiveram boas taxas de emergência (acima 
de 70%), apesar da pouca precipitação. Sendo a luzerna anual a espécie mais utilizada, no 
total de 70 hectares, a sua monitorização foi mais detalhada. Assim, importa referir o 
seguinte: sendo variedades precoces (14 a 16 semanas até à floração) e  atendendo às 
diferentes datas de sementeira, o período de floração iniciou-se na última semana de 
Fevereiro e terminou na terceira semana de Abril. A plena maturação das vagens e o 
consequente fim de ciclo decorreu entre a terceira semana de Abril e a segunda de Maio. De 
todas as culturas a mais resistente à secura e de ciclo mais longo foi o sanfeno, estando em 
plena floração na segunda semana de Maio. Relativamente às sementeiras de grão-de-bico na 
Primavera, o máximo que se conseguiu foi 20% de emergência em regime de sequeiro. A 
única parcela de Primavera que completou o ciclo foi a do Monte das Palmeiras (Mourão), 
porque foi regada após a sementeira com center-pivot. A falta de humidade no solo a par da 
precipitação quase nula na Primavera, levou a que, em duas das parcelas não germinasse 
qualquer semente. Nas outras, devido a aguaceiros pontuais, houve duas alturas de 
germinação: as plantas da segunda fase (mais fracas) acabariam por secar no decorrer da 
época.   

 

Censos de Sisão e de Abetarda – De modo a acompanhar o impacto do PPA e da seca nas 
populações de Sisão e de Abetarda da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, foram realizados 
censos globais destas duas espécies (ver Anexo III – Monitorização do PPA). No Inverno 
2004/2005 Foram contados 456 sisões na área de estudo, dos quais 28 ocorreram fora dos 
limites da ZPE. Pelo número de indivíduos observados destacaram-se os núcleos de Mourão 
e o de Sto. Amador/Safara com 141 e  221 indivíduos, respectivamente. Os maiores bandos 
detectados ocorreram na Herdade da Abegoaria e  no Monte da Coroada de Baixo, com 128 e 
100 indivíduos observados, respectivamente. Comparativamente ao Inverno anterior 
(2003/04), a população invernante de Sisão diminuiu cerca de 63%, considerando a média da 
estimativa (1110-1385) daquele Inverno. Tal diminuição não se deve a alterações da 
metodologia nem do esforço de cobertura. Em ambos os casos o procedimento foi muito 
semelhante entre os dois invernos pelo que estes valores são devidos a outros factores. No 
Inverno de 2004/05, ocorreu um período de seca que se prolongou até à Primavera. Como 
consequência, a vegetação não se desenvolveu normalmente, provocando provavelmente 
falta de alimento durante o Inverno. A falta de alimento terá causado por um lado, a 
deslocação dos sisões para outras áreas mais favoráveis, por outro, mortalidade adicional 
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durante os meses de Inverno, que este ano foi particularmente frio. A dimensão dos bandos 
também diminuiu com um máximo de 128 indivíduos detectado num bando apenas, 
comparativamente aos 450 e 320 indivíduos detectados em dois bandos, nos invernos de 
2002/03 e 2003/04, respectivamente. Este fenómeno é comum nos sisões e em outras espécies 
de aves estepárias quando se verifica escassez de recursos durante os períodos de seca. 

A população invernante de Abetarda foi estimada entre 136-137 indivíduos (ver Anexo III). 

Os núcleos mais importantes foram Mourão e Airoso/Panascosa, com 104 e 29 indivíduos, 

respectivamente. O maior bando observado tinha 65 indivíduos. Parte das aves observadas 

efectua movimentos entre os vários núcleos, nomeadamente entre os dois núcleos mais 

importantes (Mourão e  Airoso/Panascosa), reforçando a necessidade de alargar a ZPE, de 

modo a incluir a zona Airoso/Panascosa. Os resultados obtidos deverão estar muito 

próximos da realidade, uma vez que o censo foi realizado apenas num dia, tendo havido um 

esforço considerável para evitar contar mais que uma vez os mesmo indivíduos. 

Aparentemente, o número de abetardas manteve-se estável desde o último Inverno, durante 

o qual a população invernante foi estimada num mínimo de 135 indivíduos. Este  resultado 

contrasta com aquele obtido para o Sisão, que apresentou um decréscimo acentuado da 

população, provavelmente devido ao Inverno extraordinariamente seco. O facto de a 

Abetarda ter uma dieta mais generalista e oportunista, confere-lhe uma maior adaptação à 

variação na abundância de alimento, permitindo-lhe possivelmente uma maior fidelidade 

aos locais de invernada. 

Durante o período reprodutor foram registadas 34 Abetardas. Foram identificados dois 

núcleos reprodutores, um deles com dois machos em exibição e  o outro com um apenas. O 

núcleo do Airoso/Panascosa (situado fora da ZPE) albergou mais de 75% dos indivíduos 

detectados neste  período, destacando uma vez mais a importância desta zona para a 

conservação da espécie na ZPE.  

Sobre os censos das espécies alvo podemos concluir que: 

• No Inverno de 2004/05 a população invernante de Sisão diminuiu 63% 

comparativamente ao Inverno anterior; 

• Houve alterações na dimensão dos bandos, com menos sisões em cada bando 

relativamente ao Inverno anterior; 

• Provavelmente a seca foi o factor responsável pelo declínio na população de Sisão, 

causando mortalidade adicional e a movimentação das aves para locais mais 

favoráveis;  

• A população de Abetarda manteve-se estável durante o Inverno de 2004/05 em 

comparação com o Inverno anterior; 

• Uma parte significativa da população está concentrada em numa área adjacente à 

ZPE (Airoso/Panascosa), que em certas ocasiões (e.g. no Inverno anterior) alberga 

mais de 60% da população; 

• As abetardas observadas efectuam movimentos entre os vários núcleos; 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 15 

• Durante o período reprodutor de 2005 foram contadas 34 abetardas na ZPE de 

Mourão/Moura/Barrancos; 

• 75% dos indivíduos foram detectados fora da ZPE (no núcleo do Airoso/Panascosa), 

evidenciando a importância desta zona para a conservação da espécie na ZPE; 

•  Devido à seca no Inverno anterior e ao longo da Primavera, o sucesso reprodutor 

provavelmente terá sido muito baixo. 

 

Monitorização das parcelas agrícolas quanto à utilização pelas aves - O início da 

monitorização coincidiu com a germinação da cultura, tendo sido iniciada em Dezembro 

para a maior parte  das parcelas.  Para as culturas de Inverno esta decorreu de Novembro a 

Março, e  para as culturas de Primavera, de Maio a Agosto. Em todos os casos em que a 

cultura de Inverno permaneceu na terra depois do final do protocolo, e que se verificou que 

tinha potencialidade para continuar a ser utilizada pelas aves, continuou-se com a 

monitorização das parcelas, uma vez que o esforço e os custos envolvidos nessa tarefa foram 

residuais (ver Anexo III). No último trimestre de 2004 e durante a primeira metade de 2005, 

as condições climáticas em Portugal foram extraordinariamente adversas devido à seca 

verificada em todo o território. A região abrangida pela ZPE de Mourão/Moura/Barrancos 

não foi excepção à seca generalizada. Apesar de estarem bem localizadas e  de terem sido 

semeadas num período ainda favorável (Outubro/Novembro), o seu normal 

desenvolvimento ficou comprometido (1) devido à seca, que afectou a germinação e o 

desenvolvimento numa fase inicial, e (2) devido às baixas temperaturas durante os meses de 

Inverno, afectando o crescimento das plantas. 

Devido ao fraco desenvolvimento vegetativo, como resultado do Inverno extremamente seco 

e frio, a utilização das culturas por parte das aves foi muito limitada. O crescimento das 

plantas só começou a ser notado no final do período de estudo (Março), quando se começou 

a verificar um aumento da temperatura. Durante o restante período, em praticamente todas 

as parcelas, as plantas apresentavam dimensões muito reduzidas, na maior parte  dos casos 

dificilmente detectáveis pelas aves. No entanto, houve parcelas nas quais as culturas se 

desenvolveram o suficiente, possibilitando a sua utilização por parte das aves. Das 17 

parcelas de Inverno, que na realidade correspondem a 23 unidades, algumas das quais estão 

agrupadas (ver Anexo III), seis nunca tiveram qualquer utilização pelas espécies alvo, por 

espécies cinegéticas ou outras espécies dependentes dos habitats estepários. As espécies alvo 

ou ameaçadas (Sisão, Abetarda e  Corticol-de-barriga-preta Pterocles orientalis) ocorreram 

apenas em 6 parcelas durante todo o Inverno. Em todos os tipos de culturas ocorreram aves, 

mas a sua densidade variou consoante o tipo de cultura utilizado (ver Anexo III). Para o total 

das espécies houve grande variação na densidade média de aves por parcela, destacando-se 

a ervilha e  a luzerna cultivada isoladamente, pelos elevados valores de densidade 

comparativamente às outras culturas. No Inverno as espécies alvo utilizaram muito pouco as 

culturas de leguminosas. Sempre que estiveram presentes, ocorreram em densidades muito 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 16 

baixas, à excepção da Abetarda, que ocorreu em densidades elevadas nos cultivos de ervilha. 

Estes valores dizem respeito a um bando com cerca de 20 indivíduos, que esteve presente 

numa parcela, durante todo o Inverno. A Abetarda foi abundante ao longo dos meses de 

Inverno, com os valores máximos de abundância a serem registados em Janeiro. Em 

Fevereiro e Março o número de indivíduos observados diminui para valores 

progressivamente mais baixos, coincidindo esta diminuição com o início do período 

reprodutor. O Sisão praticamente não utilizou as culturas, ocorrendo apenas em densidades 

muito baixas na luzerna. Outras espécies como o Abibe, a Calhandra e o Trigueirão 

utilizaram ocasionalmente as culturas de luzerna. Estas espécies, embora não estejam 

ameaçadas, dependem deste tipo de biótopos (ver Anexo III). 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

As condições extremas de seca permaneceram durante a Primavera. A generalidade das 

culturas de Primavera típicas da região (e.g. girassol, melão de sequeiro) não foi efectuada 

devido aos baixos índices de água no solo. Por esta razão, no âmbito do projecto, foram 

efectuadas sementeiras em apenas cinco parcelas, todas elas com grão-de-bico. Esta cultura, 

além de ser muito utilizada pelas aves, está relativamente bem adaptada à escassez de água. 

Uma das parcelas foi instalada, a título experimental, por baixo de um "center-pivot", tendo 

por isso beneficiado de rega numa fase inicial. O grão-de-bico germinou apenas na parcela 

regada, esta foi a única a ser utilizada pelas aves durante a Primavera e o Verão. Não foram 

observados sisões a utilizar a cultura. Apenas ocorreram três espécies de aves, sendo de 

destacar a Abetarda que ocorreu em densidades elevadas (ver Anexo III). Tanto a Calhandra 

como o Pombo-bravo Columba palumbus foram detectados apenas numa ocasião.  

A Abetarda foi observada na única cultura disponível durante os períodos reprodutor e pós-

reprodutor. Os valores mais elevados de abundância foram registados entre o final de Maio e 

o final de Julho, com a observação de 18 e 17 indivíduos, respectivamente (ver Anexo III). 

Estes registos coincidem com um período particularmente desfavorável, durante o qual 

habitualmente existe grande escassez de alimento, este ano agravado pelas condições 

excepcionais de seca. Esta parcela foi utilizada durante mais de três meses essencialmente 

durante o Verão. A aparente diminuição de aves durante o mês de Junho foi causada devido 

à perturbação. Quando eram perturbadas (geralmente por trabalhos agrícolas) as aves 
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afastavam-se da parcela, permanecendo sempre nas suas proximidades, regressando à 

parcela logo que possível.  

A Protecção dos Pousios (Acção D2) foi implementada durante três meses, de Abril a Junho 

de 2005, em algumas parcelas da área de estudo. No total foram monitorizadas 22 parcelas, 

das quais 13 estiveram abrangidas pelo protocolo. A generalidade das parcelas teve em 

alguma ocasião a presença de uma das espécies alvo (ver Anexo III). As espécies alvo (Sisão e 

Abetarda) foram detectadas em 14 parcelas (64%), em 12 das quais ocorreu o Sisão, 

distribuído de forma semelhante nas parcelas sujeitas aos protocolos e naquelas que não 

estavam abrangidas por estes. Os sisões seleccionaram sobretudo as parcelas de leguminosas 

(nomeadamente luzerna), em detrimento dos pousios, indiciando neste caso que as primeiras 

seriam de melhor qualidade. Outras 18 espécies, algumas com estatuto de conservação 

desfavorável, como o Cortiçol-de-barriga-preta ou a Calhandra, ocorreram nas parcelas, 

servindo-se delas como local de nidificação ou de alimentação. É de notar, que as maiores 

densidades de Sisão ocorreram nas parcelas para as quais tinha sido estabelecido um 

protocolo, sugerindo que esta medida possa ter tido alguma eficácia, especialmente num ano 

tão desfavorável devido à seca, como foi o ano de 2005. Ao contrário do que se passou 

durante o Inverno, as parcelas não sujeitas aos protocolos (parcelas com leguminosas de 

Inverno) acabaram por ter alguma utilização por parte  do Sisão, que ocorreu em menores 

densidades relativamente às parcelas alvo de protocolo.  
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• Durante grande parte do período de estudo, as culturas de Inverno e de Primavera 

que estiveram disponíveis, ervilha e grão-de-bico regado, respectivamente, foram 

largamente utilizadas pela Abetarda, que ocorreu em densidades elevadas; 

• A parcela de grão-de-bico regado, que esteve disponível durante a Primavera e o 

Verão, foi utilizada pela Abetarda durante um período particularmente crítico, 

devido à fraca disponibilidade de alimento; 

• Nas parcelas ocorreram outras espécies de aves ameaçadas ou dependentes deste tipo 

de meio como o Cortiçol-de-barriga-preta e a Calhandra, embora ocasionalmente; 

• A Protecção dos Pousios, que evita que estes sejam destruídos durante o período 

reprodutor, parece ser uma medida adequada para garantir o habitat de nidificação e 

alimentação do Sisão;  

• 64% das parcelas monitorizadas (alvo de protocolo ou não) foram utilizadas em 

alguma ocasião pelo Sisão ou pela Abetarda; Nas parcelas para as quais foram 

estabelecidos protocolos, o Sisão ocorreu em densidades superiores ao longo do 

período de estudo; As parcelas de leguminosas (sem protocolo), que praticamente 

não tiveram utilização durante o Inverno, foram utilizadas pelo Sisão durante a 

Primavera;  

•  O maior número de machos em exibição ocorreu no início de Abril, mais cedo do que 

em anos anteriores. 

 

Comissão Técnica do PPA - Os resultados das acções D1 e D2 foram avaliados numa 
reunião da Comissão Técnica do PPA, realizada em 16 de Agosto de 2005, em Moura (Anexo 
IV - Resumo da 3ª Reunião da Comissão Técnica do PPA). Nesta reunião a comissão acordou 
em continuar com as medidas D1 e  D2, respectivamente Cultivo de Leguminosas e  Protecção 
de Pousios. 

 

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 nos anos anteriores, e diz respeito à 
monitorização da utilização pelo Sisão dos cultivos de melão da região (Anexo V - Relatório 
de Monitorização das Parcelas de Melão). Foram monitorizadas 13 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 286 Sisões, registados na sua maioria no final 
do mês de Agosto. Verificamos que, comparativamente aos dois verões anteriores, houve 
uma quebra acentuada na cultura de melão de sequeiro (número de parcelas e área 
cultivada). Este facto é  muito provavelmente consequência da seca extrema registada em 
2005. Geralmente esta cultura é regada apenas uma ou duas vezes, na fase inicial da 
emergência das plantas, que posteriormente se desenvolvem à custa da água que ficou 
armazenada no solo. Num ano seco como foi o de 2005, as reservas de água no solo foram 
muito escassas, tornando-se arriscado para os agricultores optar por esta cultura. Apesar do 
ano ser extremamente adverso devido à seca, especialmente sentida durante o Verão, foram 
observados sisões na ZPE, que utilizaram as culturas de melão como área de alimentação. O 
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Sisão foi abundante nos meloais neste  período crítico (devido à fraca disponibilidade de 
alimento), embora tenha sido observado em menor número que nos verões anteriores. No 
final de Agosto foram registados os valores mais elevados de abundância, coincidindo este 
período com aquilo que foi verificado em anos anteriores. O melão de regadio foi a cultura 
onde ocorreram cerca de 70% dos indivíduos observados.  

Perante a consistência na utilização deste cultivo pelo Sisão em três verões consecutivos, será 
interessante ensaiar a sua utilização no âmbito da Acção D1 em 2006. 

 

Estágio em Biologia – Também não estava previsto no caderno de encargos, mas foi 
admitido um estudante estagiário de biologia, para realizar um estudo sobre de 
caracterização da estepe cerealífera da ZPE de Mourão/Moura/Barrancos (Anexo VI – 
Resumo de Estágio). Entre Dezembro de 2004 e Agosto de 2005, foram estudadas 14 parcelas 
e de Julho a Agosto de 2005 foi adicionada uma nova parcela ao estudo. As 15 parcelas 
escolhidas foram: aveia, trigo de sementeira convencional, trigo de sementeira directa, 
alqueive, pousio de 1º ano, pousio de 2º ano, luzerna anual em 2 tipos de solo, luzerna 
perene de 1º ano, luzerna perene de 2º ano, pastagem de ovinos em 2 tipos de solo, pastagem 
de bovinos em 2 tipos de solo e grão-de-bico.  

Os resultados mostram que a seca extrema que afectou Portugal durante este ano hidrológico 
afectou muito negativamente o desenvolvimento da vegetação espontânea das parcelas 
estudadas, assim como o das culturas de trigo, aveia e leguminosas. As parcelas com maior 
riqueza de espécies espontâneas foram as pastagens de bovinos, mas as que desenvolveram 
maior biomassa de espécies espontâneas foram as parcelas cultivadas, cujos solos não se 
apresentavam tão compactados. Relativamente às luzernas, a luzerna anual produziu mais 
biomassa que a luzerna perene, mas a sua resistência à seca demonstrou ser menor. Da 
parcela de grão-de-bico que começou a ser observada em Julho, não se retiraram conclusões, 
pois a quantidade de plantas germinadas foi extremamente baixa e  secaram num espaço de 
um mês. 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Dificuldades na implementação do PPA devido à seca – O PPA foi afectado nesta 
conjuntura, quer em termos de área coberta, quer no próprio desenvolvimento das culturas. 
Em relação às sementeiras de leguminosas de Outono, apesar da taxa de emergência ter sido 
boa, o desenvolvimento vegetativo foi muito reduzido, devido à seca e baixas temperaturas. 
As culturas de Primavera ficaram muito aquém das expectativas, pretendíamos semear 80ha 
de grão-de-bico e  apenas foi possível fazê-lo em 26ha. À excepção de uma parcela de 8ha que 
pôde ser regada, as restantes apresentaram taxas de emergência muito reduzidas, devido à 
ausência de humidade no solo. Também a protecção de pousios, foi prejudicada pela seca 
severa. Pretendíamos afectar 500ha e  apenas afectámos 135,5ha. 

Apesar das limitações fortes na implementação das Acções D1 e  D2 em 2005, o trabalho 
desenvolvido beneficiou claramente o Sisão e  a Abetarda neste período de condições 
ambientais extremas. Cerca de um quarto dos sisões utilizaram as parcelas do projecto e  o 
maior bando de abetardas da ZPE permaneceu numa das parcelas do projecto durante toda 
a primavera/verão de 2005. Além das espécies protegidas, beneficiaram também espécies 
cinegéticas (ex.: Lebre, Perdiz, Pombo-torcaz).  

Em termos orçamentais as Acções D1 e  D2 sofrem neste momento de um atraso relativo. 
Ficaram por gastar na rubrica Assistência Externa das Acções D1 e D2 cerca de 42.000 
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euros. Terá de ser equacionado qual o destino desta verba no âmbito do Projecto LIFE 
Sisão. 

 

Problemas com o parceiro AACM 

Neste momento temos em mão uma proposta da AACM para continuar no projecto como 
parceiro, com menores responsabilidades nas acções que desenvolve e no co-financiamento 
que assume. Esta proposta irá fundamentar uma proposta de alteração ao projecto a 
submeter à Unidade LIFE. 

 

 

4.3. Sensibilização do público e divulgação de resultados 

 

Acções previstas para o período do relatório: 

Acção E2: Divulgação do projecto – página na internet; 

Acção E3: Divulgação do projecto – Caderno na Pardela; 

Acção E4: Divulgação do projecto –exposição itinerante 

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

 

Progressos: 

Acção E2 – Em curso 

Página web do projecto foi renovada em Julho de 2005. A página do Projecto LIFE Sisão tem 
sido actualizada regularmente (http://www.spea.pt/ms_sisao). 

 

Acção E3 – Em curso 

Durante o período a que se refere este relatório foram publicados três cadernos sobre o 
projecto LIFE Sisão na Pardela, a revista trimestral da Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves (ver Anexo VII – Cadernos LIFE Sisão na revista Pardela).  

  

Acção E4 – Em curso 

A Exposição Itinerante ficou pronta em Agosto de 2005 (ver Anexo VIII  – Exposição 
Itinerante). Ou seja com um atraso de dois meses relativamente ao previsto. Desde Agosto 
até Dezembro de 2005, foi utilizada 5 vezes: 

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

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

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

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

• 25-27 de Novembro de 2005 - Terra Sã, Feira de Agricultura Biológica em Lisboa 
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Stand da SPEA/Projecto LIFE Sisão na Feira “Terra Sã”, em Lisboa. 

 

 

Acção E5 –  Em curso 

Esta acção previa a produção de cinco tipos de materiais para serem usados em apresentação 
e acções de promoção do projecto junto de escolas, colectividades e  eventos públicos. A 
produção dos materiais foi iniciada com um ligeiro atraso, mas estão a ser produzimos maior 
diversidade de materiais do que os que estava previsto. 

 

Produção de Materiais - Tendo em conta a natureza das acções planeadas foram 
seleccionados diversos tipos de materiais, entendidos como os mais indicados para dar 
cumprimento à campanha de sensibilização. Assim serão produzidos os seguintes materiais: 
brochura, folheto, cartaz, apresentação multimédia (CD-Rom) e  t-shirt. Relativamente ao 
caderno de encargos, o pin foi substituído pelo cartaz. Em Agosto de 2005 foram produzidos 
a brochura e o folheto. A apresentação multimédia encontra-se na fase inicial de produção. 
Os restantes materiais (cartaz e t-shirt) deverão estar concluídos no final de 2005. No Anexo 
IX encontram-se os materiais produzidos até ao momento. 

 

Materiais extra  – Além do que estava previsto foram produzidos uma reportagem em DVD 
e um audiovisual em software tipo “media-player”. Estes materiais foram produzidos a 
baixo custo, com trabalho criativo doado ao projecto. Estes materiais têm sido de uma grande 
utilidade na apresentação do projecto em feiras e certames, escolas e  eventos. 
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Projecto de Envolvimento Parental e Projecto de Educação Ambiental de Santo  Amador 

(PEASA) - À semelhança daquilo que ocorreu no último ano lectivo continuámos com o 

PEASA, cujo tema “Observar as Aves em Santo Amador” continua a ser trabalhado e 

desenvolvido pelos vários intervenientes neste projecto: ADCMoura, SPEA – LIFE Sisão, 

ADASA e Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim-de-infância de Santo Amador. Este projecto, 

integrado num outro mais amplo ao nível do concelho de Moura, tem como principal 

objectivo envolver a comunidade, através de acções junto da população, de modo a melhorar 

as condições de vida das pessoas num horizonte a médio prazo. Através da escola 

pretendeu-se obter o envolvimento dos pais e da comunidade à volta de um tema 

seleccionado previamente, funcionando a escola como elemento dinamizador da 

comunidade. O projecto teve início em Novembro de 2003, prolongando-se até Julho de 2005, 

abrangendo a freguesia de Santo Amador, em particular os alunos da Escola Básica do 1º 

Ciclo e Jardim de Infância de Santo Amador e os pais, bem como a restante população. No 

último ano participaram directamente cerca de 45 alunos e  cerca de 30 pais e familiares. 

Foram realizadas as seguintes actividades (ver Anexo X – Relatório PEASA): Workshop para 

avaliação do projecto; Realização de trabalhos individuais e de grupo sobre as aves e os 

biótopos da região; Realização de sessões de anilhagem de aves; Colocação de comedouros 

para aves; Realização de uma visita de estudo a uma Zona Importante para as Aves fora da 

região.  

 

Peça de teatro em Santo Amador - Numa das visitas de campo surgiu a ideia de fazer uma 

história sobre o Sisão e as aves associadas à planície cerealífera alentejana. A ideia foi 

tomando forma e pouco tempo depois deu lugar a uma peça de teatro em Santo Amador, 

apresentada no dia 11 de Julho no Centro Cultural daquela aldeia. Durante um mês e meio 

mais de 30 pessoas da comunidade estiveram envolvidas nesta iniciativa assumindo 

diferentes tarefas como encenação, actuação, logística, produção de figurinos, entre outras. 

Cerca de 180 pessoas de várias idades aderiram à iniciativa esgotando a lotação do Centro. 

 

Escola Profissional de Moura - Durante um dia foi realizada uma acção na Escola 

Profissional de Moura junto dos alunos da área de ambiente, onde foram abordados temas 

relacionados com as aves e a sua conservação. Foi colocada ênfase na problemática da 

conservação de algumas espécies ameaçadas, em particular o Sisão e a Abetarda. Houve 

ainda oportunidade para realizar uma visita de estudo à área de intervenção do Projecto 

LIFE onde se observaram os sisões e as abetardas em liberdade. 

No decurso de uma das disciplinas leccionadas no curso de técnico de gestão de ambiente – 

"formação em contexto de trabalho" – foram recebidos três alunos durante dois dias, com 

objectivo de receberem formação acerca das actividades da SPEA, nomeadamente daquelas 

relacionadas com o Projecto LIFE. Os alunos acompanharam diversas actividades dos 

técnicos do projecto, nomeadamente no campo e receberam uma pasta com documentação. 
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A sua prestação foi avaliada ao longo dos dois dias e contribuiu para a avaliação final da 

disciplina. 

 

Divulgação do Projecto LIFE nos Media -  Ao longo dos últimos dois anos do Projecto LIFE, 

têm sido produzidos pela comunicação social local e regional, diversos artigos onde é 

referido o trabalho que a SPEA tem vindo a desenvolver no âmbito do Projecto LIFE 

"Conservação do Sisão no Alentejo". No total são mais de 12 artigos que documentam esse 

trabalho (Anexo XI – Cópias de artigos de jornal). 

 

Actividades extra:  

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

• Seminário sobre culturas para a fauna 

• Simpósio Internacional sobre aves Estepárias, em Lérida (Espanha) 

• Dupla visita aos projectos LIFE Villafáfila e LIFE La Serena (Espanha) 

• Aula de biologia da conservação (Francisco Moreira) 

• Acção com jornalistas na EPDR Serpa 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Não há problemas maiores, apenas um ligeiro atraso na produção de alguns materiais. 

 

 

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 XII  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 temática interessa à boa execução do projecto e/ou à conservação do 
Sisão e das aves estepárias no Alentejo. 

 

Alterações/problemas/atrasos: 

Protocolos com os 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, 
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a acontecer em 2006. O protocolo estabelecido em 6 de Fevereiro de 2003 com o parceiro 
AACM encontra-se de momento revogado por incumprimento daquele parceiro. 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. 

 

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, 2003 e 2004 (Anexo 
XIII – Parecer do TOC sobre as contas do Projecto LIFE Sisão)  

 

 

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). Relativamente a este 
último, a seca que se registou em Portugal impediu a sua implementação cabal em 2005. Está 
a ser avaliada a necessidade de se compensar o atraso resultante desta situação. 

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). Foram mesmo descobertas duas áreas novas 
com relevância para a conservação do Sisão (São Vicente e Torre da Bolsa, ambas em 
Portalegre). Relativamente ao período não reprodutor, toda a região em redor de Beja possui 
populações de Sisão, que a qualificam como uma das mais importantes do Alentejo e da 
Europa para esta espécie neste  período.  

Ao nível dos efeitos biológicos resultantes do Projecto-Piloto Agrícola nas populações de 
Sisão e de Abetarda na ZPE de Moura/Mourão/Barrancos, ainda é  cedo para uma conclusão, 
em particular porque a seca registada em 2005 contrariou todos o trabalho anterior. No 
entanto, neste momento temos as populações de Sisão e Abetarda da ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos bem quantificadas e identificadas. Quantificámos o impacto que 
seca teve nestas duas espécies, verificando-se que as medidas de gestão do habitat 
implementadas são determinantes para a minimização desse impacto e  para a recuperação 
dessas populações. 
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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. Todos os outputs do projecto tem sido fornecidos ao organismo do ministério da 
agricultura responsável pelo desenvolvimento rural. Tivemos em Novembro de 2005 a visita 
de vários quadros técnicos deste ministério ao projecto LIFE Sisão, em Moura. Iremos 
aproveitar o potencial de confiança adquirido para incluir na discussão do novo Plano de 
Desenvolvimento Rural medidas necessárias para a conservação do Sisão e  da Abetarda no 
Alentejo. 

 

FIM 
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ANEXO I 

Relatório da Acção A2 
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1. Introdução 

As populações mais importantes de Sisão Tetrax tetrax encontram-se na Península Ibérica, com mais 

de metade da população mundial. Trata-se de uma ave de médio porte, adaptado aos meios abertos 

dominados por vegetação herbácia. Por ter sofrido desde os finais do Sec. XIX uma forte regressão ao 

longo de toda a sua área de distribuição, foi classificada como sendo uma espécie Vulnerável (Tucker 

& Heath, 1994) e prioritária ao abrigo da Directiva Aves (79/409/CEE). Desta forma, têm vindo a ser 

identificadas, ao abrigo desta Directiva Comunitária, um número considerável de Zonas de Protecção 

Espacial (ZPE) visando a sua conservação. 

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

denominadas como pseudoestepes) para se reproduzir, sendo para tal fundamental manter a 

tradicional rotação de culturas, que inclui searas, forragens, leguminosas e pousios, que 

habitualmente são pastoreados (Suárez et al., 1997). Apesar de constituir uma das paisagens 

dominantes do nosso país, é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados da Europa, devido à 

rapidez com que o homem os transforma e destrói (de Juana et al., 1988; Criado & Heredia, 1996). 

De facto, os sistemas cerealíferos extensivos são sistemas agrícolas economicamente marginais, 

verificando-se por um lado, a intensificação agrícola nos solos mais produtivos e o abandono ou a 

florestação nos menos produtivos (Suárez et al., 1997). 

Em Portugal o Sisão ocorre principalmente no Alentejo, com uma população estimada entre 10.000 e 

20.000 indivíduos (Tucker & Heath, 1994). Segundo os dados provisórios do Novo Atlas das Aves que 

Nidificam em Portugal (ICN, 2005) cerca de 85% da distribuição da espécie ocorre no Alentejo, 

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

a 95%. 
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2. Objectivo 

 

O presente relatório diz respeito aos trabalhos da acção A2 – Inventário das populações de Sisão no 

Alentejo - do Projecto Life Natureza: Conservação do Sisão no Alentejo, para o período entre Outubro 

de 2004 e Setembro de 2005. A Acção A2 é da responsabilidade do Instituto da Conservação da 

Natureza. Os censos foram realizados por Eduardo Santos, Rui Pedroso e Iván Prego Alonso, com o 

apoio do Sr. Santos e do Vigilante da Natureza João Correia. 

Tratando-se de um relatório intercalar pretende-se apresentar o esforço efectuado e alguns dos resultados obtidos decorrentes 
da activ idade de censo dos núcleos do Sisão no Alentejo, durante o período referido.  

Tendo terminado este ano os censos da época de reprodução nas IBAs onde ocorre o Sisão, também denominadas áreas de 
Classe A (ver Silva & Pinto, 2004), apresentam-se as primeiras estimativas relativas a densidades e número de machos 
reprodutores para cada uma das áreas estudadas. De referir, neste contexto, a inclusão de duas áreas novas por terem sido 
previamente identificadas como sendo de elevado potencial para a ocorrência da espécie, nomeadamente as áreas de S. 
Vicente e Torre da Bolsa. 

São anexados os relatórios sectoria is elaborados pelos bió logos contratados para a execução desta acção, onde são 
apresentados os resultados de forma mais exaustiva e completa. Naturalmente que estes resultados são preliminares, dado que 
os censos só estarão conclu ídos no fina l do Verão de 2006. 
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3. Censos 
 
3.1. Censos de Inverno época 2004/2005 e Verão 2005 

 
3.1.1. Áreas de amostragem 

O conhecimento da distribuição e abundância relativa de Sisão em Portugal no período pós-nupcial e 

invernante é pouco conhecido (no entanto ver Elias et al., 2000 para dados de Atlas de aves 

invernantes do Baixo Alentejo).  

Foi assumido que as áreas com maior probabilidade para a ocorrência do Sisão ocorriam a partir dos 

40% de área aberta. Tendo por base o Land Cover Corine foram calculadas as quadrículas UTM 10 x 

10 com mais de 40% de área aberta (Fig. 1). Não havendo a capacidade de censar estas 90 

quadrículas 10 x 10 Km resultantes, calculou-se que o esforço máximo possível seria metade dessa 

área. As unidades de amostragem foram definidas como sendo as quadrículas UTM 5 x 5 Km, 

prospectando um máximo de duas destas por cada quadrícula 10 x 10 com mais de 40 % de área 

aberta por época, as quais seriam seleccionadas aleatoriamente (Fig. 1).  

O Alentejo foi classificado em 4 sub-regiões: Norte, Évora, Beja e Castro Verde, havendo sempre a 

preocupação de efectuar um esforço proporcional por cada uma destes sub-regiões em cada época de 

campo. 

 

 

Figura 1. Área de amostragem aleatória no A lentejo. As quadrículas contornadas a preto representam as quadrículas UTM 10 x 

10. As quadrículas a azul representam as quadrícu las UTM 5 x 5 seleccionadas aleatoriamente. A área representada a roxo 

corresponde a áreas agrícolas abertas. 
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3.1.2. Metodologia do trabalho de campo 

As áreas foram percorridas de forma a obter um índice quilométrico de abundância (IKA) 

de Sisões, permitindo avaliar a importância relativa de diferentes áreas para esta espécie 

nestes períodos do ano, por comparação das diferentes áreas amostradas. Foram 

considerados os seguintes aspectos: 

• as áreas definidas foram amostradas através 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; 

• todas as observações de Sisões foram registadas e mapeadas na respectiva carta militar (1:25 

000). 

O trabalho de campo no Inverno foi conduzido durante todo o período com luz solar. No Verão a 

inventariação 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 calor, foram realizadas menos horas, 

devido aos constrangimentos daí resultantes: menor actividade e consequente detectabilidade dos 

indivíduos; menor acuidade visual do observador devido às ondas de calor. Foi efectuada apenas uma 

contagem em cada área. 

Todos os contactos visuais com bandos foram registados, marcando-se a sua localização na carta 

militar 1:25.000, de modo tão rigoroso quanto possível. Utilizou-se uma ficha de registo onde se 

consideraram os parâmetros relativos ao bando. Estes parâmetros foram os seguintes: (1) Data; (2) 

Hora; (3) Número de indivíduos; (4) Habitat; (5) Presença/Ausência de Gado; (6) Posição no Monte – 

relativamente à linha de água; (7) Altura da vegetação; e (8) Distância de observação.  

 

3.1.3. Resultados dos censos de Inverno 2004/2005 

Durante este período foram amostradas 70 áreas (Fig. 2), o que perfez um total de 175.000 ha 

inventariados. Percorreram-se 5.334 km no total das áreas, o que resulta numa média de 76,20 km 

por área. 
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Figura 2. Esforço de amostragem do censo de Inverno efectuado em 2004 (quadrados azuis) e 2005 (quadrados verdes) no 
Alentejo. A roxo está representado o habitat potencial.  

 

Foram detectados, no total, 1.791 indivíduos durante este Inverno, resultando numa média de 25,59 

indivíduos por área (Tabela 1). A região com maior número de observações foi Beja com 715 

indivíduos, logo seguida por Évora com 644. As regiões Norte e Castro Verde obtiveram os menores 

valores, com um total de 249 e 183 indivíduos, respectivamente. 

 

Tabela 1 . Resultados globa is dos censos de Inverno dos anos 2003/04 e 2004/05 

 2003/04 2004/05 

Esforço (nº de quadrículas) 38 70 

nº ind iv íduos 1976 1791 

nº bandos 83 45 

nº bandos grandes (>100 ind.) 3 4 

nº médio ind./quadrícula 52,0 25,59 

 

 

Comparando os resultados de 2005/04 com a época anterior, denota-se uma grande discrepância em 

praticamente todos os parâmetros referidos na Tabela 1, com excepção do número de indivíduos 

observados que foi semelhante, no entanto, perante o dobro das quadrículas que foram prospectadas 

em 2004/05. Assim obteve-se metade do número médio de indivíduos por quadrícula em 2004/05 

quando comparado com 2003/04, mas registando-se mais bandos de grande dimensão (com mais de 

100 indivíduos). 
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Quanto às sub-regiões do Alentejo (Fig. 3), para alem da tendência geral referida, destacam-se na 

época de 2004/05 dois aspectos distintos: 

• a região de Beja apresentou à semelhança de da época de 2003/04 não só o maior número de 

Sisões contabilizados, como também a maior densidade de indivíduos por quadrícula, apesar de 

ter reduzido para aproximadamente para 2,5 a sua densidade comparado com 2004; 

• houve um aumento muito significativo do nº médio de indivíduos e do número de bandos 

grandes com mais de 100 indivíduos na região de Évora. 

 

Figura 3. Resultados relativos aos números de indiv íduos, bandos, bandos grandes e número médio de indiv íduos por 

quadrícula observados por reg ião do Alentejo nos Invernos de 2003/2004 e 2004/2005. 

 

3.1.4. Resultados dos censos de Verão de 2005 

Durante este período foram amostradas 53 quadrículas 5 x 5, perfazendo um total de 132.500 ha prospectados. Percorreram-se 
no total 3.082 km, o que resulta numa média de 58.15 km por área (Fig.4). 

 

 

 

Norte             (15 áreas) 
   nº indivíduos – 249 

   nº bandos – 4 

   nº bandos grandes – 1 

   nº médio ind/quad – 16.6 
Évora           (20 áreas) 

   nº indivíduos – 644 

   nº bandos – 19 

   nº bandos grandes – 2 
   nº médio ind/quad – 32.2 Beja 

               (8 áreas) 
   nº indivíduos – 223 

   nº bandos – 7 

   nº bandos grandes – 0 

   nº médio ind/quad – 27.9 

Norte 

            (12 áreas) 
nº indivíduos – 1132 

nº bandos – 41 

nº bandos grandes – 2 
nº médio ind/quad – 94.3 

Beja 

Época 2003/04 

           (19 áreas) 
   nº indivíduos – 715 

   nº bandos – 15 
   nº bandos grandes – 1 

   nº médio ind/quad – 37.3 

Évora           (8 áreas) 

   nº indivíduos – 142 

   nº bandos – 7 

   nº bandos grandes – 0 

   nº médio ind/quad – 17.8 

Época 2004/05 

Castro Verde                     (16 áreas)      
nº indivíduos – 183             

nº bandos – 7 
nº bandos grandes – 0 

nº médio ind/quad – 11.4 

                      (10 áreas) 

   nº indivíduos – 83             

   nº bandos – 28 

   nº bandos grandes – 1 

   nº médio ind/quad – 8.3 

Castro Verde 
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Figura 4. Esforço de amostragem do censo de Verão efectuado em 2004 (quadrados azuis) e 2005 (quadrados verdes) no 

Alentejo. A roxo está representado o habitat potencial.  

 
Foram detectados 1.197 Sisões durante esta época, resultando numa média de 22,6 Sisões por quadrícula (Tabela 2). A região 
com maior número de observações foi Beja com 935 Sisões, seguindo-se Évora com 159, notando-se uma grande discrepância 
entre estes valores. Nas regiões de Castro Verde e Norte Alentejano obtiveram-se as menores contagens, com de 43 e 60 
ind iv íduos, respectivamente. 

 

Tabela 2. Resultados globa is dos censos de Verão das épocas de 2004 e 2005 

 2004 2005 

Esforço (nº de quadrículas) 27 53 

nº ind iv íduos 1212 1197 

nº bandos 139 74 

nº bandos grandes (>100 ind.) 0 2 

nº médio ind/quadrícula 44,9 22,6 

 

 

Á semelhança do que se verificou na época de Inverno, observou-se cerca de metade do número 

médio de indivíduos por quadrícula em 2005 comparado com 2004. A região de (Fig. 5).  

Comparando os registos dos anos 2004 e 2005 para a época de Verão, destaca-se o seguinte: 

• Beja, só por si, concentrou aproximadamente 80% de todos os indivíduos contabilizados em 

2005; 

• Em 2005 a densidade média por quadrícula nas regiões de Castro Verde, Évora e Norte 

Alentejano apresentou-se entre 3 e 4 vezes inferior, quando comparado com o ano de 2004; no 

caso de Beja a variação foi ligeiramente inferior a 2 vezes. 
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Figura 5. Comparação dos resultados relativos aos números de ind iv íduos, bandos, bandos grandes e número médio de 

indiv íduos por quadrícula observados por região do Alentejo nos Verões de 2004 e 2005. 

 

3.1.5. Discussão 

A disparidade de resultados obtidos nos censos pós-nupcial e invernante, quando comparados com as 

épocas anteriores, estão muito provavelmente associados aos efeitos da seca extrema que se fizeram 

sentir ao longo de todo o ano, resultando numa média do número de indivíduos muito inferior, no 

entanto mais concentrados. De facto apesar do esforço ter sido para ambos os censos o dobro 

quando comparados com o do ano anterior, contabilizaram-se aproximadamente o mesmo número de 

aves, no entanto em menor número de episódios, ou seja em bandos mais numerosos. Ao estarem 

limitados os recursos tróficos aparenta verifica-se uma maior concentração de indivíduos. 

Se os dados deste ano serão considerados ou não para fins de censo, dadas as diferenças verificadas 

entre contagens dos diferentes anos, será decidido no final do projecto, tendo em consideração todas 

as épocas de campo e portanto com uma maior percepção da irregularidade da informação recolhida. 

Independentemente desta questão de validar ou não os resultados de 2005, importa salientar o 

padrão registado para as regiões de Castro Verde e Beja nestes dois anos de trabalho de campo. De 

facto, a região de Castro Verde que é indicada como sendo a mais importante para a reprodução do 

Sisão em Portugal e ao que tudo indica uma das mais relevantes ao nível internacional (ver capítulo 

3.3 deste relatório), apresenta uma densidade muito reduzida durante Verão, aliás corresponde à 

região com o menor número de Sisões por quadrícula tanto de Inverno como de Verão. Dados sobre 

os movimentos do Sisão (J. P. Silva, dados não publicados) demonstram que todos os machos 

North Norte     (9 áreas) 

  nº indivíduos – 43 

  nº bandos – 5 

  nº bandos grandes – 0 

  nº médio ind/quad – 7.8 
Évora             (17 áreas) 

nº indivíduos – 159 
nº bandos – 18 

nº bandos grandes – 0 
nº médio ind/quad – 9.4 Beja             (21 áreas) 
nº indivíduos – 935 

nº bandos – 41 

nº bandos grandes – 2 

nº médio ind/quad – 44.5 Castro Verde                       (6 áreas) 

nº indivíduos – 60                 

nº bandos – 10 

nº bandos grandes – 0 
nº médio ind/quad – 6.0 

          (5 áreas) 

 nº indivíduos – 175 

 nº bandos – 25 

 nº bandos grandes – 0 

 nº médio ind/quad – 35.0 

           (8 áreas) 
nº indivíduos – 648 

nº bandos – 57 

nº bandos grandes – 0 

nº médio ind/quad – 81.0 

Beja 

                     (8 áreas) 

 nº indivíduos – 178         

 nº bandos – 31 

 nº bandos grandes – 0 
 nº médio ind/quad – 22.5 

Castro Verde 

Época 2004 Época 2005 

Norte 

Évora             (6 áreas) 

nº indivíduos – 211 
nº bandos – 26 

nº bandos grandes – 0 

nº médio ind/quad – 35.2 
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reprodutores marcados em Castro Verde dependem de outras áreas durante o período de Verão e por 

vezes durante o Inverno também, deslocando-se sobretudo para a região de Beja / Viana do Alentejo.  

Ao que tudo indica estes movimentos estão associados à falta de disponibilidade alimentar. Segundo 

um estudo de selecção de habitat do Sisão efectuado durante a época de Verão em Castro Verde, 

Cuba e Campo Maior (J. P. Silva & N. Faria, in prep.), a probabilidade de ocorrência destas aves 

mostrou-se ser determinada por 3 factores fundamentais: a presença de matéria vegetal verde, solos 

produtivos e uma altura da vegetação adequada.  

Uma vez que se estima que a maioria da população reprodutora efectua, durante o Verão, 

movimentos para fora de região de Castro Verde, tendo como principal destino a região de 

Beja/Viana, reveste-se de alguma preocupação a perda ou degradação de habitat que possam surgir 

como consequência da intensificação agrícola, expectável com os novos projectos de regadio 

associados ao Empreendimento para Fins Múltiplos do Alqueva.  

 

3.2. Censos da época de Reprodução de 2005 

3.2.1. Áreas consideradas 

Optou-se por uma amostragem baseada no conhecimento prévio das áreas abertas do Alentejo. Consideramos Áreas Classe A 
todas as áreas actualmente identificadas como Zonas Importantes para Aves - IBA (Costa et al., 2003) ou como Zonas de 
Protecção Especial – ZPE (DL  383/99 de 23 de Setembro) com importância para a conservação de aves estepárias.  

A restante área aberta do Alentejo foi denominada como Áreas Classe B. As áreas de amostragem são coincidentes com 
aquelas que foram definidas para as épocas de Verão e Inverno (ver ponto 3.1.1. deste relatório ). 

Previamente a esta época de censo da Primavera de 2005 foi realizado algum trabalho preparatório, à base de análise 
cartográfica e de foto-inte rpretação por forma a identificar novas áreas de elevado potencia l para a ocorrência do Sisão e 
portanto candidatas a áreas de Classe A. 

 

3.2.2. Metodologia adoptada  

Nas áreas de Classe A foram marcados entre 25 e 30 pontos de observação (PO) e contados por duas 

vezes em visitas espaçadas de pelo menos 15 dias. As de Classe B são visitadas apenas uma vez com 

25 POs. Os PO’s são sempre acedidos por automóvel. 

A contagem de machos é efectuada em torno de cada PO, considerando um raio de 250 metros com 

paragens de aproximadamente 5 minutos. De notar que o observador pode mover-se no interior do 

raio, e.g. para confirmar se macho ouvido ou visto se encontra dentro do limite do círculo. Os Sisões 

espantados na chegada ao PO e dentro do raio de 250 metros são considerados para fins de censo. 

Nestes pontos além do registo dos machos num raio de 250 metros, mediu-se a disponibilidade do 

habitat em função dos usos dominantes por oitavos da circunferência. Todos os machos detectados, 

pela visão e/ou audição foram mapeados utilizando uma ficha de registo apropriada para o efeito. 

Os PO’s foram inventariados 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.  
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São usados caminhos não asfaltados para proceder à marcação dos PO’s. Todos os pontos 

distanciavam no mínimo 650 metros dos restantes, de forma a evitar a repetição da contagem de 

indivíduos. Também se evitou a proximidade de locais perturbados como montes habitados ou 

estradas de grande tráfego, de onde distavam sempre, pelo menos, 300 metros. Esta distância serviu 

ainda para evitar os limites da área de amostragem.  

 

3.3.3. Resultados  

No total foram amostradas 17 áreas Classe B, 2 Classe A e outras 2 como candidatas a Classe A, 

perfazendo 60.580 ha e estimando um total de 1232 machos (Tabela 3 e Fig. 6). Foram descobertas 

novas áreas de alta densidade de machos, nomeadamente S. Vicente, Torre da Bolsa e uma área na 

região de Beja nas proximidades de Vila Nova da Baronia (Beja b-20). Por essa razão, as áreas com 

uma boa caracterização prévia foram consideradas áreas Classe A. A área de Castro-Messejana não 

foi censada devidamente, dado os machos terem manifestado um comportamento pós-nupcial, 

possivelmente como consequência das condições climatéricas atípicas que se fizeram sentir este ano 

em Portugal. Desta forma esta área será novamente avaliada na época de 2006. 

Relativamente às áreas de Classe B há que apontar que apenas numa área não foram registados 

Sisões. As densidades obtidas variaram consideravelmente, entre 0,3 e 3,47 machos/100 ha, 

resultando numa densidade média bastante elevada com 1,3 machos / 100 ha.  

 

 

 

 

Tabela 3. Resultados obtidos do censo da época de reprodução de 2005. 

 Localização Área (ha) N.º de PO’s 
Densidade média 

Nº machos/100ha 
Nº Machos 
estimados 

Classe A Norte – S. Vicente 3643 37 8.6 292 

 Norte – b1* 2722 25 7,3 159 

Classe A em Castro – Messejana** 4957 44 1,51 13 

estudo Beja – b20*** 2500 25 7,96 199 

 Beja – Beringel**** 5177 31 0,74 9 

 Norte – Monforte**** 4234 35 2,55 35 

 Norte – b17 2500 25 0,61 15,3 

 Norte – b25 2500 25 1,63 40,8 

 Norte – b35 2500 25 1,02 25,5 

 Évora – b2 2500 25 0,00 0,0 

 Évora – b17 2500 25 3,47 86,7 

Classe B Évora – b23 2500 25 3,26 81,6 

 Évora – b36 2500 25 1,63 40,8 

 Beja – b1 2500 25 1,63 40,8 

 Beja – b5 2500 25 1,02 25,5 

 Beja – b6 2500 25 0,41 10,2 

 Beja – b13 2500 25 2,65 66,3 
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 Beja – b14 2500 25 0,41 10,2 

 Beja – b22 2500 26 0,59 14,7 

 Beja – b48 2500 26 2,35 58,9 

 Castro – b23 2500 17 0,30 7,5 

 Total 60580 566 --- 1232 
*Área censada como Classe B, bem caracterizada e reclassificada em Classe A por apresentar uma alta densidade; **Área 

Classe A cujo censo não permitiu aferir sua importância para o S isão;  

***Área Classe B, com uma caracterização incompleta, em processo de reavaliação dado  

ter apresentado uma elevada densidade;  

****Área censada como Classe A, mas reclassificada em Classe B por apresentar baixa densidade.  

 

 

Figura 6. Áreas estudadas na época de reprodução de 2005 acrescidas das 4 áreas Classe B estudas em 2004. A verde estão 

representadas todas as áreas Classe B censadas até ao momento; a vermelho as áreas de Classe A e a cor-de-laranja as áreas 

de Classe A em Estudo. 

 

3.2.4. Discussão 

Nesta época foram descobertas três novas áreas de elevada densidade de Sisão, duas incluídas em 

Classe A e a outra será estudada com maior detalhe em 2006. Este resultado indica que as áreas de 

elevado interesse para a conservação do Sisão ainda não são totalmente conhecidas, devido, 

sobretudo, ao seu comportamento de Lek Disperso (Jiguet et al., 2000) aliado à sua vasta distribuição 

no Alentejo. 

O efeito da seca também se sentiu durante a Primavera, tendo evitado fazer as áreas mais a Sul, 

sobretudo quando coincidentes com os solos menos produtivos e portanto com maior tendência a 

apresentar a vegetação herbácea seca no durante a época. 
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3.3. Resultados preliminares dos censos das áreas Classe A 

No ano de 2004 concluíram-se os censos de Sisão para as IBAs e ZPEs, e em 2005 

incluíram-se outras duas áreas na categoria de Classe A (ver ponto 3.2) face à descoberta 

de novas áreas de elevada densidade de machos e com relevância no contexto nacional 

para a conservação desta espécie. Assim estão censadas um total de 13 áreas de Classe 

A (Fig. 7), correspondendo às IBAs e ZPEs com classificadas pela ocorrência de Sisão ou 

ainda outras áreas de elevado interesse para a espécie. 

 

Figura 7. Localização das áreas Classe A no Alentejo. 1- Alter do Chão; 2 – Planície de Monforte; 3 – Albufeira do Caia; 4 – 

Campo Maior; 5 – S. Vicente; 6 – Torre da Bolsa; 7 - V ila Fernando/Veiros; 8 – Plan ície de Évora; 9 – Reguengos de Monsaraz; 

10 – Moura/Mourão/Barrancos; 11 – Cuba; 12 – Castro Verde; 13 – Guadiana. 

 

 

Foram amostradas 25 áreas dentro destas 13 áreas Classe A em 3 épocas, entre 2003 e 2005, 

totalizando 796 pontos de amostragem e cobrindo uma área de 72348 há (Tabela 4). 

 

 

 

Tabela 4. Resultados obtidos para as 25 áreas de amostragem das áreas Classe A.  

As áreas de alta densidade encontram-se sombreadas. 

# IBA 
Áreas de 

amostragem 
Ano do  

censo 

Area  

(ha) 

Nº de 
pontos 

amostragem 

Densidade 

Nº de machos 

 / 100 ha 

Nº machos 
estimados 

2 

4 

1 

7 

 8 

9 

10 

11 

12 

13 

3 

5 
6 
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1 Alter do Chão Alter do Chão 2004 2000 25 2,0 40 

2 Planície de Monforte Monforte 2004 2000 25 1,1 22 

3 Albufe ira do Caia Albufe ira do Caia 2004 3000 25 1,8 54 

4 Campo Maior* Campo Maior 2003 3112 33 3,6 111 

5 S. Vicente** S. Vicente 2005 3700 37 8,6 319 

6 Torre da Bolsa** Torre da Bolsa 2005 2500 25 7,3 184 

7 Vila Fernando/Veiros Vila Fernando 2003 4718 55 6,3 299 

  Veiros 2003 1814 25 3,8 69 

8 Planície de Évora Évora 1 2004 2955 30 1,3 38 

  Évora 2 2004 3001 30 0,9 27 

9 Reguengos de Monsaraz Reguengos 2004 3008 30 5,2 156 

10 Mourão, Moura e Barrancos* Sto. Amador/Safara 2004 3000 30 5,0 148 

  Mourão 2004 3000 30 1,9 56 

  Mentiras 2004 2226 19 7,3 161 

  Ferrarias 2004 1711 16 6,1 103 

  Lameiras/Machados 2004 1805 18 1,1 20 

  Airoso/Panascosa 2004 1902 25 1,4 27 

  Granja 2004 2153 21 4,4 94 

11 Cuba Cuba 2003 4295 54 8,2 351 

12 Castro Verde* Castro/Salto 2004 3005 25 5,0 150 

  Castro/Entradas 2004 2990 30 2,4 72 

  Castro/Casével 2004 3001 28 3,8 114 

  Entradas 2003 4036 62 7,9 320 

  S. Marcos 2003 4416 68 9,8 433 

13 Rio Guadiana* Guadiana 2004 3000 30 1,6 48 

 Total  --- 72348 796 --- 3416 

*Também classificado como ZPE; **Áreas propostas a IBA. 

 

Em 11 destas 25 áreas, registaram-se densidades muito elevadas de machos reprodutores (com mais 

de 5 machos/100 ha). Aliás se compararmos estas densidades com as que são obtidas em França 

(Jiguet et. al., 2001; Wolf et al., 2001) e Espanha (De Juana & Martinez, 1996) verificamos que as 

situações de alta densidade ocorrem com alguma frequência no Alentejo e em áreas 

consideravelmente grandes.  

As áreas de Classe A cobrem 342.634 ha e estima-se com base no Land Cover Corine que a área de 

habitat potencial é de 162.799 ha. 6 das 13 áreas amostradas apresentam uma média com 

densidades superiores a 5 machos/100ha /Tabela 5), ocorrendo ainda, na área de Mourão, Moura e 

Barrancos, 3 casos de elevada densidade (Tabela 4).  

 

 

As situações de alta densidade deverão ser consideradas as de maior interesse para a conservação da 

espécie em Portugal e possivelmente corresponderão também a áreas com relevância internacional 

neste domínio, dado que a população mais viável para a espécie concentra-se na Península Ibérica 

(Schulz, 1985a). 

 

Tabela 5. Caracterização das quatro regiões da área de estudo no que respeita ao nº médio de sisões por área, 
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# IBA 
Área total da  

IBA (ha) 

Área 

Potencial 
(ha) 

Densidade média 

(nº machos / 100 ha) 
Estimativa do nº 

machos para a IBA 

1 Alter do Chão 1317 940 2,0 19 

2 Planície de Monforte 1593 1406 1,1 15 

3 Albufeira do Caia 8985 4450 1,8 80 

4 Campo Maior* 9575 5218 3,6 188 

5 S. Vicente** 3643 3397 8,6 292 

6 Torre da Bolsa** 2722 2184 7,3 159 

7 Vila Fernando/Veiros 7487 6532 5,6 366 

8 Planície de Évora 53134 35225 1,1 387 

9 Reguengos de Monsaraz 8141 4974 5,2 259 

10 Mourão, Moura e Barrancos* 85335 17004 3,6 612 

11 Cuba 5049 4295 8,2 352 

12 Castro Verde* 79066 55490 6,2 3440 

13 Rio Guadiana* 76587 21120 1,6 338 

 Total 342634 162799 --- 6507 

*Também classificado como ZPE; **Áreas propostas a IBA. 

 

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

durante o período reprodutor, apresentando uma densidade média elevada com 6,2 machos/100ha 

por uma extensão de habitat potencial de aproximadamente 55.500 ha. Há que destacar igualmente 

que é na área de Castro Verde que ocorrem as maiores densidades registadas com 9,8 machos/100 

ha, correspondendo igualmente com uma das maiores densidades de que há registo para a espécie. 

A estimativa do número de machos em áreas de Classe A é de 6503 e se assumirmos um sex ratio de 

1:1, como foi sugerido por Schulz (1985b) para a área de Vila Fernando optemos uma população de 

aproximadamente 13.000 indivíduos. 

Face a este primeiro resultado é expectável que a população Portuguesa seja superior à estimativa do 

Tucker & Heath (1994) ou seja com mais de 20.000 indivíduos. No entanto não é possível inferir a 

este resultado qualquer tipo de tendência populacional, na medida em que não há termo comparativo. 

De facto este censo conta com uma cartografia relativamente detalhada e informação prévia da 

distribuição do Sisão que não existiam quando da primeira estimativa, resultando numa estimativa 

mais rigorosa. 

 

 

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

salientam-se as áreas de Cuba, Reguengos de Monsaraz e Mourão, Moura e Barrancos, por se 

sobreporem com a instalação de Blocos de Rega, integrados no Empreendimento de Fins Múltiplos do 

Alqueva e portanto susceptíveis a uma intensificação agrícola face à conversão de uma agricultura de 

sequeiro em regadio.  
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4. Comissão Científica e comunicações 

 

Por intermédio da Comissão 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 

em Espanha. Este esforço tem como objectivo permitir comparar os resultados dos censos de Sisão ao 

nível da Península Ibérica.   

 
Reuniões da Comissão Científica 

Foram realizadas neste último ano 4 reuniões da comissão científica (ver as actas em anexo). 

Membros da Comissão Científica: Márcia Pinto (ICN), João Paulo Silva (ICN), Domingos Leitão 

(SPEA), Miguel Lecoq (SPEA) e Francisco Moreira (ISA - Instituto Superior de Agronomia), 

colaborando ainda os biólogos também a trabalhar na acção A2: Eduardo Santos, Rui Pedroso e Iván 

Prego Alonso. 

 
Comunicações efectuadas 

• Novembro 2005 - LIFE Co-op Bustards, Action 4: Results of the LIFE project– Conservation of Little Bustard in 

Alentejo. João Paulo Silva & Márcia P into (ICN/Life S isão). 

• Novembro 2005 – Bustard Conservation in Europe in the last 15 Years – current trends, best practice and 

future priorities: Pre liminary results of the Little Bustard’s census in Alentejo (Portuga l), João Paulo Silva (ICN/LIFE 

Sisão), Domingos Le itão (SPEA/LIFE Sisão), Eduardo Santos (ICN/LIFE Sisão), Francisco Moreira (ISA), Iván Prego 

(ICN/LIFE S isão), Márcia Pinto (ICN/LIFE S isão), Miguel Lecoq (SPEA/LIFE S isão), Teresa Catry (ICN/LIFE Sisão) & Rui 

Pedroso (ICN/LIFE Sisão) 
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5. Considerações Finais 

 

Durante este período, graças a um importante reforço logístico, foi possível duplicar o esforço, 

assegurando o trabalho de campo com uma segunda equipa, recuperando de forma significativa 

algum atraso na execução desta acção. 

Cumpridos dois anos de trabalho de campo são apresentados os primeiros resultados relativos às 

áreas de Classe A, contudo estes resultados poderão ainda vir a sofrer pequenas alterações caso se 

venha a definir com maior precisão as áreas de distribuição potencial, correspondendo às áreas de 

extrapolação. 

Será determinante para este trabalho uma reflexão dos dados recolhidos no final do projecto, 

devendo ser dada particular atenção na coerência dos resultados obtidos durante este ano de seca 

extreme. 
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Anexos 
 

• Actas das reuniões da Comissão Científica 

 

• Relatórios sectoriais relativos ao trabalho de campo 

nas épocas de Inverno 2004/2005, Primavera 2005 

e Verão 2005 
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ANEXO II 

Relatório do Projecto-Piloto Agrícola (acções D1, D2 e D3) 
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3º Relatório Intercalar 
Outubro de 2004 - Setembro de 2005 

 
 
 

Conteúdos: 
 

1. Acção D1. 
1.1 Culturas . 
1.2 Análises de solo. 
 

2. Acção D2.  
 
3. Acção D3.  

3.1 Monitorização das culturas. 
3.2 Ocupação do solo ( Inverno e Verão) 
 

4. Informação meteorológica 
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1. Acção D1 
 
Foram realizados 22 protocolos entre a SPEA e agricultores aderentes ao PPA: 17 protocolos 

para sementeira de leguminosas de Outono/Inverno e 5 protocolos para leguminosas de 
Primavera. Além dos núcleos de trabalho normais (1-Mourão, 2-Granja/Póvoa S. Miguel e 3-Stº 
Amador/Safara), abrangemos esta época dois novos núcleos, ambos importantes para aves 
estepárias: barros de Santo Amador e Machados (próximos do núcleo 3). Nas figuras 1, 2 e 3 
estão representadas a localização das parcelas de leguminosas de Outono/Inverno (verde escuro) 
e Primavera (verde claro). 

 

 
Figura 1. Parcelas de leguminosas do núcleo 1 
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Figura 2. Parcelas de leguminosas do núcleo 2. 
 
 

 
Figura 3. Parcelas de leguminosas do núcleo 3. 
 

1.1 Culturas 
 

Da experiência obtida na época passada, em relação à adaptação das diversas espécies/variedades de leguminosas, foi possível optar por aquelas que 
garantiriam melhores índices de crescimento e adaptabilidade. Para isso contámos com a colaboração técnica da Estação Nacional de Melhoramento de 
Plantas, em Elvas, e da Empresa Fertiprado, especialista em prados e pastagens. O aconselhamento por parte destas entidades, levou-nos também a 
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experimentar novas culturas: sanfeno (Onobrychis viciifolia), ervilhaca (Vicia sativa) e grão da gramicha (Lathyrus cicera). Devido ao efeito da seca severa que 
se fez sentir na região (e em Portugal continental), não foi possível conhecer com pormenor as características agronómicas e o seu uso pelas aves.  

Na tabela seguinte estão indicadas as espécies usadas e respectivas áreas. 

Núcleo 

Pisum 
sativum 
(ervilha) 
(ha) 

Medicago 
scutellata c.v. 
Sava  
(luzerna anual) 
(ha) 

Medicago 
truncatula c.v. 
Parabinga  
(luzerna anual) 
 (ha) 

Medicago sativa 
c.v. Aragon 
(luzerna perene) 
(ha) 

Medicago sativa  
c.v. HunterRiver 
(luzerna perene) 
(ha) 

Onobrychis 
viciifolia c.v. 
Lupinelle 
(sanfeno) 
(ha) 

Vicia sativa 
c.v. Corina 
(ervilhaca) 
(ha) 

Cicer 
arietinum 
c.v. Elmo 
(grão de 
bico) (ha) 

Lathyrus 
cicera 
(grão da 
gramicha 
(ha) 

Cicer 
arietinum 
(regional) 
(grão de 
bico) (ha) 

1 8 2,5 12,5 5 0 0 0 0 2,5 8 

2 3 5 10 5 0 2,5 3,5 1,5 2,5 0 

3 0 16,5 10 0 4 0 0 0 0 18 

Stº Amador 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Machados 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Total 11 32 37,5 10 4 2,5 3,5 1,5 5 26 

Tabela 1. Espécies e variedades usadas nas sementeiras de leguminosas e respectivas áreas. 

 

 

1.2 Análises de solo 
 

Foi possível esta época realizar algumas análises de solo (12), graças à colaboração da Associação 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 litologia/pedologia foi reconhecida através da observação de campo; temos nos 
núcleos de trabalho essencialmente 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 parcelas de leguminosas à excepção de uma, colhida num pousio. Na tabela seguinte são apresentados 
os resultados das análises laboratoriais, efectuadas no laboratório químico agrícola Rebelo da Silva. 

 
 

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 (médio) 
>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) 
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Machados 3 Luzerna 25-05-2005 1 a 3 
24 (muito 
baixo) 

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,8 (médio) média 

7 
(neutro) 

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

>125 (muito 
alto) 2 (médio) média 

7 
(neutro) 

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

>125 (muito 
alto) 1,8 (médio) média 

7,4 
(neutro) 

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

>200 (muito 
alto) 

>125 (muito 
alto) 1,9 (médio) média 

7,4 
(neutro) 

Benjoim 1 Pousio 27-05-2005 1 a 3 
23 (muito 
baixo) 

>200 (muito 
alto) 65 (médio) 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) 

Lavradias 1 Luzerna 27-05-2005 3 57 (médio) 
>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 (baixo) média 

6,9 
(neutro) 

Areões 1 

Ervilha 
+ 
triticale 27-05-2005 3 72 (médio) 

>200 (muito 
alto) 

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

5,3 
(ácido) 

 

Tabela 2. Resultados laboratoriais das amostras de solo colhidas 
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2. Acção D2 
 
 A medida que optámos para esta Acção assenta na preservação dos locais de nidificação das aves 
estepárias. Denominá-mo-la “Protecção de Pousios”. Verificámos que as medidas anteriores (“Maneio 
Pecuário” e “Práticas Agrícolas para a Conservação da Natureza) eram difíceis de monitorizar e por isso não 
estavam a ser efectivas na prossecução dos objectivos: melhoria do habitat de alimentação e nidificação. Por 
outro lado verificámos que muitos dos pousios (locais de nidificação), eram mobilizados durante a 
Primavera, em plena época reprodutora, quando o Inverno era muito chuvoso e não permitia as lavouras 
nessa altura.   

 Através desta 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 é 60 €/ ha, sendo 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 a esta medida, mas só conseguimos 135,4 ha. Isto porque num ano de 
seca os pousios que seriam mantidos sem pastoreio até ao Verão, foram pastoreados ou gadanhados mais 
cedo devido à falta da alimento para o gado.  
 Apresentamos na tabela seguinte a origem dos pousios e respectivas áreas.  
 
 
 

Origem Pousio 

Núcleo 
Restolho 
(ha) 

Pastagem 
(ha) 

Leguminosas 
(ha) 

1 ---- ---- 10 

2 ---- ---- 10 

3 50,4 39 ---- 

Stº Amador 26 ---- ---- 

Total 76,4 39 20 

  Tabela 3. Origem dos pousios da Acção D2. 
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 Figura 4. Parcelas afectas à medida “Protecção de Pousios” no núcleo 1. 
 

 
Figura 5. Parcelas afectas à medida “Protecção de Pousios” no núcleo 2. 
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Figura 6. Parcelas afectas à medida “Protecção de Pousios” no núcleo 3 
 

 

3. Acção D3 
 

  3.1 Monitorização das culturas. 
 
 Mediante o panorama de seca em Portugal continental, e sendo a precipitação o factor mais 
limitativo no crescimento vegetal, a par da temperatura (em clima mediterrânico), existiram as seguintes 
consequências na actividade agro-pecuária e consequentemente no PPA: 
 

1. Atrasos nas sementeiras e crescimento reduzido de todas as culturas de Outono/Inverno. 
2. Aquisição de alimentos para os animais fora da exploração, logo no Outono.  
3. Muitas searas não produziram grão, nem palha, acabando por serem pastoreadas. 
4. Maior procura e menor oferta levou a que o preço dos alimentos para os animais triplicasse, 

recorrendo-se também à importação. 
5. Muita área ficou por semear com culturas de Primavera/Verão, sendo que as realizadas 

tiveram baixas taxas de germinação e produtividade. 
6. Avanço na maturação das culturas: levou a que as fenagens começassem mais cedo, em finais 

de Abril e as ceifas em meados de Maio. 
7. Os pousios começaram a ser pastoreados logo no final do Inverno. 

 
O Projecto Piloto Agrícola saiu também prejudicado nesta conjuntura, quer em termos de área afecta, quer 
no próprio desenvolvimento das culturas. Na seguinte tabela apresentamos as medidas implementadas, área 
pretendida e área realizada e o número de protocolos. 
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Tabela 3. Distribuição da área ocupada por cada medida nos núcleos do PPA entre Outubro de 2004 e Setembro de 
2005 e taxa de execução. 

 

 Em relação às sementeiras de leguminosas de Outono do PPA, a ausência de precipitação 
significativa teve o mesmo efeito que nas searas, apesar da taxa de emergência ter sido boa: o 
desenvolvimento vegetativo foi muito reduzido, principalmente nos meses de Novembro, Dezembro, 
Janeiro e Fevereiro, onde a média das temperaturas mínimas nunca foi além de 3,2ºC 2. Desta forma, o 
crescimento mais significativo das culturas, nomeadamente da luzerna, deu-se a partir de Março, quando as 
temperaturas mínimas superaram os 6ºC. Apesar do crescimento ficar muito aquém do esperado, todas as 
culturas completaram o ciclo, produzindo semente. As luzernas e a ervilha apresentaram um ciclo mais 
curto, estando secas no início de Maio; por outro lado, o sanfeno e a ervilhaca têm um ciclo mais longo, 
encontrando-se a primeira em final de floração e a segunda no final da maturação, em meados de Maio. Dos 
120 ha previstos, realizámos 107. 
 As culturas de Primavera ficaram muito aquém das expectativas, pretendíamos semear 80 ha de 
grão-de-bico e apenas foi possível fazê-lo em 26 ha. Ainda assim, à excepção de uma parcela de 8 ha que 
pôde ser regada, as restantes apresentaram taxas de emergência muito reduzidas, devido à ausência de 
humidade no solo. 
 Também a protecção de pousios, foi prejudicada pela seca severa. Onde pretendíamos afectar 500 
ha, apenas afectámos 135,5. Isto porque a falta de alimento para o gado levou a que qualquer parcela em 
pousio fosse transformada em local de pastagem, ou para fenar. 
 Um dos objectivos do PPA é no sentido das culturas cumprirem a dupla função de servirem de 
alimento para as espécies alvo (sisão e abetarda) e serem aproveitadas pelos agricultores. Mas a produção 
forrageira foi tão baixa este ano, que apenas uma parcela de ervilha foi aproveitada para fenar, nas outras 
não se justificou o investimento na operação, sendo algumas das parcelas pastoreadas no início do Verão.  
 

As culturas de leguminosas foram monitorizadas regularmente desde a emergência até ao final do 
ciclo, abordando diversos parâmetros. As parcelas de Outono/Inverno foram visitadas com uma 
periodicidade trissemanal, começando a 9 de Dezembro de 2004 e terminando a 13 de Maio de 2005. As 
parcelas de Primavera/Verão foram visitadas com uma periodicidade bissemanalmente, tendo começado a 
20 de Abril de 2005 e terminado a 4 de Agosto de 2005. 

No total foram efectuadas 214 visitas a 27 parcelas de Outono/Inverno e 32 visitas a 5 parcelas de 
Primavera/Verão. Os aspectos monitorizados prendem-se com o crescimento da cultura, fenologia e 
ocupação da parcela por vegetação espontânea. Observou-se o crescimento em altura e na horizontal, taxa 
de ocupação do solo, nº de caules, folhas e vagens, datas de floração e maturação, entre outros aspectos.  

 Nº 
protocolos 

Núcleo 
1 

Núcleo 
2 

Núcleo 
3 

Santo 
Amador 

Machados Total Área 
pretendida 

Taxa 
execução 

Acção D1:          

Leguminosas 
de Inverno 

17 30,5 ha 33ha 30,5 ha 8 ha 5 ha 107 
ha 

120 ha 89,2% 

Leguminosas 
de Primavera 

5 8 ha ---- 18 ha ---- ---- 26 ha 80 ha 32,5% 

Total medida 
“Cultivo de 
Leguminos
as” 

22 38,5 ha 33 ha 48,5 ha 8 ha 5 ha 133 
ha 

200 ha 66,5 % 

Acção D2:          

Total medida 
“Protecção 
de 
Pousios” 

8 10 ha 10 ha 89,4 ha 26 ha ---- 135,4 
ha 

500 ha 27,1% 
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Culturas de Outono/Inverno 

À excepção da luzerna perene (Medicago sativa), todas as culturas de Outono/Inverno tiveram boas 
taxas de emergência (acima de 70%), apesar da pouca precipitação.  

Sendo as luzernas anuais as espécies mais utilizadas no Inverno, com 12 parcelas, perfazendo 70 
hectares, a sua monitorização foi mais detalhada. Assim, importa referir o seguinte: sendo variedades 
precoces (14 a 16 semanas até à floração) e atendendo às diferentes datas de sementeira, o período de 
floração iniciou-se na última semana de Fevereiro e terminou na terceira semana de Abril. A plena 
maturação das vagens e o consequente fim de ciclo decorreu entre a terceira semana de Abril e a segunda de 
Maio. 

De todas as culturas a mais resistente à secura e de ciclo mais longo foi o sanfeno, estando em plena 
floração na segunda semana de Maio. 

 
Culturas de Primavera/Verão 

 O mesmo não sucedeu com as sementeiras de grão-de-bico na Primavera, onde, em sequeiro, o 
máximo que se conseguiu foi 20% de emergência. A única parcela de Primavera que teve sucesso foi a do 
Monte das Palmeiras (Mourão), porque foi regada após a sementeira com center-pivot. A falta de humidade 
no solo a par da precipitação quase nula na Primavera, levou a que, em duas das parcelas não germinasse 
qualquer semente. Nas outras, devido a aguaceiros pontuais, houve duas alturas de germinação: as plantas da 
segunda fase (mais fracas) acabariam por secar no decorrer da época.   

Nos gráficos seguintes são apresentados os valores de crescimento (em altura) das diversas espécies 
de leguminosas. 
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Gráfico 1. Comparação do crescimento das parcelas com luzerna (Medicago scutellata c.v. Sava) 
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Gráfico 2. Comparação do crescimento das parcelas com luzerna (Medicago truncatula c.v. Parabinga) 
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Gráfico 3. Comparação do crescimento das parcelas com ervilha (Pisum sativum) 
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Gráfico 4. Comparação do crescimento das parcelas com grão da gramicha (Lathyrus cicera) 
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Gráfico 5. Crescimento do grão-de-bico forrageiro (Cicer arietinum c.v. Elmo) 
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Gráfico 6. Comparação do crescimento das parcelas com luzerna perene (Medicago sativa) 
(Nota: A luzerna das Regueiras é de 2º ano, daí as grandes diferenças de crescimento) 

 

Crescimento sanfeno

0

5

10

15

20

25

30

13
-D

ez
-0

4

27-
D
ez

-0
4

10
-J

an
-0

5

24
-J

an-
05

7-
Fe

v-
05

21-
Fev

-0
5

7-
M

ar
-0

5

21
-M

ar
-0

5

4-A
br

-0
5

18
-A

br
-0

5

2-
M

ai
-0

5

Data monitorização

cm

Airoso

 
Gráfico 7. Crescimento do sanfeno (Onobrychis viciifolia c.v. Lupinelle) 
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Crescimento ervilhaca
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Gráfico 8. Comparação do crescimento das parcelas com ervilhaca (Vicia sativa) 
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Gráfico 9. Comparação do crescimento das parcelas com grão-de-bico de Primavera (Cicer arietinum) 
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  3.2 Ocupação do solo  
 

Prosseguindo o trabalho iniciado pela Cláudia Fonseca (no âmbito do seu trabalho de fim de curso) em 
2004, foi actualizada a ampliada a caracterização da ocupação do solo nos núcleos de trabalho e áreas 
adjacentes.  

Foram efectuadas 2 épocas de caracterização durante 2005: uma de Inverno e outra de Verão. A 
primeira foi efectuada entre 1 e 19 de Março e a segunda entre 30 de Agosto e 8 de Setembro. 

Com o apoio de ortofotomapas (10), foi efectuada a delimitação dos núcleos a caracterizar e respectiva 
fotointerpertação. Foram geradas 1480 manchas homogéneas em termos de ocupação de solo. 

A análise foi feita de forma detalhada, onde se distinguiu o seguinte: a) as espécies de ocupação, duas 
por extracto (rasteiro e arbóreo) e respectivas percentagens, pois muitas vezes a mancha homógenea não 
tem apenas uma espécie; b) altura da vegetação herbácea; c) caracterização das culturas permanentes em 
relação ao regadio, compasso e classe de idade; d) caracterização da rede viária; e) levantamento das 
vedações e cercas; f) identificação do proprietário; g) identificação da(s) espécie(s) pecuária(s) na pastagem. 

Nas tabelas seguintes são apresentadas as espécies consideradas e respectivos códigos e a ficha de 
registo da ocupação de solo com alguns exemplos. 

 

Grupo Sub-
grupo 

Espécie Sub-espécie Código 

Figueira   FG 

Nogueira   NG 

Amendoeira   AM 

Citrinos   CT 

Pomoideas   PO 

Fruteiras 
diversas 

  FU 

Prunoideas   PR 

compasso 
apertado 

OLp 

Arbóreo 

Oliveira 
compasso 

largo 
OLl 

Vinha   VI 
Arbustivo 

      

Trigo duro   TR 

Trigo mole   TM 

Aveia   AV 

Cevada   CV 

Triticale   TC 

Azevem   AE 

Girassol   GI 

bovinos PB 

ovinos PO 

Suinos PU 

cabras PC 

equínos PE 

Pastagem 

mista PM 

1º ano PI 
Pousio 

>2 anos P 

Ar livre HL 

Estufas HE 

Favas FV 

Grão-de-bico GR 

Agrícola 

Herbáceo 

Horticolas 

Melão MO 
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Ervilha ER 

Horta HR 

Horto-
indústrias 

HI 

Beterraba BT 

regadio PR 
Prado 

sequeiro PS 

Erva   EV 

Sorgo   SG 

Restolho   RT 

Solo 
mobilizado 

  MB 

Azinheira   AZ 

Sobreiro   SB 

Pinheiro Manso   PN 

Pinheiro bravo   P 

Eucalipto   E 

Zambujeiro   ZB 

Ripicolas   RP 

Ornamentais   OR 

Arbóreo 

Freixo   FR 

Mato carrasco   MC 

Mato labiadas   ML 

Mato esteva   ME 

Chaparros   CP 

Silvas   SV 

Mato cistáceas   MC 

Mato tojo   MT 

Florestal 

Arbustivo 

Mato giesta   MG 

Agro-pecuárias   AG 

Indústriais   I 

Habitação   H 

Charca   CH 

Barragem   BA 

Infra-estruturas 

      

Arrifes   AR 

Rio   R 

Ribeira   RI 
Natural 

      
 

Sequeiro Regadio Denso Disperso 
s r d p 

< 3 anos 3 < x >10 > 10 anos  
1 2 3  
 
Tabela 4. Espécies consideradas na ocupação do solo e respectivos códigos. 
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Zona: 1 Nº Orto: 3662  Data: 10/03/05         

                

Estrato arbóreo Estrato rasteiro GPS1 GPS2 Nº 
mancha 1 2 % 1 % 2 1 2 % 1 % 2 alt 1 alt 2 E N E N Observações 

 134 AZ p   FG  8 2  PB M  9  1  4 -           Sr. José Silva - Mourão 

 166 AM  -  2  - AG - 10 - - - 1324006  324970      Sr. Manuel Ramos - Granja 

 430  OLpr2  - 10 - EV -  10 - 5 -          Sra. Isabel Campos - Mourão 

                                

                                
Tabela 5. Ficha de registo de ocupação do solo com alguns exemplos 

 

A Base de Dados já está concluída (em folha Excell) bem como a digitalização das manchas de ocupação de solo. Está em fase de execução a ligação da 
Base da Dados com a respectiva cartografia, para passarmos a ter a informação geo-referênciada.   

Nas figuras seguintes estão representadas as áreas onde se caracterizou a ocupação do solo, correspondentes aos núcleos de trabalho. 
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Figura 7. Área de caracterização da ocupação do solo a verde (núcleo 1 e 2). 
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Figura 8. Área de caracterização da ocupação do solo a verde (barros de Stº Amador, Machados e 
núcleo 3). 

 

4. Informação meteorológica. 
 

 A conjuntura meteorológica excepcional que tem vindo a decorrer em Portugal 
continental no último ano, tem tido graves repercussões ao nível agro-pecuário. O ano de 2005 
caracterizou-se por valores de precipitação muito inferiores aos valores médios de 1961-90, 
classificando-se como um ano extremamente seco. Grande parte do território, apresentou valores 
inferiores a 60% da precipitação em relação ao valor médio 1961-1990. Foi também registado o 
valor mais baixo de precipitação 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 Instituto de Meteorologia e as segundas do Instituto 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 IM, 59% do território se encontrava em seca extrema, 34% em seca severa 
e 7% em seca moderada. A nossa área de trabalho está sob uma seca extrema. 

 

FIM 
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ANEXO III 

Monitorização Projecto Piloto Agrícola (D3) 
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RELATÓRIO DA MONITORIZAÇÃO DO PROJECTO PILOTO AGRÍCOLA 

AVIFAUNA 

 
Outubro 2005 

Miguel Lecoq 

 

INTRODUÇÃO 

 

COM O OBJECTIVO DE AVALIAR A EFICÁCIA DO PROJECTO PILOTO AGRÍCOLA (PPA) TÊM VINDO 

A SER MONITORIZADAS AS ACÇÕES DE GESTÃO DO HABITAT DO SISÃO NA ZPE DE 

MOURÃO/MOURA/  BARRANCOS. A MONITORIZAÇÃO DESTAS ACÇÕES É ESSENCIAL PARA UMA 

CORRECTA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PPA NAS POPULAÇÕES DO SISÃO E DAS RESTANTES AVES 

ESTEPÁRIAS. OS DADOS OBTIDOS PERMITIRÃO DETECTAR E CORRIGIR FALHAS, DE FORMA A 

MELHORAR AS MEDIDAS DE GESTÃO DO HABITAT, QUE SERÃO IMPLEMENTADAS NO SENTIDO DE 

ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO DAS POPULAÇÕES DO SISÃO. 

 

Neste relatório são apresentados dados relativos às medidas do PPA para a época de 2004/05. 
Nesse sentido é apresentada uma avaliação da utilização por parte das aves das (1) culturas de 
leguminosas de Inverno e Primavera, (2) dos pousios protegidos na Primavera, e informação 
complementar relativa ao (3) censo do Sisão e da Abetarda durante o Inverno e (4) censo da 

Abetarda na Primavera. 

 

 

Monitorização da sementeira de leguminosas 

 

A Sementeira de Leguminosas é uma das principais medidas dentro do PPA. É uma medida 
fundamental para assegurar o habitat de alimentação e nidificação do Sisão e de outras 
espécies ameaçadas, nomeadamente da Abetarda, ao longo do ciclo anual. Esta medida tem 
sido progressivamente adaptada aos ciclos agrícolas e ajustada da melhor forma possível à 
gestão das explorações agrícolas de forma a compatibilizar as medidas de gestão de habitat 
(para as aves) com a convencional gestão agrícola. 

 

Metodologia 
 

Sementeira de Leguminosas 

A sementeira de leguminosas na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos iniciou-se no final de 
Outubro (2004) e em Abril (2005), para as culturas de Inverno e de Primavera, 
respectivamente. A maior parte das parcelas de Inverno foi semeada em Novembro. As 
parcelas localizaram-se nos três núcleos de estudo: Mourão, Airoso/Granja e Sto. 
Amador/Safara e áreas adjacentes. Foram utilizados 7 tipos de culturas de Inverno e 
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Primavera. As culturas foram instaladas em 22 parcelas (algumas contendo mais que uma 
cultura, originando 28 parcelas) totalizando aproximadamente 130 ha (tabela I). 

 

Tabela I – Localização, área (ha), tipo de cultura e número de parcelas cultivadas na área de intervenção do 
Projecto Piloto Agrícola, no Inverno (azul) e Primavera (laranja) de 2004/2005. Núcleo 1 – Mourão; Núcleo 2 – 
Airoso/Granja; Núcleo 3 – Santo Amador/Safara. 

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 20 4 20 4 43.5 7 83.5 15 
Ervilha 8 2 - - - - 8 2 

Grão-de-bico-preto - - 1.5 1 - - 1.5 1 
Grão da Gramicha 2.5 1 2.5 1 - - 5 2 
Sanfeno - - 2.5 1 - - 2.5 1 
Ervilhaca - - 3.5 2 - - 3.5 2 

Sub-Total 30.5 7 30 9 43.5 7 104 23 

Grão-de-bico regado 8 1 - - - - 8 1 
Grão-de-bico - - - - 18 4 18 4 

Sub-Total 8 1 - - 18 4 26 5 

TOTAL 38.5 8 30 9 61.5 11 130 28 

 

Monitorização das Aves 

Sempre que possível a monitorização da utilização das culturas pelas aves foi efectuada 

semanalmente. O início da monitorização coincidiu com a germinação da cultura tendo sido 
iniciada em Dezembro para a maior parte das parcelas.  Para as culturas de Inverno esta 
decorreu de Novembro a Março, e para as culturas de Primavera, de Maio a Agosto. Em todos 
os casos em que a cultura de Inverno permaneceu na terra depois do final do protocolo, e que 
se verificou que tinha potencialidade para continuar a ser utilizada pelas aves, continuou-se 
com a monitorização das parcelas, uma vez que o esforço e os custos envolvidos nessa tarefa 
foram residuais (ver Monitorização da Protecção dos Pousios). No total foram efectuadas 
cerca de 170 visitas para as culturas de Inverno e 25 para as culturas de Primavera, durante as 
quais se obteve informação acerca da utilização de cada parcela pelas espécies alvo ou outras. 
As parcelas foram percorridas a pé para detectar a presença das aves ou vestígios indirectos da 
utilização da parcela (penas e dejectos). Durante o Inverno as contagens decorreram durante 
todo o dia e na Primavera/Verão as aves foram contadas durante as 3-4 primeiras horas da 
manhã (desde o amanhecer), e durante as 2-3 últimas horas do dia (até escurecer). 

 

Resultados – Inverno 
 

Sementeira de Leguminosas - Inverno 

No último trimestre de 2004 e durante a primeira metade de 2005, as condições climáticas em 
Portugal foram extraordinariamente adversas devido à seca verificada em todo o território. A 
região abrangida pela ZPE de Mourão/Moura/Barrancos não foi excepção à seca generalizada. 
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O período de seca coincidiu totalmente com o ano agrícola de 2004/05 tendo provocado 
elevadas quebras na produção de cereais e de culturas forrageiras. As parcelas de leguminosas 
da SPEA foram igualmente afectadas. Apesar de estarem bem localizadas e de terem sido 
semeadas num período ainda favorável (Outubro/Novembro), o seu normal desenvolvimento 
ficou comprometido (1) devido à seca, que afectou a germinação e o desenvolvimento numa 
primeira fase, e (2) devido às baixas temperaturas durante os meses de Inverno, afectando o 
crescimento das plantas. 

 
Importância das culturas para o Sisão e Abetarda - Inverno 

Devido ao fraco desenvolvimento das culturas, como resultado do Inverno extremamente seco 
e frio, a utilização das parcelas por parte das aves foi muito limitada. Os resultados que a 

seguir se apresentam são muito insatisfatórios reflectindo a fraca utilização das mesmas 
durante o Inverno. O crescimento das plantas só começou a ser notado no final do período de 
estudo (Março), quando se começou a verificar um aumento da temperatura. Durante o 
restante período, em praticamente todas as parcelas, as plantas apresentavam dimensões muito 
reduzidas, na maior parte dos casos dificilmente detectáveis pelas aves, pelo que parte dos 
registos efectuados (envolvendo aves) poderá dever-se ao acaso, não reflectindo 
necessariamente uma selecção activa da parcela.  

No entanto, houve parcelas nas quais as culturas se desenvolveram o suficiente, possibilitando 
a sua utilização por parte das aves, num dos casos durante 4 meses. Das 17 parcelas de 
Inverno, que na realidade correspondem a 23 unidades, algumas das quais estão agrupadas 
(ver Metodologia), 6 nunca tiveram qualquer utilização pelas espécies alvo, por espécies 
cinegéticas ou outras espécies dependentes dos habitats estepários (tabela II). As espécies alvo 
ou ameaçadas (Sisão, Abetarda e Corticol-de-barriga-preta Pterocles orientalis) ocorreram 
apenas em 6 parcelas durante todo o Inverno. 

 

 

 

 

 

 

Tabela II. Ocorrência de aves (presença/ausência) nas culturas de leguminosas no Inverno de 2004/05 na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos. Além das espécies ameaçadas (discriminadas) é feita referência às espécies dependentes da 
planície cerealífera que utilizaram as culturas (Calhandra Melanocorypha calandra e Trigueirão Miliaria calandra), e às 
espécies cinegéticas (Perdiz Alectoris rufa e Abibe Vanellus vanellus). A vermelho estão as espécies ameaçadas. 

ParcelaParcelaParcelaParcela    Cultura Sisão Abetarda 
Cortiçol-de-
barriga-preta 

Espécies 
dependentes 

Espécies 
cinegéticas 

UtilizaçãUtilizaçãUtilizaçãUtilizaçã

oooo    

1ER0
4FR 

Ervilha     X Sim 

1ER04FTA Ervilha  X    Sim 

1LZ04FA Luzerna      Não 
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1LZ04LV Luzerna      Não 

1LZ04RT Luzerna  X X   Sim 

1LZ04TP Luzerna + Grão da 
Gramicha 

     Não 

2LZ04AR Luzerna + Sanfeno + 
Grão da Gramicha 

 X X   Sim 

2LZ04PC Luzerna      Não 

2LZ04VF Luzerna + Grão-de-
bico-preto + Ervilhaca 

    X Sim 

2LZ04VFPC Luzerna + Ervilhaca     X Sim 

3LZ04BG Luzerna      Não 

3LZ04BW Luzerna X   X  Sim 

3LZ04CR Luzerna X     Sim 

3LZ04CRC Luzerna X   X X Sim 

3LZ04LM Luzerna      Não 

3LZ04MH Luzerna     X Sim 

3LZ04RG Luzerna     X Sim 

TOTAL 17 3 3 2 2 6  

 

Em todos os tipos de culturas ocorreram aves (tabela II), mas a sua densidade variou 

consoante o tipo de cultura utilizado (figura 1). Para o total das espécies houve grande 
variação na densidade média de aves por cultura, destacando-se a ervilha e a luzerna cultivada 
isoladamente, pelos elevados valores de densidade comparativamente às outras culturas 
(figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. – Densidade média de aves observadas por tipo de cultura, nas parcelas de leguminosas 
no Inverno de 2004/05. Luz – luzerna; GBP – grão-de-bico-preto; Erv – ervilhaca; Sanf – sanfeno; 
Ggram – grão da gramicha. 

 

COMO FOI REFERIDO ACIMA, AS ESPÉCIES ALVO UTILIZARAM MUITO POUCO AS CULTURAS DE 

LEGUMINOSAS . SEMPRE QUE ESTIVERAM PRESENTES , OCORRERAM EM DENSIDADES MUITO 

BAIXAS, À EXCEPÇÃO DA ABETARDA, QUE OCORREU EM DENSIDADES ELEVADAS NOS CULTIVOS 

DE ERVILHA (FIGURA 2). ESTES VALORES DIZEM RESPEITO A UM BANDO COM CERCA DE 20 

INDIVÍDUOS, QUE ESTEVE PRESENTE NUMA PARCELA, DURANTE TODO O INVERNO. O SISÃO 

PRATICAMENTE NÃO UTILIZOU AS CULTURAS, OCORRENDO APENAS EM DENSIDADES MUITO 

BAIXAS NA LUZERNA. UMA OUTRA ESPÉCIE AMEAÇADA, O CORTIÇOL-DE-BARRIGA-PRETA, 
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OCORREU EM GRANDE NÚMERO (AO LONGO DO INVERNO) NUMA PARCELA CULTIVADA COM 

ERVILHA, ADJACENTE À PARCELA DA SPEA (CULTIVADA COM LUZERNA, SANFENO E GRÃO DA 

GRAMICHA). A DENSIDADE DE CORTIÇOIS REGISTADA NA PARCELA DA SPEA DIZ RESPEITO A 

PEQUENOS BANDOS OBSERVADOS OCASIONALMENTE, SEM QUE ESTAS OBSERVAÇÕES REFLICTAM 

UMA SELECÇÃO ACTIVA DA PARCELA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. – Densidade média de espécies ameaçadas observadas por tipo de cultura, nas parcelas de 
leguminosas na época de Inverno de 2004/05. LZ e Luz – luzerna; GBP – grão-de-bico-preto; EV e 
Erv – ervilhaca; SF – sanfeno; GG e Ggram – grão da gramicha. 

Outras espécies como a Calhandra e o Trigueirão utilizaram ocasionalmente as culturas de 

luzerna (figura 3). Estas espécies, embora não estejam ameaçadas, dependem deste tipo de 
biótopos. A Calhandra, uma ave com distribuição localizada em Portugal, ocorreu em duas 
ocasiões apenas (dois bandos com 30 e 40 indivíduos). A densidade de trigueirões 
corresponde a um bando de 400 indivíduos que utilizou a parcela apenas numa ocasião. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 3. – Densidade média de espécies pouco comuns observadas por tipo de cultura, nas 
parcelas de leguminosas na época de Inverno de 2004/05. LZ e Luz – luzerna; GBP – grão-de-
bico-preto; EV e Erv – ervilhaca; SF – sanfeno; GG e Ggram – grão da gramicha. 
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Tal como nos anos anteriores foi recolhida informação para as espécies cinegéticas (figura 4). 
A Perdiz ocorreu em maior densidade, sobretudo nas parcelas cultivadas com ervilha e 
ervilhaca (duas culturas relativamente parecidas). As densidades de Abibe dizem respeito a 
três bandos, dois deles na parcela de luzerna que apresentou maior desenvolvimento. As aves 
observadas estavam em alimentação. Foi ainda registada a presença de lebres em três parcelas 

em diversas ocasiões, sobretudo nas parcelas cultivadas com luzerna e ervilhaca. 
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Figura 4. – Densidade média de espécies cinegéticas observadas por tipo de cultura, nas parcelas 
de leguminosas na época de Inverno de 2004/05. LZ e Luz – luzerna; GBP – grão-de-bico-preto; 
EV e Erv – ervilhaca; SF – sanfeno; GG e Ggram – grão da gramicha. 

 

Utilização temporal das culturas pelo Sisão e Abetarda - Inverno 

Foram poucas as culturas que estiveram disponíveis para poderem ser utilizadas pelo Sisão e 
pela Abetarda. A ocorrência de Sisão foi esporádica e, devido ao reduzido número de 
observações, não é possível estabelecer um padrão temporal na utilização das culturas (figura 
5). 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 5 – Abundância de Sisão nas parcelas ao longo do Inverno de 2004/05. Os valores 
correspondem ao somatório da abundância de todas as parcelas em cada volta. 

 

No caso da Abetarda observa-se um padrão relativamente bem definido (figura 6). A 
Abetarda foi abundante ao longo dos meses de Inverno, com os valores máximos de 

abundância a serem registados em Janeiro. Em Fevereiro e Março o número de indivíduos 
observados diminui para valores progressivamente mais baixos, coincidindo esta diminuição 
com o início do período reprodutor. 
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Figura 6 – Abundância de Abetarda nas parcelas ao longo do Inverno de 2004/05. Os 
valores correspondem ao somatório da abundância de todas as parcelas em cada volta. 

 

Resultados – Primavera 

 
Sementeira de Leguminosas - Primavera 

A semelhança do que aconteceu no Inverno, as condições extremas de seca permaneceram 
durante a Primavera, agravando-se ainda mais. A generalidade das culturas de Primavera 
típicas da região (e.g. girassol, melão de sequeiro) não foi efectuada devido aos baixos índices 
de água no solo. Por esta razão, no âmbito do projecto, foram efectuadas sementeiras em 
apenas 5 parcelas, todas elas com grão-de-bico. Esta cultura, além de ser muito utilizada pelas 

aves, está relativamente bem adaptada à escassez de água. Uma das parcelas foi instalada, a 
título experimental, por baixo de um "pivot", tendo por isso beneficiado de rega numa 
primeira fase. 

Apenas numa das parcelas (a que foi regada) a cultura teve um desenvolvimento satisfatório. 
Nas restantes parcelas germinou apenas uma pequena parte das plantas (<1%), que acabaram 
por morrer semanas depois, sem praticamente se terem desenvolvido. 

 

Importância das culturas para o Sisão e Abetarda - Primavera 

Uma vez que o grão-de-bico germinou apenas numa parcela, esta foi a única a ser utilizada 
pelas aves durante a Primavera e o Verão. Esta parcela foi regada e as plantas começaram a 
crescer no início de Maio estando disponíveis para as aves durante este mês. 

Não foram observados sisões a utilizar a cultura. Apenas ocorreram três espécies de aves, 
sendo de destacar a Abetarda que ocorreu em densidades elevadas (tabela III). Tanto a 
Calhandra como o Pombo-bravo Columba palumbus foram detectados apenas numa ocasião. 
A metodologia utilizada nesta parcela em particular, não permite detectar com eficácia estas 
duas espécies, sobretudo a Calhandra, uma vez que na maior parte das visitas a parcela não foi 
percorrida a pé, sendo muito difícil de detectar as aves pousadas entre a vegetação. Optou-se 
por esta abordagem porque as abetardas estavam sempre na parcela ou nas suas proximidades, 
não tendo outras alternativas de alimento na zona, tentando desta forma minimizar a 
perturbação causada pela monitorização. 

 
Tabela III. Densidade média de aves (aves/10 ha) por tipo de cultura, nas parcelas 
de leguminosas, na Primavera/Verão de 2005. 
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Abetarda 10 0 

Calhandra 0.6 0 

Pombo-bravo 0.8 0 

 

Utilização temporal das culturas pela Abetarda - Primavera 

A Abetarda foi observada na única cultura disponível durante os períodos reprodutor e pós-
reprodutor. Os valores mais elevados de abundância foram registados entre o final de Maio e 
o final de Julho, com a observação de 18 e 17 indivíduos, respectivamente (figura 7). Estes 
registos coincidem com um período particularmente desfavorável, durante o qual 
habitualmente existe grande escassez de alimento, este ano agravado pelas condições 
excepcionais de seca. Esta parcela foi utilizada durante mais de três meses essencialmente 
durante o Verão. A aparente diminuição de aves durante o mês de Junho foi causada devido à 
perturbação. Quando eram perturbadas (geralmente por trabalhos agrícolas) as aves 
afastavam-se da parcela, permanecendo sempre nas suas proximidades, regressando à parcela 
logo que possível. É provável que se tenham alimentado com frequência durante a noite, pois 
durante alguns períodos (por ex. no mês de Junho) decorreram trabalhos agrícolas durante as 
horas mais favoráveis do dia (de manhã cedo e ao final da tarde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Abundância de Abetarda na parcela de grão-de-bico regado, ao longo da 
Primavera/Verão de 2005. A preto está representado o número de aves observadas na 
parcela; a cinzento dois registos de aves, que embora não estivessem na parcela, devido à 
perturbação causada por trabalhos agrícolas, se encontravam na sua vizinhança. 
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Considerações Finais 

 

● A seca verificada no último trimestre de 2004 e durante 2005 condicionou fortemente o 
desenvolvimento das culturas; 

● Consequentemente, a utilização das parcelas pelas aves foi muito condicionada pelo fraco 
crescimento das culturas; 

● Durante grande parte do período de estudo, as culturas de Inverno e de Primavera que 
estiveram disponíveis, ervilha e grão-de-bico regado, respectivamente, foram largamente 
utilizadas pela Abetarda, que ocorreu em densidades elevadas; 

● A parcela de grão-de-bico regado, que esteve disponível durante a Primavera e o Verão, foi 
utilizada pela Abetarda durante um período particularmente crítico, devido à fraca 

disponibilidade de alimento; 

● Nas parcelas ocorreram outras espécies de aves ameaçadas ou dependentes deste tipo de 
meio como o Cortiçol-de-barriga-preta e a Calhandra, embora ocasionalmente; 

● Ocorreram ainda espécies de aves cinegéticas como a Perdiz, o Abibe e o Pombo-bravo, 
embora os dois últimos ocasionalmente, e foi detectada a presença de Lebre, nomeadamente 
durante o Inverno. 
 

 

Monitorização da protecção dos pousios 
 
A Protecção dos Pousios foi implementada pela primeira vez na Primavera de 2005. Tendo 
em conta que durante os meses da reprodução (Abril a Junho) da maior parte das espécies, 
nomeadamente do Sisão, há muitos pousios que são mobilizados na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos, destruindo grande parte das posturas de Sisão (se não mesmo a sua 

totalidade), o principal objectivo desta medida é garantir a existência de habitat de nidificação 
de boa qualidade para que o Sisão e outras espécies ameaçadas possam nidificar com sucesso. 
Em termos práticos estabelece-se um protocolo com o agricultor assegurando que não haverá 
mobilização do solo, corte da vegetação ou quaisquer tipos de intervenções passíveis de 
prejudicar o Sisão durante o período de reprodução. 

 
Metodologia 

 
Protecção dos Pousios 

Esta medida foi implementada durante três meses, de Abril a Junho de 2005, em algumas 
parcelas da área de estudo. As parcelas monitorizadas foram pousios e culturas de 
leguminosas de Inverno (tabela IV). Tal como referido acima (ver Monitorização da 
Sementeira de Leguminosas), as culturas de leguminosas de Inverno tiveram um 
desenvolvimento muito lento. Durante a Primavera essas culturas cresceram, assemelhando-se 
aos pousios da região, proporcionando habitat de nidificação e alimentação para o Sisão, com 
a estrutura da vegetação adequada e com alimento. Por reunirem boas condições foram 
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incluídas nos protocolos da Protecção dos Pousios. Deste modo, com um acréscimo reduzido 
de custos foi possível o aproveitamento destas parcelas até ao Verão, permitindo que 
estivessem disponíveis para o Sisão durante o período reprodutor. Para tal tentou-se 
seleccionar as parcelas que potencialmente ofereciam as melhores condições para as aves. 
Aquelas parcelas de leguminosas que à partida não ofereceram tão boas condições ou 
relativamente às quais não foi possível estabelecer um protocolo, foram também 
monitorizadas enquanto estiveram disponíveis (a maior parte até final do estudo), uma vez 
que os custos e o esforço envolvido nesta tarefa foram residuais. No total foram 
monitorizadas 22 parcelas, das quais 13 estiveram abrangidas pelo protocolo. 

 
Monitorização das Aves 

As parcelas alvo desta medida foram visitadas em cerca de 110 ocasiões ao longo da 
Primavera, desde o final de Março até ao início de Junho. Percorreram-se a pé de forma a 
detectar a presença das aves ou vestígios indirectos da utilização da parcela (penas e dejectos). 
Para as espécies alvo foram quantificados todos os indivíduos que se encontravam na parcela, 
excluindo aqueles que se encontravam nas suas proximidades, ainda que estivessem muito 
perto. Adicionalmente foi recolhida informação qualitativa para outras espécies de aves que 
estivessem a utilizar a parcela. As aves foram contadas durante as 3-4 primeiras horas da 
manhã (desde o amanhecer), e durante as 2-3 últimas horas do dia (até escurecer). 

 
Resultados e Discussão 

 
A generalidade das parcelas teve em alguma ocasião a presença de uma das espécies alvo 
(tabela IV). As espécies alvo (Sisão e Abetarda) foram detectadas em 14 parcelas (64%), em 
12 das quais ocorreu o Sisão, distribuído de forma semelhante nas parcelas sujeitas aos 
protocolos e naquelas que não estavam abrangidas por estes. Os sisões seleccionaram 
sobretudo as parcelas de leguminosas (nomeadamente luzerna), em detrimento dos pousios, 
indiciando neste caso que as primeiras seriam de melhor qualidade. Outras 18 espécies, 

algumas com estatuto de conservação desfavorável, como o Cortiçol-de-barriga-preta ou a 
Calhandra, ocorreram nas parcelas, servindo-se delas como local de nidificação ou de 
alimentação. 

 

 

Tabela IV. Ocorrência de aves nas parcelas (presença/ausência) sujeitas à Protecção dos Pousios na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos, na Primavera de 2005.  
Protocolo Parcela com protocolo Parce la sem protocolo 

Ocupação so lo Luzerna Pousio Ervilha 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   
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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             

 

As culturas de leguminosas e os pousios monitorizados serviram como habitat de nidificação 
e de alimentação para o Sisão durante a Primavera (figura 8). Embora a abundância de Sisão 
tenha sido baixa, as parcelas foram utilizadas de forma continuada ao longo do período 
reprodutor. Contudo, os valores apresentados deverão estar subestimados, uma vez que foram 
apenas consideradas as aves detectadas dentro da parcela (na grande maioria machos em 
exibição), não considerando aquelas que se encontravam próximo dos seus limites e que 
provavelmente teriam parte do seu território dentro das parcelas estudadas. 

Na última semana de Março observaram-se com frequência (em toda a região) machos em 

parada nupcial, exibindo-se e vocalizando. Os valores máximos de abundância de sisões 
detectados nas parcelas ocorreram no início de Abril. Em anos anteriores, foi a partir da 
segunda quinzena de Abril (em alguns anos no final desse mês) que se contou o maior número 
de machos em exibição, sugerindo que em 2005 terá havido um ajustamento da época de 
reprodução, que se terá iniciado duas a três semanas antes, aparentemente devido às condições 
climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. – Abundância de sisões nas parcelas afectas ou não à medida Protecção dos 
Pousios na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, na Primavera de 2005. 
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É de notar, que as maiores densidades de Sisão ocorreram nas parcelas para as quais tinha 
sido estabelecido um protocolo (figura 9), sugerindo que esta medida possa ter tido alguma 
eficácia, especialmente num ano tão desfavorável devido à seca, como foi o ano de 2005. Ao 
contrário do que se passou durante o Inverno, as parcelas não sujeitas aos protocolos (parcelas 
com leguminosas de Inverno) acabaram por ter alguma utilização por parte do Sisão, que 

ocorreu em menores densidades relativamente às parcelas alvo de protocolo.  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Figura 9. – Densidade média de sisões observados nas parcelas afectas ou não à medida 
Protecção dos Pousios na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, na Primavera de 2005. Os 
valores correspondem à média da densidade nas parcelas em cada volta. 

 

Considerações Finais 

 

● A Protecção dos Pousios, que evita que estes sejam destruídos durante o período 
reprodutor, parece ser uma medida adequada para garantir o habitat de nidificação e 
alimentação do Sisão; 

● 64% das parcelas monitorizadas (alvo de protocolo ou não) foram utilizadas em alguma 
ocasião pelo Sisão ou pela Abetarda; 

● Nas parcelas para as quais foram estabelecidos protocolos, o Sisão ocorreu em densidades 
superiores ao longo do período de estudo; 

● As parcelas de leguminosas (sem protocolo), que praticamente não tiveram utilização 

durante o Inverno, foram utilizadas pelo Sisão durante a Primavera; 

● O maior número de machos em exibição ocorreu no início de Abril, mais cedo do que em 
anos anteriores. 

 

 
Monitorização da população invernante de Sisão e de Abetarda  
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Censo de Sisão e de Abetarda no Inverno 

Tal como sucedeu no Inverno de 2003/04 foi efectuado um censo da população invernante de 
Sisão e de Abetarda na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos. O objectivo deste censo é a recolha 
de informação acerca da distribuição e abundância destas duas espécies na ZPE, que é 
fundamental para tentar compreender a evolução das suas populações. Só desta forma será 
possível perceber qual o efeito das medidas de gestão implementadas através do Projecto 

Piloto Agrícola. 

 

Metodologia 
 

Área de estudo 

O trabalho de campo foi efectuado na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos e zonas adjacentes. 
Foram definidos 7 núcleos de trabalho devido à sua importância para as aves estepárias: 
Ferrarias, Mourão, Airoso/Panascosa, Mentiras, Barros Noroeste, Sto. Amador/Safara e 
Lameiras/Machados. 

 
Contagens de aves  

Para o Sisão, as contagens foram realizadas em meados de Janeiro de 2005 nos 7 núcleos de 
trabalho, embora tenha sido efectuado um reconhecimento do terreno durante os dois meses 
anteriores, conhecendo-se com alguma precisão a localização dos principais bandos. A 

totalidade da área dos núcleos das Ferrarias, de Mentiras e das Lameiras/Machados não foi 
percorrida, pelo que a sua importância poderá estar subavaliada. De acordo com a 
metodologia proposta pela Comissão Científica da Acção A2, foram definidos percursos 
lineares, percorridos de automóvel a uma velocidade reduzida ou a pé. Sempre que necessário 
foram efectuadas paragens em locais elevados de forma a detectar indivíduos localizados em 
áreas de difícil observação. 

Para a Abetarda a metodologia foi semelhante. As contagens foram realizadas no dia 22 de 
Janeiro de 2005, à excepção do núcleo de Sto. Amador/Safara onde decorreram no dia 21 de 
Janeiro. 

 

Resultados e Discussão - Sisão 

 

Foram contados 456 sisões na área de estudo, dos quais 28 ocorreram fora dos limites da ZPE 
(tabela V). Pelo número de indivíduos observados destacaram-se os núcleos de Mourão e Sto. 
Amador/Safara com 141 e 221 indivíduos, respectivamente. Os maiores bandos detectados 
ocorreram na Herdade da Abegoaria e no Monte da Coroada de Baixo, com 128 e 100 
indivíduos observados, respectivamente. Embora a totalidade da área dos núcleos das 

Ferrarias, das Mentiras e das Lameiras/Machados não tenha sido visitada, é pouco provável 
que aqui se encontrassem muitos indivíduos, pois a área que faltou prospectar não representa 
um habitat importante durante o Inverno. Tanto na zona das Ferrarias como em Mentiras os 
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sisões costumam concentrar-se num bando apenas devido ao baixo número de indivíduos 
destes núcleos, pelo que é provável que todos os indivíduos tenham sido detectados. No 
núcleo das Lameiras/Machados uma parte significativa dos indivíduos pode não ter sido 
detectada, embora seja improvável que esse facto altere significativamente a estimativa para o 
Inverno de 2004/05. 

 

Tabela V. – Estimativa da abundância de Sisão na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos e 
zonas adjacentes, no Inverno de 2004/05. 

Núcleos Locais na ZPE Locais fora ZPE N.º indivíduos 

Ferrarias Ferrarias  14 

H. Tapadinha  13 
Mourão 

H. Abegoaria  128 

Airoso/Panascosa  – – 

Mentiras Amarela  52 

Barros NW  Mte. Lobeiro 3 

Mte. Coroada de 
Cima 

 45 

Outeiro do Grou  21 

Mte. Coroada de 
Baixo 

 100 

Sto. Amador/Safara 

H. Metum  55 

Lameiras/Machados  Mte. Lameira 25 

TOTAL 8 2 456 

Comparativamente ao Inverno anterior (2003/04), a população invernante de Sisão diminuiu 
cerca de 63%, considerando a média da estimativa (1110-1385) daquele Inverno. Tal 

diminuição não se deve a alterações da metodologia nem do esforço de cobertura. Em ambos 
os casos o procedimento foi muito semelhante entre os dois invernos pelo que estes valores 
são devidos a outros factores.  

No Inverno de 2004/05, ocorreu um período de seca que se prolongou até à Primavera. Como 
consequência, a vegetação não se desenvolveu normalmente, provocando provavelmente falta 
de alimento durante o Inverno. A falta de alimento terá causado por um lado, a deslocação dos 
sisões para outras áreas mais favoráveis, por outro, mortalidade adicional durante os meses de 
Inverno, que este ano foram particularmente frios. A dimensão dos bandos também diminuiu 
com um máximo de 128 indivíduos detectado num bando apenas, comparativamente aos 450 

e 320 indivíduos detectados em dois bandos, nos invernos de 2002/03 e 2003/04, 
respectivamente. Este fenómeno é comum nos sisões e em outras espécies de aves estepárias 
quando se verifica escassez de recursos durante os períodos de seca. 

 

Resultados e Discussão - Abetarda 

 

A população invernante de Abetarda foi estimada entre 136-137 indivíduos (tabela VI). Os 
núcleos mais importantes foram Mourão e Airoso/Panascosa, com 104 e 29 indivíduos, 
respectivamente, os últimos fora da ZPE. O maior bando observado tinha 65 indivíduos. Parte 

das aves observadas efectua movimentos entre os vários núcleos, nomeadamente entre os dois 
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núcleos mais importantes (Mourão e Airoso/Panascosa), reforçando a necessidade de incluir 
esta segunda zona dentro da ZPE. 

Os resultados obtidos deverão estar muito próximos da realidade, uma vez que o censo foi 
realizado apenas num dia, tendo havido um esforço considerável para evitar contar mais que 
uma vez os mesmo indivíduos. Apesar da totalidade dos núcleos das Ferrarias, das Mentiras e 
das Lameiras/Machados não ter sido prospectada, os dados aqui apresentados são 

representativos, pois habitualmente não ocorrem abetardas nestas zonas (à excepção do 
núcleo das Ferrarias). É também pouco provável que a pequena parte que ficou por visitar nas 
Ferrarias albergasse um número grande de indivíduos, de forma a alterar significativamente a 
estimativa. 

 

 

 

 

 

Tabela VI. – Estimativa da abundância de Abetarda na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos 
e zonas adjacentes, no Inverno de 2004/05. 

Núcleos Locais na ZPE Locais fora ZPE N.º indivíduos 

Ferrarias 
Fonte dos Areões, H. 

Pinheiros  1 

H. Retiro, H. Palmeiras, 
H. Abegoaria 

 8 

Mourão 
Mte. Novo, 

H. Canhão Novo 
 96 

Airoso/Panascosa  Mte. Panascosa, Mte. 
Vale Formoso 

29 

Mentiras –  – 

Barros NW –  – 

Sto. Amador/Safara 

Regueiras, 

H. Lameirões  2-3 

Lameiras/Machados  –  –  

TOTAL 4 1 136-137 

 

Aparentemente, o número de abetardas manteve-se estável desde o último Inverno, durante o 
qual a população invernante foi estimada num mínimo de 135 indivíduos. Este resultado 
contrasta com aquele obtido para o Sisão, que apresentou um decréscimo acentuado da 
população, provavelmente devido ao Inverno extraordinariamente seco. O facto de a Abetarda 

ter uma dieta mais generalista e oportunista, confere-lhe uma maior adaptação a oscilações na 
abundância de alimento, permitindo-lhe possivelmente uma maior fidelidade aos locais de 
invernada. 

 

Considerações Finais 
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● No Inverno de 2004/05 a população invernante de Sisão diminuiu 63% comparativamente 
ao Inverno anterior; 

● Houve alterações na dimensão dos bandos, com menos sisões em cada bando relativamente 
ao Inverno anterior; 

● Provavelmente a seca foi o factor responsável pelo declínio na população de Sisão, 
causando mortalidade adicional e a movimentação das aves para locais mais favoráveis;  

● A população de Abetarda manteve-se estável durante o Inverno de 2004/05 em comparação 
com o Inverno anterior; 

● O carácter mais generalista e oportunista da Abetarda relativamente à obtenção de alimento, 
pode ter contribuído para a estabilidade da população entre invernos; 

● Uma parte significativa da população está concentrada em numa área adjacente à ZPE 
(Airoso/Panascosa), que em certas ocasiões (e.g. no Inverno anterior) alberga mais de 60% da 
população. As abetardas aqui observadas efectuam movimentos entre os vários núcleos. 

Monitorização da população reprodutora de Abetarda 

 

Censo de Abetarda na Primavera 

A monitorização das populações reprodutoras é especialmente importante no caso da 
Abetarda – a outra espécie alvo deste projecto – uma vez que os locais onde se reproduz em 
Portugal são muito escassos e que a espécie é muito exigente relativamente ao habitat de 

nidificação, apresentando elevada fidelidade a estes locais. Por estas razões, o 
desaparecimento ou a degradação de um local de reprodução dificilmente é compensado pelo 
aparecimento de outro, com todas as implicações que isso pode ter em termos populacionais. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na Primavera anterior foi efectuado o censo da 
população reprodutora na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, durante o qual foi recolhida 
informação relativa à distribuição e abundância da Abetarda. Os dados obtidos permitir-nos-
ão avaliar qual o efeito das medidas de gestão implementadas através do Projecto Piloto 
Agrícola. 

 

Metodologia 
 

Área de estudo 

(Ver Monitorização da População Invernante de Sisão e de Abetarda). 

 

Contagens de aves 

A metodologia utilizada nas contagens da Abetarda no período reprodutor foi semelhante 
àquela utilizada no Inverno (ver Monitorização da População Invernante de Sisão e de 
Abetarda). As contagens foram realizadas no dia 26 de Março de 2005 (censo I) e voltaram a 
ser repetidas 10 dias depois, nos dias 6 e 7 de Abril (censo II). 
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Resultados e Discussão 

 

Durante o período reprodutor foram detectados 34 e 29 indivíduos, no primeiro e no segundo 
censos, respectivamente (tabela VII). No primeiro censo o maior bando teve 27 indivíduos, 
dos quais 8-10 eram machos adultos (um deles em exibição) e os restantes eram machos 
imaturos e/ou fêmeas. Através da distribuição pelos vários núcleos, pelo comportamento das 

aves, idade e sexo foram identificados dois núcleos reprodutores, um deles com dois machos 
em exibição e o outro com um apenas. 

O núcleo do Airoso/Panascosa (situado fora da ZPE) albergou mais de 75% dos indivíduos 
detectados neste período (considerando qualquer um dos censos), destacando uma vez mais a 
importância desta zona para a conservação da espécie na ZPE. 

 

Tabela VII. – Estimativa da população reprodutora de Abetarda na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos e zonas adjacentes, na Primavera de 2005. 

N.º indivíduos 
Núcleos Locais na ZPE Locais fora ZPE 

Censo I Censo II 

Ferrarias Lavradias  1 1 

Mourão 

H. Retiro,  

H. Palmeiras,  

H. Abegoaria 

 6 6 

Airoso/Panascosa  Mte. Panascosa, 
Mte. Airoso 

27 22 

Mentiras –  – – 

Barros NW –  – – 

Sto. Amador/Safara –  – – 

Lameiras/Machados  –  – –  

TOTAL 2 1 34 29 

 

 

Assumindo o primeiro censo como indicativo da população reprodutora (34 indivíduos), na 
Primavera de 2005 houve um aumento relativamente mesmo período do ano anterior, durante 
o qual a população foi estimada num mínimo de 27 indivíduos. Este ligeiro aumento pode 
traduzir apenas uma variação normal entre anos. Aparentemente esta variação poderá ser 
devida às condições anormais de seca extrema que afectou a região (e o país) no Inverno 
anterior e durante toda a Primavera. A seca afectou também grande parte da Península Ibérica 
e muito provavelmente algumas áreas de cria em Espanha, situadas relativamente perto da 

fronteira com Portugal. Como alguns desses locais são geralmente mais secos por se 
encontrarem expostos a um clima mais continental é possível que parte das populações 
nidificantes em Espanha tenham efectuado movimentos de dispersão para locais mais 
favoráveis durante o Inverno de 2004/05 e a Primavera. Se assim fosse, nas áreas de cria 
conhecidas (sujeitas ou não a medidas de gestão para melhoria do habitat), as restantes 
populações nidificantes deveriam ter aumentado também. Com efeito, tal como na ZPE de 
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Mourão/Moura/Barrancos, no censo nacional de Abetarda verificou-se um aumento da 
população reprodutora nas principais áreas de cria, sem que isso tenha sido o reflexo de 
medidas directas de conservação. 

O facto de terem sido observados mais indivíduos na Primavera de 2005 não significa que 
mais aves se tenham reproduzido. Há estudos que documentam que o sucesso reprodutor da 
Abetarda está relacionado com a pluviosidade do Inverno anterior. Tendo em consideração 

que o Inverno foi excepcionalmente seco e que na Primavera as condições climáticas se 
mantiveram, é provável que este tenha sido um ano particularmente negativo para a espécie. 

 

Considerações Finais 

 

● Durante o período reprodutor de 2005 foram contadas 34 abetardas na ZPE de 
Mourão/Moura/Barrancos, um número ligeiramente superior à Primavera anterior; 

● Este aumento poderá estar associado à presença de aves oriundas de Espanha que terão 
efectuado deslocações para áreas mais favoráveis, devido às condições de seca extrema; 

● 75% dos indivíduos foram detectados fora da ZPE (no núcleo do Airoso/Panascosa), 
evidenciando a importância desta zona para a conservação da espécie na ZPE; 

● Devido à seca no Inverno anterior e ao longo da Primavera, o sucesso reprodutor 
provavelmente terá sido muito baixo. 

 
 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 91 

 

ANEXO IV 

Resumo da 3ª Reunião da Comissão Técnica do PPA 
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LIFE SISÃO – Comissão Técnica do Projecto-piloto Agrícola – 3ª reunião – 
16/8/2005 
 
Presenças : Ricardo Antunes (AACM), Nuno Madeira (SPEA), Domingos Leitão (SPEA), 

António Miguel Rosado (AJAM) 
 
 
Resumo da reunião 
 
Avaliação preliminar da execução do PPA em 2004/2005  
 
Foram apresentadas as estatísticas de 2004/2005 referentes às áreas afectas às medidas do PPA:  

1) Todos estiveram de acordo que a situação de seca extrema verificada em Portugal durante 
o último ano agrícola foi um factor muito limitante para o sucesso do PPA. 

2) Ainda assim, foram realizados 29 protocolos entre a SPEA e 22 agricultores aderentes ao 
PPA: 16 protocolos para sementeira de leguminosas de Outono/Inverno (107ha), 5 
protocolos para leguminosas de Primavera (26ha) e 8 protocolos para a medida Protecção 
de Pousios (135ha); 

3) A seca foi o principal responsável pelo reduzido número de protocolos e pelo fraco 
desempenho dos cultivos para as aves, em particular durante a Primavera. 

 
 
Medidas do PPA para 2005/2006 

 

As medidas do PPA para o próximo ano do projecto serão as mesmas do ano anterior: 
1) A Sementeira de Leguminosas irá continuar, tanto no Inverno como na Primavera. No 

Inverno dár-se-á prioridade à luzerna anual e à ervilha, e na Primavera dár-se-á prioridade 
exclusivamente à grão-de-bico. Far-se-ão pequenas parcelas de sanfeno, grão-da-comenda 
e de “algarroba”; 

2) No que diz respeito à protecção de pousios, considerou-se ambiciosa a meta dos 500ha. 
Por isso vai ser necessário todo o apoio das associações de agricultores. 

 
 
Assuntos depois da ordem do dia 

 

1) Foi abordada a hipótese de se desenvolver um projecto para preparar de uma forma 
participada um Plano de Gestão para a ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, e todos os 
presentes consideraram um projecto desse tipo muito necessário. 

 
2) Os presentes foram informados da realização de uma mini-conferência sobre o Projecto 

LIFE Sisão, em Moura, de 21 a 23 de Novembro de 2005, no âmbito de um projecto Co-
op internacional. A AJAM está interessada em realizar uma palestra sobre a agricultura da 
região e sugeriu uma visita à Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos e ao lagar de 
azeite. 

 
FIM 
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ANEXO V 

Relatório de Monitorização das Parcelas de Melão 
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RELATÓRIO DA MONITORIZAÇÃO DAS PARCELAS DE MELÃO 

Projecto Piloto Agrícola  

 

– Outubro 2005 – 

Miguel Lecoq 

 

Introdução 
 

Ao longo do ciclo anual, os meses de Verão são particularmente desfavoráveis para o Sisão. 
Neste período do ano, a maior parte das culturas está seca e a vegetação disponível que pode 
ser consumida pelo Sisão é muito escassa. Devido a este constrangimento, os sisões tendem a 
agrupar-se nos locais onde conseguem obter alimento, nomeadamente os restolhos de cereal, 
de girassol e algumas culturas que permanecem verdes, geralmente as culturas de regadio. 

 

Durante o Verão, na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, nas zonas de ocorrência do Sisão são 
muito poucas as culturas que permanecem verdes e que tenham áreas expressivas. Estas 
culturas são essencialmente o milho (de regadio) e o melão (de sequeiro e de regadio). O 
milho devido à suas características estruturais (plantas muito altas e cultivadas em grande 
densidade) e provavelmente nutricionais, não é uma cultura atractiva para o Sisão. Restam 
então os meloais (de sequeiro e de regadio) que constituem uma importante fonte de alimento 
para o Sisão durante este período desfavorável do ano. 

 

Á semelhança do trabalho efectuado durante os verões de 2003 e 2004, todos os meloais 
detectados na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos que reunissem as condições mínimas no que 
diz respeito a diversos factores (área total, proximidade a estradas e casas, tipo de cultura 
adjacente, etc.), passíveis de serem utilizados por sisões foram monitorizados de forma a: 

 

● avaliar a sua importância para o Sisão 

● analisar os padrões de utilização espacio-temporal 

● obter uma estimativa mínima dos sisões presentes na ZPE naquele período 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Culturas de Melão 

Em Junho e Julho de 2005 foi efectuado o reconhecimento do terreno, de forma a localizar as 
principais parcelas com culturas de melão de sequeiro e melão de regadio. A área de estudo 
compreendeu os três núcleos de trabalho – Mourão, Airoso/Granja e Sto. Amador/Safara – e 
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áreas adjacentes. No total foram monitorizadas 13 parcelas, para as quais se obteve 

informação como a localização, dimensão, estado de desenvolvimento da cultura, presença de 
outras espécies de aves ou mamíferos, perturbação, entre outros. 

 

Monitorização de Aves 

 

As contagens de aves decorreram apenas nos meses de Julho e Agosto, uma vez que foi neste 
período que, em 2003 e 2004, se registou a maior abundância de Sisão. Em Setembro 
observa-se habitualmente uma elevada abundância de sisões, no entanto, este ano não foi 
efectuado trabalho durante este mês. 

 

 No total foram efectuadas cerca de 65 visitas, distribuídas por 6 voltas, durante as quais se 

obteve informação acerca da utilização de cada parcela pelo Sisão. As parcelas foram 
percorridas a pé para detectar a presença das aves ou vestígios indirectos da utilização da 
parcela (penas e dejectos) ou controladas à distância recorrendo ao uso de binóculos e/ou 
telescópio. As aves foram contadas durante as 3-4 primeiras horas da manhã (desde o 
amanhecer), e durante as 2-3 últimas horas do dia (até escurecer). 
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RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

Foram observados 286 sisões nos 13 meloais monitorizados, no total das 6 voltas efectuadas 
(tabela I). Ao contrário do que se verificou nos dois últimos anos, o número de parcelas das 
duas culturas de melão (sequeiro e regadio) foi muito diferente, com muito mais culturas de 
melão de regadio, que abrangeram uma área consideravelmente maior (tabela I). A 

abundância de Sisão foi muito superior no melão de regadio, com cerca de 71% dos 
indivíduos observados nesta cultura. 

 

Tabela I. Abundância de Sisão nas culturas de melão no Verão de 
2005. Os valores da abundância referem-se ao número total de sisões 
registado nas 6 voltas.  

Tipo de Cultura 
Meloal 

Regadio 
Meloal 

Sequeiro 
Total 

Nº parcelas cultivadas 11 2 13 

Área aproximada (ha) 51.5 2.8 54.3 

Nº sisões observados 222 64 286 

 

 

Os valores mais elevados da abundância ocorreram em Agosto (figura 1). Este período 
corresponde a uma fase de escassez do alimento, aumentando assim a procura das culturas de 
melão, por parte dos sisões. A abundância máxima foi registada no final de Agosto, com 139 

indivíduos observados em apenas uma volta (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abundância de Sisão na cultura de melão, nos meses de Julho e 
Agosto de 2005. Os valores correspondem ao somatório da abundância de 
todas as parcelas para cada volta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Comparativamente aos dois verões anteriores houve uma quebra acentuada na cultura de 
melão de sequeiro (número de parcelas e área cultivada). Este facto é muito provavelmente 
consequência da seca extrema que se tem verificado por todo o país durante o final de 2004 e 
todo o ano de 2005. Geralmente esta cultura é regada apenas uma ou duas vezes, na fase 

inicial da emergência das plantas, que posteriormente se desenvolvem à custa da água que 
ficou armazenada no solo. Num ano seco como foi o de 2005, as reservas de água no solo 
foram muito escassas, tornando-se arriscado para os agricultores optar por esta cultura. 

 

Apesar do ano ser extremamente adverso devido à seca, especialmente sentida durante o 
Verão, foram observados sisões na ZPE, que utilizaram as culturas de melão como área de 
alimentação. O Sisão foi abundante nos meloais neste período crítico (devido à fraca 
disponibilidade de alimento), embora tenha sido observado em menor número que nos verões 
anteriores. 

 

No final de Agosto foram registados os valores mais elevados de abundância, coincidindo 
este período com aquilo que foi verificado em anos anteriores. O melão de regadio foi a 
cultura onde ocorreram cerca de 70% dos indivíduos observados. 
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ANEXO VI 

Resumo de estágio 2004/2005 
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Caracterização da vegetação espontânea, dos solos e das culturas de 
leguminosas em parcelas agrícolas na pseudo-estepe cerealífera da ZPE de 

Mourão/Moura/Barrancos 
 

Irina Maia 
Dep. Biologia Vegetal, Fac. Ciência Lisboa 

 
No âmbito do Projecto “LIFE-Natureza” para a “Conservação do Sisão no Alentejo” 
(LIFE02/NAT/P/8476), desenvolvido pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
(SPEA) em parceria com o Instituto de Conservação da Natureza (ICN) e a Associação de 
Agricultores do Concelho de Mourão, na Zona de Protecção Especial de 
Mourão/Moura/Barrancos, foi desenvolvido um trabalho de caracterização dos solos, da 
vegetação espontânea e das culturas de leguminosas em parcelas agrícolas nas zonas de 
intervenção do projecto. 
Entre Dezembro de 2004 e Agosto de 2005, foram estudadas 14 parcelas e de Julho a Agosto de 
2005 foi adicionada uma nova parcela ao estudo. As 15 parcelas escolhidas foram: aveia, trigo de 
sementeira convencional, trigo de sementeira directa, alqueive, pousio de 1º ano, pousio de 2º 
ano, luzerna anual em 2 tipos de solo, luzerna perene de 1º ano, luzerna perene de 2º ano, 
pastagem de ovinos em 2 tipos de solo, pastagem de bovinos em 2 tipos de solo e grão-de-bico. 
Os métodos escolhidos para análise da vegetação foram o método dos quadrados para as parcelas 
cultivadas e o método dos quadrados pontuais para as parcelas de pousio, pastagens e alqueive. 
No método dos quadrados foram amostrados 30 quadrados de 0,5x0,5 m, dispostos em 2 linhas 
paralelas cobrindo uniformemente as parcelas e no método dos quadrados pontuais foram 
amostrados 10 quadrados de 1x1 m, cada um com 36 pontos, dispostos em 2 linhas paralelas 
cobrindo uniformemente as parcelas. Em todas as parcelas foram medidas as alturas máximas 
atingidas pela vegetação em cada mês e foram recolhidas amostras de biomassa vegetal nas 
parcelas de luzerna, no pousio de 1º ano e nas parcelas de trigo, parcelas em que existiam 
leguminosas e crucíferas (plantas preferidas pelo sisão para alimento) em quantidade que 
justificasse a amostragem. 
Foram recolhidas amostras de solos em diversas parcelas, que estão a ser analisadas quanto à sua 
textura, capacidade de retenção de água, teor de matéria orgânica, fósforo, nitrato, amónia, pH, 
potencial de nitrificação, DHA, fosfatase alcalina e BIOLOG. O método de amostragem 
consistiu na recolha de 3 amostras compostas por parcela . 
Nas parcelas de luzerna anual foram amostradas plantas para determinação do número de 
sementes produzidas por vagem, por planta e por quadrado amostrado. Pretende-se ainda realizar 
ensaios de germinação para determinação da percentagem de sementes viáveis e de sementes 
duras.  
Os dados obtidos estão ainda a ser analisados, mas os resultados preliminares já deram algumas 
indicações sobre a situação das parcelas estudadas. Os resultados mostram que a seca extrema 
que afectou Portugal durante este ano hidrológico afectou muito negativamente o 
desenvolvimento da vegetação espontânea das parcelas estudadas, assim como o das culturas de 
trigo, aveia e leguminosas. As parcelas com maior riqueza de espécies espontâneas foram as 
pastagens de bovinos, mas as que desenvolveram maior biomassa de espécies espontâneas foram 
as parcelas cultivadas, cujos solos não se apresentavam tão compactados. Relativamente às 
luzernas, a luzerna anual produziu mais biomassa que a luzerna perene, mas a sua resistência à 
seca demonstrou ser menor. Da parcela de grão-de-bico que começou a ser observada em Julho, 
não se retiraram conclusões, pois a quantidade de plantas germinadas foi extremamente baixa e 
secaram num espaço de um mês. 
 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 100 

 

ANEXO VII 

Cadernos do Projecto LIFE Sisão na Pardela (nºs 22, 23 e 24) 
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ANEXO VIII 

Exposição Itinerante (painel 1, de seis) 
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ANEXO IX 

Materiais de divulgação 
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ANEXO X 

Relatório de acções de sensibilização 

 



SPEA - Projecto LIFE02/NAT/P/8476 - 3º Rela tório de actividades intercalar 

 111 

RELATÓRIO DAS ACÇÕES RELATIVAS À CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 
PÚBLICA 

 

– Outubro 2005 – 

Miguel Lecoq 

 

OBJECTIVOS 

 

● Dar continuidade às acções de sensibilização pública sobre a necessidade de conservar o 
Sisão e outras aves estepárias, bem como os seus habitats; 

● Iniciar a produção de materiais promocionais e de apoio à campanha de sensibilização; 

● Iniciar a acção E4 (Divulgação do projecto – exposição itinerante) e continuar a acção E5 
(Divulgação do projecto – palestras); 

● Divulgar o projecto nos meios de comunicação locais e regionais; 

● Reforçar a colaboração com entidades locais e regionais (públicas ou privadas) como a 

Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura), a Associação de 
Defesa do Património Cultural e Ambiental de Santo Amador (ADASA), a Escola 
Profissional de Moura e a Câmara Municipal de Moura (CMM). 

 

ACÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

Produção de materiais promocionais 
 

Tendo em conta a natureza das acções planeadas foram seleccionados diversos tipos de 
materiais, entendidos como os mais indicados para dar cumprimento à campanha de 
sensibilização. Assim serão produzidos os seguintes materiais: brochura, folheto, cartaz, 
apresentação multimédia, exposição itinerante e t-shirt. Até ao momento foram produzidos a 
brochura, o folheto e a exposição itinerante. A apresentação multimédia encontra-se na fase 

inicial de produção. Os restantes materiais (cartaz e t-shirt) deverão estar concluídos no final 
de 2005.  

 

Exposição itinerante 
 

A primeira sessão pública de apresentação da exposição itinerante sobre o Sisão e o Projecto 
LIFE decorreu nos dias 8-11 de Setembro, na XV Feira do Artesanato de Moura, organizada 
pela Câmara Municipal de Moura. Durante a feira, a equipa do projecto contou com a 
colaboração de voluntários que prontamente se disponibilizaram para assegurar a 
representação da SPEA. Além dos cartazes da exposição e dos materiais produzidos no 
âmbito do projecto, foram ainda exibidos diversos materiais relativos ao trabalho da SPEA em 
prol do estudo e conservação das aves. No espaço destinado à SPEA foram projectadas (numa 
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tela de projecção) fotos de aves da região e dos seus habitats e de diversas actividades 
agrícolas, ilustrações de aves de vários autores, e dois audiovisuais, um diaporama e um 
filme, de 4 e 15 minutos, respectivamente. Estes audiovisuais foram produzidos no âmbito do 
Projecto LIFE, focando aspectos relacionados com a ecologia do Sisão e da Abetarda e com o 
Projecto LIFE. Apesar de grande parte da população não estar ainda sensibilizada para as 
questões da Conservação da Natureza, o stand da SPEA recebeu bastantes visitantes ao longo 
dos quatro dias da feira que no total deverá ter recebido mais de 10 000 visitantes. 

 

Actividades nas escolas e com a comunidade 
 
Projecto de Envolvimento Parental e Projecto de Educação Ambiental de 
Santo Amador (PEASA) 
 

À semelhança daquilo que ocorreu no último ano lectivo continuámos com o PEASA, cujo 
tema “Observar as Aves em Santo Amador” continua a ser trabalhado e desenvolvido pelos 
vários intervenientes neste projecto: ADCMoura, SPEA – LIFE Sisão, ADASA e Escola 
Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Santo Amador. Este projecto, integrado num outro 
mais amplo ao nível do concelho de Moura, tem como principal objectivo envolver a 
comunidade, através de acções junto da população, de modo a melhorar as condições de vida 
das pessoas num horizonte a médio prazo. Através da escola pretendeu-se obter o 

envolvimento dos pais e da comunidade à volta de um tema seleccionado previamente, 
funcionando a escola como elemento dinamizador da comunidade. O projecto teve início em 
Novembro de 2003, prolongando-se até Julho de 2005, abrangendo a freguesia de Santo 
Amador, em particular os alunos da Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de Santo 
Amador e os pais, bem como a restante população. No último ano participaram directamente 
cerca de 45 alunos e cerca de 30 pais e familiares. Foram realizadas as seguintes actividades: 

 

Workshop para avaliação do projecto 

De forma a fazer um balanço do primeiro ano do projecto, foi realizado em Moura, a 6 
Dezembro 2004, um workshop com o tema "Metodologias Participativas na Avaliação de 
Projectos Educativos", que contou com a presença dos vários participantes no projecto. Foram 
identificados os aspectos positivos e negativos na perspectiva de melhorar e reforçar as 
metodologias utilizadas no ano seguinte. 

 

 Realização de trabalhos individuais e de grupo sobre as aves e os biótopos da região 

- Distribuição e utilização de guias de aves 

- Realização de jogos didácticos cujo tema central foram as aves e os seus habitats 

- Visitas de estudo na região (Barros de Santo Amador/Safara) para observação de aves e 
recolha de informação acerca das aves e dos biótopos da região 

 

Realização de sessões de anilhagem de aves 
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- 2 sessões de anilhagem de aves realizadas 

- Observação e identificação das aves na mão 

- Explicação de noções básicas de ecologia e biologia das aves 

 

Colocação de comedouros para aves 

- Colocação de comedouros 

- Observação de aves nos comedouros 

 

Realização de uma visita de estudo a uma Zona Importante para as Aves fora da região 
- Visita à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António com o objectivo de observar outras aves e conhecer outros 
biótopos 

- Redacção de trabalhos e discussão de impressões sobre a visita 

 

Peça de teatro em Santo Amador 

 

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

 

Palestra na escola 

Durante um dia foi realizada uma acção na Escola Profissional de Moura junto dos alunos da 
área de ambiente, onde foram abordados temas relacionados com as aves e a sua conservação. 
Foi colocada ênfase na problemática da conservação de algumas espécies ameaçadas, em 
particular o Sisão e a Abetarda. Houve ainda oportunidade para realizar uma visita de estudo à 
área de intervenção do Projecto LIFE onde se observaram os sisões e as abetardas em liberdade. 

 

Estágios curriculares 

No decurso de uma das disciplinas leccionadas no curso de técnico de gestão de ambiente – 
"formação em contexto de trabalho" –, foram recebidos três alunos durante dois dias, com 
objectivo de receberem formação acerca das actividades da SPEA, nomeadamente daquelas 
relacionadas com o Projecto LIFE. Os alunos acompanharam diversas actividades dos técnicos 
do projecto, nomeadamente no campo e receberam uma pasta com documentação. A sua 
prestação foi avaliada ao longo dos dois dias e contribuiu para a avaliação final da disciplina. 

 

DIVULGAÇÃO DO PROJECTO LIFE NOS MEDIA 

 

Ao longo dos últimos dois anos do Projecto LIFE, têm sido produzidos pela comunicação social 
local e regional, diversos artigos onde é referido o trabalho que a SPEA tem vindo a desenvolver 
no âmbito do Projecto LIFE "Conservação do Sisão no Alentejo". No total são mais de 12 
artigos que documentam esse trabalho. 
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ANEXO XI 

Cópias de artigos em jornais 
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ANEXO XII 

Acções no âmbito F1 
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Lista de eventos externos com participação da coordenação: 

 
• 8-Out-04 – apresentação no Seminário Gestão Agrícola para a Fauna, Lisboa. 

• 27-Out-04 – Kick-off LIFE 2004, Amadora. 

• 31-Out-04 - apresentação no Congresso Internacional sobre Sistemas Agrícolas, 
Castro Verde. 

• 3-Dez-04 – apresentação no Simpósio Internacional sobre Conservação de Aves 
Estepárias, Lleida (Espanha). 

• 25-Abr-05 - Visita LIFE Co-op ao projecto LIFE para a conservação da Abetarda em 
Villafáfila (Espanha). 

• 28-Abr-05 - Visita LIFE Co-op ao projecto LIFE para a Gestão do Habitat de La Serena 
(Espanha). 

• 7-Mai-05 - Visita pública ao projecto LIFE Sisão, 20 participantes. 

• 16-Mai-05 - Visita ao projecto agro-ambiental Nederland – Gruttoland (Holanda). 
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ANEXO XIII 

Parecer do ROC 

 

 


