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• A S.P.E.A. é uma associação nacional, sem fins lucrativos,
com sede em Lisboa e delegações nos Açores e Madeira.

• A S.P.E.A. possui cerca de 1200 sócios d  todas as idades
e profissões, distribuídos por todo o país.

• A S.P.E.A. promove o estudo e a  conservação das aves
silvestres de Portugal.

• Nas suas actividades a S.P.E.A. depende inteiramente das
quotizações, de donativo  e de financiamentos concedidos
por mérito dos projectos que apresenta.

������ 
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PARCEIROS

• Sociedade Portuguesa para o Estudo das
Aves

• Associação de Agricultores do Concelho de
Mourão

• Instituto da Conservação da Natureza

• Participaçã : Associaçã de Jovens Agricultores
de Moura

• Co-financiamento: LIFE - Natureza

OBJECTIVOS

• Experimentaçã , em conjunto com os agricultores,
de práticas agrícolas que beneficie  o Sisão e
mantenham o rendimento das exploraçõe ;

• Realização de um inventário das populações de
Sisão no Alentejo;

• Preparação de um plano para a conservação do
Sisão, em conjunto com os agricultore e a
administração local e central;

• Desenvolvimento de campanha de sensibilizaçã
pública.

������ � � �

ÁREA D
PROJECTO

ALENTEJO

- inventário

- campanha informativa

- plano de conservação

Zona de Protecçã  Especial de
Moura/Mourão/Barrancos:

- projecto agrícola

ÁREAS DO
PROJECTO AGRÍCOLA

• Mourão

• Póvoa/Granja

• Barros de Sto.
Amado /Safara
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OBJECTIVOS DO
PROJECTO AGRÍCOLA

• O efeito de determinadas práticas agrícolas
(favoráveis) no Sisão e outras espécies d fauna;

• O impacto do Sisão em determinadas culturas;

• O impacto dos cultivos e práticas culturais na
economia das exploraçõe .

ATRAVÉS DE ENSAIOS AGRÍCOLAS AVALIAR:

MAIS VALIAS:

• Conservação do património natural dependente d
actividade do Agricultor;

• Desenha  e reivindicar um Plano Zonal para a
região;

• Criar capacidade de certificaçã de produto
agrícolas ecológicos ;

• Reconhecimento e valorização da região.

����� ��

Apoio e participação dos
agricultores

 Mourão Póvoa/ 
Granja 

Barros 

Leguminosas 
para as aves 

120 ha 40 ha 40 ha 

Pastos 
guardados 

150 ha 60 ha 60 ha 

Boas práticas 
Agrícolas 

1550 ha 600 ha 600 ha 
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�� ���� �� 	��
� �� ������ �� �� ��!�����"�� �� �#���� ����$%� ��� �&�� ������� �� ��&����

��� �� ����'�$�� ��� ���$���� (��)�*���  ������� (��� ����� ��  ������ �� ������ !�� ��� ����

���  ��(��+� �� ������������� ������  ������� �� ���� �� ������� ,���)�� -.$�� �� �/

��&���� ����� 0����� � ��!���/ ����  ��(��+� ��$�  ��� (��� �(��� �#)� ��$��1 �2 �#���

$������ �� �#���3� �� �� ����� ��� �������� 	2  ��+� �� ����� �� (��*���� �� ��� �  ������ %

���� ��������� (��� ������ 
2 ������ (�� �#�� ����� �� !� ����� ���(���4$��� (���

(�������5�#���3� �� �� ����� ��� ������� � �2 �����$��$�� �� #���� (��� ��� ���+� �� ���#��+�

!������ ���� �(��!������/

6� 4��� �� ������� �'����� ���� ��(�� (��� �(��� ��  ������ �� �����1 � ����� �� �������� � �

����� �� ��&����/ 0 (������� $��������� �� ���(�� � ����  ����$���� % ����������� ��!�����

(���� �&�� �������  ��� ������ ��� ��!�� ������� (��)�*���  ������� (��� �����/ 7��  �� � ��

�� �&�� ������� ���������� ��#�� � (������� �� ����� ��  ������ �� ������ �(���� ���� ��!������

��� (��� � ����� �� ������ �� ��&����� ����� �� ��������� ��!����� ��� � ��(% �� �. !��������

������� �� ��������/

6� ��* �� �� ���� ��� ���8�� � (���(� ��� �� �������  �� � �#)� ��$� �� �� ������ ��  �������

�� ������ �� ���� � !���� ���  ��� ��������� ���4��� ��  ������� �#������� ��(� ���  ��� �

�� ��������� ������ �� �����$��$������� (�����#�����  ������ ��)� ����� ����� ������/ 7�$��� ��

���!��������  �� ��� % (������� � ������ ���� !��� (�����&��8�� ��% !���� �� 9��+�/

7� !���� �  ����� �� ���"��� !���� �!� ������  �� � �� ��� $������ � 
� ������� ��!�������� �����

!���� �� ���� � �����#��/ :���� �#���$���� ��
 ���"�� ��� �������� ��� ����� �� �� +� �����

;��#��� <2/ 0 �#���3� �� �� ���"�� !�� �����+���� ��� ���� ��(�� ��  �������� ��� �� �� ��������

��� &����� ��� ��(3� �� �� �#���3� �� ��&������ �� ��#��/

������ �� 	�
�� �������� � ������������ 
�� ������� 
� ����� ��
�����

 Meloal 
Regadio 

Meloal 
Sequeiro 

Total 

Parcelas cultivadas 16 14 30 
Área cultivada (ha) 54 21 75 
Nº sisões observados 851 685 1536 
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�. �� ��* �� �� 9��+� % ��� �  ������  ������ � ��� (�� ����� (��� ����� ;!�&��� �2/ ���� ������
(����4  ��� ����  �� � !���� �� ���(���#������� �� ��������� ��� $�� ��� �� ���� � 4��� �
$�&������ �� �� ����� �� �� �������� $����� �(���� ��&����  �������� ����� ���� � �����/ =
������ �� ��� � >���� �$����� � ���(���#������� �� �������� �����8��  ��� $�� ����� ��
��&���� �#���$����8�� ��� ����� (�� ��� ��  ������ �� ������ ��&�������8�� �� ������� $������
�� �#���3� �� ��� ����� �� 0&���� � �����#�� ;!�&��� �2/

Abudância de Sisão no meloa
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����� 	� ��������� �� ����� �� ����� �� ������ �� ���� �� ������
������ �� ����� �� ������

?�� #��� �� ��!������� �� ��+��� ���4 �����$��$��� ��� ���+� �� ���#��+� ����� ��%� ���
�#)� ��$�� � ��� �'(������ ���4 !���� � ������������� �� (������� ��  ������� ���4 !���� �
������������� �� (������� ��  ������� �#������� ��(� ���  ���1 (�� �#�� ����� �� !���� ��
��� �  ������ % ���� ����*$�� @ (�������� �$����� � ��� � �� �����������  ������ ��� (������ ��
���� ������!� �� � �$����� �� (���� �  ������� (��� ����� � ������ �������� ������!� �� � �$����� ��
(����� ���� �������  �� �  ����� ������� �� ������� ���'(����� �� ��  ����$� �� ������ �����
������/
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�	 ����	 �	 �������	 ��� !"���#$�$%&'()
Elaborado por: João Paulo Silva e Márcia Pinto  

Introdução 
O Sisão é uma espécie de distribuição Paleártica, que ocupa de forma fragmentada a faixa compreendida en tre 

os paralelos 35º N e 50º N. Apresenta dois núcleos principais: um ocidental, abrangendo a Península Ibérica, 

França e extremo sudeste de Itália (na Sardenha), e outro oriental, no sudeste da Rússia Europeia e o 

Kasaquistão. Considera-se que a população mais viável desta espécie se encontra na Península Ibérica, com 

mais de metade da população mundial. 

Em Portugal o Sisão ocorre principalmente no Alentejo, com uma população estimada em 10.000 - 20.000 

indivíduos. No entanto, é praticamente desconhecida a  sua distribuição e relevância das diferentes áreas para a 

sua conservação.  

Objectivo 
O objectivo da Acção A2 é de inventariar as populações do Sisão no Alentejo em três períodos distintos: 
reprodutor, pós-reprodutor e invernante. 

Acções desenvolvidas 

� Comissão Científica  
��� ���
� ��� �������� ���������� ����� ��� !"#$ %�� ����&��'�( � ��������� 
���)���(�� 
�� �*����� 
�

!���� �� $�����+�, �����
������ �� %�� 
�� ��&���� � 
�������� 
� ��+����)��, � 
���������� 
�� ����
���-���


� ����� � 
�� �����.-��� 
� ������-�� � � �)������� 
�� ������
���

Reuniões efectuadas 

Foram realizadas até ao momento 6 reuniões da comissão científica no âmbito já definido (ver anexos).  
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Membros da Comissão Científica: Márcia Pinto (ICN), João Paulo Silva (ICN), Dom ingos Leitão (SPEA), 

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

 

� Censos em época Reprodutora 

����� ��	�
�������

/&���0�� &� ��� ������-�� �����
� �� ���'�������� &.)�� 
�� (��� ������ 
� $�����+�� �����
�����

1��� ������ $ 2������ 34 ��
�� �� (��� ����������� �
��������
�� ���� �5$ 6"# ��� ��&��7���� &�� �� �)��

����&(���� $ ������� (�� ����� ��( 1�� ������ 5�

�� &���)�� 
� ���� ���� ������
�� ��-��� 
�� ������ ������ $� ���� &�&���� ������ 
� �89 
� ��
�

������

��� &���)��� ��-������ ����� ������ �� �������� ������ ������ $ � � ������� (�� ����� 2������ 54, 
� ����

����������
� �� ������(����, �����������
�0� �� ��� �� 
��� �� ���� ���0����-����, 
�&��
��
� 
�� �����

����-(����� � ������������)�� 
��&���)����

������ 3� :������ 
�� (��� ������ $, (��� �����
�� �� &���
� �&�
����

����� ������ �
�������� 

����
������� �!� 

"# $� %����
$�

�&�������&

"# �����
��'��$��

$��� 
� �'�� 3�3; 3

"������� 
� <������ 38=� 3
$������� 
� ���� >=>8 3
���&� <��� =8;8 3 3
?��� �����
� ?���� ;@>; � �
"������� 
� A)�� 8�3�@ �
:�-���-�� 
� <������ >3@3 3
������ 8B88@ 3 3
���� 8�@= 3 3
����� ?�
� ;=�BB 8 �
:�� C��
���� ;B8;> 3
����� !�
����� ;@8B� 3
<���, <���� 5������ >�8B8 � �
#�)�
�� @8�� 3 3

��������
� �������

"����
�0�� ��� ���� ����
���-�� � ��������� 
� ������ ��� 
�������� (��� ����������
��, � %��� . 
�������
� �

&��� 
� 
����
�
� 
� ���'�� �&�
�����, ��� � ��-����� �.��
�D

• �������� 
� (��� 
� ������-�� ��� ���� 
� �8�� '� � ����������� �����E�� 
� &��� ����� �� &�����


���� 
���� (��F

• ������
�� 
� ���, � )�����
�
� ���G� � ���������, ��������
�0�� &��-��� 
� ����� ������� �� ��
� &����

&�)������� 
�����
�F

• �� ��
� &���� 
� ������-�� ����������� ��
�� �� ��������� )������ � ��
���)�� 
� !���� ��� ��� 
� �8� �

�����
� �� &����, ��&�� �� ������ � ������ 
���7����� 
� �)��������� 
�� ���'�� ����)�
��F

• ��
� &���� 
�)� �
�������� �� ������
� � )���� �� .&��� �&�
����, �������
� �� '��� 
� )������
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• $ 
����
�
� 
� ���'�� �&�
����� �� ��
� (�� ��( ����� �������
� ���).� 
� ���� �H 
� ���'��

�&�
����� (�� 2I��4�

�� ��	��� ����� ����
����� ���D J��� "���� !��)� 2���4, <�-��� K���% 2!"#$4, "������ !��)� 2L��)���
�
� 
��

$���� !"#$4, ��M� N���%��� 2�����
�
� 
� ��M�����, L��)���
�
� K�����4, $�� 	��-�
� 2�!$4 � ��������

<���� 2�!$4�

Análise da utilização do habitat 
• �� ��
� &���� 
�)�
� � ���� �� 
�����
� �� > %��
����� ��� ��������� 
� ���� � %�� ��
� %��
����

���'� � '������ � ���� '���-.��� &����)��F

• �-���� &�� ��
� %��
���� � '������ 
��������F ��%�������� �� ���'� 
� ���&� ��� ����-����

�&�G���
� 
�� '������� 
� ��
� � ���� &����)�� ������� ��
� �-���� 
� &������ 
� !���� � ��


�������
� '������ 2&����� &����������� ������ ��� 
����
�
� 
� ���O�� &� ��&� 
� '������4F

• &�� �� &������ ���������� ��
� &����� ���� 
� �M� ������� 
� ����� 
� )�-������D P3� ��, 3�0�� ��, Q��

��F

• �-���� ������O�� �� '������ ��� 
�������� )�������

� Prospecção de Verão 

Áreas Consideradas  

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

praticamente desconhecido. Assim, a escolha das áreas de amostragem para 2003 teve como base a 

classificação da cartografia Corine Landcover de áreas abertas. Procurou-se que estas áreas apresentassem uma 

distribuição alargada, abrangendo grande parte do Alentejo. Para a época de pós -reprodução de 2003, foram 

cartografadas 15 áreas de amostragem (Tabela 2).  

 
Metodologia adoptada 

$� (��� ���� &����
�� &� ���� � ���� �� ��
��� %�����.���� 
� ����
7���� 2�I$4 
� ���O��, &������
�

�)���� � ��&��7���� �����)� 
� 
�������� (��� &�� ���� ��&.��� �� ?���� "�� ���� �����
��
�� �� ��-������

��&�����D

• �� (��� 
�����
�� ���� ������
�� ���).� 
� ��������� ������ � 
 � � 
� � �   � , � )�����
�
� ����� �  � �8

I� '�� � ��� &��-��� ��%������, �� ��
� � �
� 
� �����'�� 
��&���)�� 2�G�����
� ����
�� �������
��4,


� ���� � ���� ��
� � (�� 
� ����
�F

• ��
�� �� ����)��O�� 
� ���O�� ���� �-����
�� � ��&��
�� �� ��&����)� ���� ������ 23D�8 ���4�

Selecção de habitat 

• &�� ��
� ����)���� 
� �� ��
�)�
�� �� ���
� 
� ���O�� ��� ���������
� � ��&����)� '������ 2�����
���0

�� ���
�� 
�������� -�&�� 
� ��
�)�
��� 
��������
�� &��� ����� 3�� � ���� ��4F

• � )�-������ ��� ����������
� �� ������� 
� ����� 2�03� ��, 3�0�� ��, ��0�� ��, ���4F

• �-�����0�� � &������ � ��&� 
� -�
� �� �����F

• �-�����0�� � &������ 
�� ���
�� 
� ����� ��� ������ 2��������
� ��� ������ 
� 3 � @, 
� ���� &�� � ��&�,

��&����)������4�
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������ �� R 1��� &��&����
�� �� ?����

����� $� �&�������& ���� �!� (& �)�����$��
$��� 
� �'�� 3�3;�8 �;

���&� <��� ��@� B>

?��� �����
� 883��� >�
A)�� 3 �=88�� @;
A)�� � BB;8�8 @=

���� 3>B=�� �>
�� ��)������ �BB3�3 @@
�� $�����+� �B���@ 8�

#)�
�� �3���B B�
"���
� C�
� �>3;�� 8@

5������� 8�B>�8 8>

!���� ?��E�� @��� B>
#���
�� �=>=�; 8>
���.)�� ���3�8 @3

!�� $������ ���@�= @>
����� 8�3�� >�;

 

Os censos f oram realizados por: Teresa Catry (ICN) 

Considerações Finais  
��� � ����� �� ������ 
�� �����'�� 
� ���&� �� .&��� �&�
���� ��� ��� &����)�� ���-� � ����� &�� �

���+���� 
�� (��� ������ $, � %�� ��&���� �� ������ ������
� �� &EG��� .&��� &� ���� � ������� ����

������

�� �������, &����� ���� ������ 
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�F C��� R <����F �+0��
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 Grão 1 Grão 2 Fj-frade 

Nº visitas 17 17 15 

Ttetrax 2 117 0 
Otarda 0 3 2 
Porientalis 0 0 13 
Boedicnemus 1 0 0 
Melcalandra 0 0 299 
Aruf  10 34 2 
Ccoturnix 0 15 9 
Cpalumbu  0 5 0 

Sturtur 0 3 0 
Lcapensi  0 20 25 
Ocuniculus 0 0 1 
Total 13 197 338 
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E� ����������� �(���� ��� ��  ���� � (������� (�&� ��� (����� �%���� �� ��� ���� ����

I5G& � ��� I5G&� (��� � &��� � !��)��8!����� ���(� ��$������� ��� ��#������ ��  ����� ��
!� ����� �� (�������� �� ���8��8�#�� � �� ����(������� ������/

������ ��� 1�� 
�� ������� 
� "���)�� 
� ����� A �&������
�
��������� �����)� � &�
���� &�� � -��� C��3 R !���� $��
�F C���
R <����F �+0��
� R <�����

 Grão 1 Grão 2 Fj-frade 

Área (ha) 3 2,8 3,5 
Produção potencial teórica 
(kg/ha) 341,25 - 258,13 

Produção real teórica 
(kg/ha) 156,83 - 95,67 

Produção potencial pós-
colheita (PPPC) (kg/ha) 273,00 - 206,50 

Produção real pós-colheita 
(PRPC) (kg/ha) 125,47 - 76,53 

Rendimento PPPC ( ����� 204,75 - 309,75 
Rendimento PRPC ( ����� 94,10 - 114,80 
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Projecto de Conservação do Sisão no Alentejo  
Época agrícola 2003/2004  

 
Parceiros:  SPE – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves  

   AAC – Associação de Agricultores do Concelho de Mourão 
ICN – Instituto de Conservação da Natureza 

 
Participação: AJAM – Associação de Jovens Agricultores de Moura 

 
 

Medida: 
  

• “Sementeira de Leguminosas” 
 

Objectivos: 

• Reforçar os habitats de alimentação do sisão e abetarda durante todo o ano, tendo em conta a 
fenologia das espécies. 

 

• Garantir cerca de 200 ha/ano de leguminosas dentro dos núcleos de trabalho. Pretende -se que 
1/3 dessa área seja afecta à cultura de leguminosas de Inverno e 2/3 afectos à cultura de 
leguminosas de Primavera. 

 

• Aplicação das “boas práticas agrícolas”, nomeadamente ao nível da conservação e melhori
dos solos.  

  

 
Âmbito geográfico: 
 

 Esta medida pretende ser implementada dentro dos três núcleos de trabalho definidos pela 
Coordenação do Projecto: Zona 1 - Mourão, Zona 2 - Granja / Póvoa de S. Miguel e Zona 3 - Stº 
Amador / Safara. 

  
 
Destinatários:  
 
 Poderão candidatar-se agricultores em nome individual ou colectivo. 

 
 
Condições de acesso:  
 

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

 

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

a) Realização dos itinerários culturais necessários ao normal desenvolvimento das plantas e 
aqui ição dos factores de produção (sementes). Nota:  Mediante acordo, os factores de 
produção e alguns itinerários culturais poderão ser adquiridas e efectuados pela Coordenação 
do Projecto, sendo os valores gastos subtraídos ao montante da ajuda. 

 

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

 

c) Utilizar as espécies e/ou variedades de leguminosas indicadas pela Coordenação do Projecto e 
Associações de Agricultores. As espécies de Inverno a considerar são: luzerna ( Medicago 
sativa), ervilhaca (Vicia sp.), fava (Vicia faba), ervilha (Pisum arvense) e tremoço doce (Lupinus 
albus). As espécies de Primavera a considerar são: Grão-de-bico (Cicer arietinum) e Chicharo 
(Lathyrus cicera). 

 

d) Realizar a sementeira na altura prevista de acordo com as características da cultura� 
e) Garantir uma cobertura mínima de 90% da parcela, tendo em conta as densidades de 

sementeira indicadas pela Coordenação do Projecto e Associação de Agricultores. 
 

f) As culturas de Inverno deverão ser mantidas no terreno até 28 de Fevereiro e as culturas de 
Primavera deverão ser mantidas no terreno até 15 de Setembro. Após estas datas, o grão e/ou 
a matéria verde poderão ser colhidas para proveito do agricultor(a) / empresário(a) agrícola, 
excepto quando os regulamentos do MADRP não o permitam.  

 
 
Montante das ajudas:  
 

• O valor de ajudas a atribuir é de 299,28 � � ���  
 

 
Ressalva:  

 

• Tendo em conta o limite orçamental deste projecto, os pa rceiros reservam o direito à recusa de 
candidaturas a esta medida. 

 

• O mesmo destinatário pode candidatar-se em simultâneo às três medidas. 
 

• Estes compromissos e respectivas ajudas são acumuláveis com as ajudas da PAC atribuídas 
pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.  
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Projecto de Conser vação do Sisão no Alentejo  
Época agrícola 2003/2004  

 
Parceiros:  SPE – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves  

   AAC – Associação de Agricultores do Concelho de Mourão 
ICN – Instituto de Conservação da Natureza 

 
Participação: AJAM – Associação de Jovens Agricultores de Moura 

 
 

Medida: 
  

• “Maneio pecuário” 
 

 
Objectivos: 

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

 

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

 
 
Âmbito geográfico: 
 
 Esta medida pretende ser implementada dentro dos três núcleos de trabalho definidos pela 
Coordenação do Projecto: Zona 1 - Mourão, Zona 2 - Granja / Póvoa de S. Miguel e Zona 3 - Stº 
Amador / Safara. 
  

 
Destinatários:  
 

 Poderão candidatar-se agricultores em nome individual ou colectivo. 
 

 
Condições de acesso:  
 

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

 

• Serem detentores de efectivos bovinos, ovinos e/ou caprinos. 
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Compromissos dos beneficiários  
 
a) Manutenção de uma parcela de pastagem guardada durante dois meses e meio (entre 1 d

Abril e 15 de Junho, ou entre 15 de Abril e 30 de Junho, consoante as condições 
meteorológicas).  

 
b) Não efectuar qualquer intervenção na pastagem durante o período reprodutor das aves (manter 

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

 

 
 
Montante das ajudas:  

 

• O valor de ajudas a atribuir é de 9,98 � � ���  
 
 
Ressalva:  

 

• Tendo em conta o limite orçamental deste projecto, os parce iros reservam o direito à recusa de 
candidaturas a esta medida. 

 

• O mesmo destinatário pode candidatar-se em simultâneo às três medidas. 
 

• Estes compromissos e respectivas ajudas são acumuláveis com as ajudas da PAC atribuídas 
pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.  
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Projecto de Conser vação do Sisão no Alentejo  
Época agrícola 2003/2004  

 
Parceiros:  SPE – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves  

   AAC – Associação de Agricultores do Concelho de Mourão 
ICN – Instituto de Conservação da Natureza 

 
Participação: AJAM – Associação de Jovens Agricultores de Moura 

 
 

Medida: 
  

• “Práticas Agrícolas para a Conservação da Natureza” 
 

 
Objectivos: 

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

 

• Garantir cerca de 2 500 ha/ano de parcelas onde se apliquem alterações às práticas culturais 
que sejam de baixo custo e fácil execução, contribuindo para a melhoria ambiental dos 
ecossistemas agrícolas. 

 

• Incentivar e apoiar os agricultores na aplicação das “boas práticas agrícolas” e na candidatur
às “Medidas Agro-Ambientais” do Plano Ruris, nomeadamente ao nível da conservação 
melhoria dos solos.  

  
 
Âmbito geográfico: 
 

 Esta medida pretende ser implementada dentro dos três núcleos de trabalho definidos pela 
Coordenação do Projecto: Zona 1 - Mourão, Zona 2 - Granja / Póvoa de S. Miguel e Zona 3 - Stº 
Amador / Safara. 
  

 
Destinatários:  
 

 Poderão candidatar-se agricultores em nome individual ou colectivo. 
 

 
Condições de acesso:  
 

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

 

• Praticarem nas suas parcelas um sistema de rotação tradicional ou derivado deste, ou 
possuírem parcelas de pastagem permanent ou temporária. 
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Compromissos dos beneficiários  
 

a) Manter uma faixa de cereal (de sequeiro) não mondada em redor da parcela, com uma 
largura mínima de 8 metros, (ou 5 a 10% da área da parcela). Nas culturas sob cente
pivot manter uma faixa não mondada com cerca de 6 metros de largura (ou 2 a 3% d
parcela). 

 

b) Não alqueivar as parcelas de retirada de terras entre 15 de Março e 30 de Junho. 
 

c) Não utilizar meios aéreos para aplicação de fitofármacos, nem usar aqueles cujas 
substâncias activas sejam: bromoxinil, i oxinil, mecoprope, prossulfurão, diclofope-
metilo, diflufenicão e paraquato. Nota:  em anexo segue uma lista com os produtos 
comerciais que contêm estas substâncias activas. 

 

d) Não ceifar o cereal e forragem antes da data indicada pela Associação de Agricultores. 
 

e) Manter os restolhos e resíduos vegetais das culturas de sequeiro e regadio, não 
queimados e não mobilizados até às “águas novas”. 

 

f) Manter os pontos de água existentes na exploração acessíveis às aves (sisão e 
abetarda) entre Julho e Setembro. 

 

g) Manter a parcela limpa de resíduos inorgânicos, nomeadamente plásticos usados no 
transporte e condicionamento de factores de produção. 

 

h) Respeitar o período de melhor sazão do solo para efectuar as mobilizações 
necessárias à sementeira, devendo contudo, optar -se sempre que possível por 
mobilizações mínimas. 

 

i) Nas parcelas de pastagem (natural ou semeada) manter um encabeçamento máximo 
de 1 CN / ha. 

 
 
Montante das ajudas:  
 

• O valor de ajudas a atribuir é de 9,98 � � ���  
 

 
Ressalva:  

 

• Tendo em conta o limite orçamental deste projecto, os parceiros reservam o direito à recusa de 
candidaturas a esta medida. 

 

• O mesmo destinatário pode candidatar-se em simultâneo às três medidas. 
 

• Estes compromissos e respectivas ajudas são acumuláveis com as ajudas da PAC atribuídas 
pelo Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.  
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Lista das substâncias activas e respectivos produtos comerciais homologados pela DGPC, à venda 
em Portugal, que não podem ser aplicados: 

 
Fonte : Direcção Geral de Protecção das Culturas 

 

Substância activa 
Tipo de fitofármaco 

Nome comercial Empresa 

Paraquato Herbicida Gramoxone 2000 ZENECA 

Paraquato Herbicida Paraquato SAPEC 20 SAPEC 

Paraquato Herbicida Paraquato SELECTIS 20 SELECTIS 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Bromoquisa AGROQUISA 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Bromotril 250 SC MAKHTESHIM 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Buctril BAYER 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Emblem CFPI 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Mextrol B CFPI 

Bromoxinil 
(octanoato)  Herbicida Milhotril SAPEC 

Ioxinil + 
bromoxinil + 
mecoprope 

Herbicida Oxytril M BAYER 

Bromoxinil+ 
prossulfurão Herbicida Eclat 63 WG NOVARTIS 

Bromoxinil + 
diclofope-metilo + 

diflufenicão 
Herbicida Luizor AVENTIS 
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Sr.(a) Agricultor(a) / Empresário(a) agrícola , para ficar
a conhecer este projecto, a forma como poderá participar e os
benefícios a que tem direito, informe-se junto dos parceiros e 
participantes do projecto cujo contacto é dado em baixo. 

Para sua informação são apresentadas em seguida o tipo de 
medidas a implementar (de fácil execução) e as áreas de intervenção. 

 

Medidas: 
  

• “Sementeira de Leguminosas” 
• “Maneio pecuário” 
• “Práticas Agrícolas para a Conservação da Natureza” 

 
 Áreas de intervenç ão: 
 
  Zona 1 (Freguesia de Mourão) : Herdade do Benjoim, Herdade da Cerejeira,
Herdade da Abegoaria, Herdade das Palmeiras, Herdade do Retiro, Herdade da Tapadinha, 
Herdade das Galvoeiras, Herdade do Monte Novo, Herdade do Canhão  Novo, Herdade do 
Canhão Velho e outras propriedades que fiquem anexas às anteriores. 
 
  Zona 2 (Freguesia de Póvoa de S. Miguel) : Crazonas, Marco Alto,
Herdade da Chainha, Vale do Milho, Herdade da Panascosa, Herdade do Vale Formoso, 
Airoso, Freixeira, Courelas do Rebentão e outras propriedades que fiquem anexas às 
anteriores. 
 
  Zona 3 (Freguesias de Stº Amador e Safara) : Herdade dos Lameirões,
Herdade dos Parrados, Herdade da Coroada,  Coroadinha, Pimentas, Corujeira, Chorão,
Regueiros, Bogalheira, Herdade do Abril, Herdade de Vale Vinagrinho, Bota Serva,
Amendoeira, Bispos, Covões, Rabo da Lagoa, Courelas do Poço, Courelas da Canada, 
Morgadinha, Cebola, Courelas dos Lameirões e outras propriedades que fiquem anexas às 
anteriores. 
 

Se tem propriedades nestas zonas, para mais informações contacte:  
     

Associação dos Agricultores do Concelho de Mourão  
Rua Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, nº 17, 7240-261 Mourão Telf. 266 586 386 

    Associação de Jovens Agricultores de Moura    
      Praça Gago Coutinho, nº3, 7860 Moura Telf.  285 251 080 
      Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves    
      Rua Roque Antunes, Lote 8, R/C dtº, 7860 -183 Moura Telfs. 285 254 224 / 96 9562491 
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