
       

NOTA DE IMPRENSA 

 

Seminário LIFE Estepárias “Conservação das Estepes Cerealíferas” 

Castro Verde (Cineteatro Municipal), 7 e 8 de Novembro de 2012 

 

 

 

 

Nos próximos dias 7 e 8 de novembro decorrerá, no Cineteatro Municipal de Castro Verde, o Seminário 

“Conservação das Estepes Cerealíferas”, organizado pela LPN - Liga para a Proteção da Natureza no âmbito 

do Projeto LIFE Estepárias, com o objetivo de atualizar e promover o intercâmbio de conhecimentos sobre 

estes ecossistemas e as aves ameaçadas associadas. 

 

O Projeto LIFE Estepárias 

Na última década, têm ocorrido mudanças significativas em áreas rurais, nomeadamente nas áreas de 

agricultura extensiva características dos ecossistemas pseudo-estepários e que dominam as extensas 

planícies alentejanas. Estas mudanças têm frequentemente consequências negativas sobre aves estepárias, 

algumas das quais mundialmente ameaçadas de extinção, como é o caso da Abetarda, Sisão e Peneireiro-

das-torres.  



       

O Projeto LIFE Estepárias “Conservação da Abetarda (Otis tarda), Sisão (Tetrax tetrax) e Peneireiro-das-

torres (Falco naumanni) nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo” (LIFE07/NAT/P/654), decorreu entre 

2009 e 2012, tendo como área de intervenção as ZPE de Castro Verde, Mourão/Moura/Barrancos, Vale do 

Guadiana e Piçarras. Este projeto foi coordenado pela LPN e teve como parceiros a EDP Distribuição e o 

Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE, contando com o apoio financeiro do Programa LIFE da 

Comissão Europeia (75%), da Somincor, EDP e da REN (através do PPDA da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos). A organização deste Seminário conta também com a colaboração da Câmara Municipal de 

Castro Verde e da Associação Regina Cordium de Apoio à Integração. 

As três espécies-alvo deste projeto são aves estepárias com necessidade de medidas urgentes de 

conservação, altamente vulneráveis às mudanças nas práticas agrícolas que, num passado recente, 

causaram a perda e fragmentação de seu habitat. No entanto, as mudanças na agricultura não são os únicos 

problemas que estas aves enfrentam. As ameaças à sua conservação incluem a florestação de terras 

agrícolas, o abandono do meio rural, colisão com linhas elétricas e cercas, eletrocussão nos postes de 

energia, a fragmentação das populações causadas por cercas e estradas, perturbação humana, predação e 

mudanças climáticas. 

O Seminário Conservação das Estepes Cerealíferas 

O intercâmbio de conhecimentos sobre a conservação e a gestão deste ecossistema e das espécies 

associadas assume uma importância relevante para todos os intervenientes. Este Seminário pretende, por 

isso, analisar e incentivar a troca de experiências e de conhecimento atualizado, que permitam melhorar a 

proteção a longo prazo destes ecossistemas. Será também a sessão de encerramento do Projeto LIFE 

Estepárias, onde se irão apresentar alguns dos resultados obtidos nas ações de gestão do habitat. 

Este Seminário tem como público-alvo biólogos, técnicos de conservação da natureza, investigadores na 

área da Biologia da Conservação e Agronomia, agricultores, agentes locais, técnicos de desenvolvimento 

local e funcionários das autoridades nacionais, regionais e locais, e público em geral. 

O Seminário será composto por três painéis principais com os temas (i) Ecologia das Espécies, (ii) Projeto LIFE 

Estepárias e (iii) Gestão do Habitat, contando com a participação de importantes investigadores nacionais e 

de representantes de vários projectos LIFE desenvolvidos em três regiões de Espanha (Extremadura, 

Andalucía e Castilla y León). 



       

No dia 7, pelas 18H30, será inaugurada a exposição “art&penas” com um conjunto de trabalhos realizados 

pelas diversas turmas que participaram nas ações de educação ambiental no decurso do projeto, bem como 

com a presença das ilustrações originais do conto infantil ilustrado “As Aventuras de D. Berta, Sansão e 

Julião”, de Rui Sousa.  

Ainda no dia 7, pelas 21H30, será apresentada uma peça de teatro infantil pelo Grupo de Teatro da 

Associação Regina Cordium de Apoio à Integração, numa dramatização do conto infantil “As Aventuras de D. 

Berta, Sansão e Julião”, escrito pela jornalista Fernanda Freitas.  

 

Mais informações em www.lifeesteparias.com. 

 

  Castro Verde, 26 de Outubro de 2012 

A Equipa do Projeto LIFE Estepárias 

 

 

Para mais informações: 

Rita Alcazar (Coordenadora do Projeto LIFE Estepárias) – 964439067  

 

A Liga para a Protecção da Natureza (LPN), fundada em 1948, é uma Organização Não Governamental de Ambiente 

(ONGA) de âmbito nacional. É uma Associação sem fins lucrativos com estatuto de Utilidade Pública. É membro do EEB 

(European Environmental Bureau), IUCN-The World Conservation Union, CIDN (Conselho Ibérico para a Defesa da 

Natureza), MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development), SAR 

(Seas at Risk), CCRS (Conselho Consultivo Regional para as Águas Ocidentais Austrais), EUCC (European Union for 

Coastal Conservation). 

http://www.lifeesteparias.com/

