
 

 

CURIOSIDADES: Saiba mais sobre o Sisão 

O Sisão é uma ave de médio porte, residente em Portugal, sendo a mais pequena da família das Abetardas, com as quais tem semelhanças 

ecológicas e comportamentais. Os machos apresentam durante a época de reprodução um colar preto e branco muito característico que os 

distingue das fêmeas.  A sua área de ocorrência diminuiu nos últimos séculos, estando agora fragmentada em apenas dois núcleos: a ociden-

te na Península Ibérica, França e Itália e a oriente no sudeste da Rússia e Cazaquistão. A Península Ibérica alberga mais de metade da popula-

ção mundial. Em Portugal ocorre principalmente no Alentejo. 

Os Sisões são gregários durante o ano, formando bandos que podem chegar aos milhares, e que se separam durante a Primavera para a 

reprodução. Nesta altura os machos defendem territórios dentro dos quais fazem a parada nupcial para atrair as fêmeas e acasalar. As 

fêmeas fazem o ninho no solo em pousios, pastagens e searas pouco densas. O Sisão alimenta-se de folhas, caules, flores e sementes, e tam-

bém de insectos durante a época de reprodução.  

Saiba mais em www.lifeesteparias.lpn.pt 

 

Presidente da República visita CEAVG e conhece algumas acções do Projecto LIFE Estepárias 

No dia 8 de Julho, o Presidente da República, Dr. Aníbal Cavaco Silva, acompanhado da Ministra da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dra. Assunção Cristas, visitou o Centro de Educação 

Ambiental do Vale Gonçalinho (CEAVG), da LPN em Castro Verde. 

Durante a visita foi possível mostrar o trabalho efectuado pela conservação das aves estepárias, como a aquisi-

ção de propriedades apoiadas pelo Programa LIFE da Comissão Europeia e as Medidas Agro-Ambientais para os 

agricultores do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER). 

Durante a visita mostrou-se também o trabalho efectuado nas acções do Projecto LIFE Estepárias como a correcção de linhas eléctricas, as 

passagens e sinalização em vedações e a recuperação de aves estepárias feridas. No final da visita, o Presidente da República e a Ministra 

participaram na anilhagem de um Peneireiro-das-torres e na libertação de três aves desta espécie. Estas aves foram recolhidas durante a 

época de reprodução deste ano e recuperadas no Centro de Acolhimento e Recuperação de Animais Silvestres (CARAS), da LPN em Évora, 

pela equipa do Projecto LIFE Estepárias. 

 

LPN adquire nova herdade para a conservação da Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres 

A LPN adquiriu, no início de 2011, uma nova herdade, com 150 hectares, situada no Concelho e ZPE de Castro Ver-

de, no âmbito da Acção B1 do Projecto LIFE Estepárias (Aquisição de terrenos em áreas de elevada sensibilidade 

para a Abetarda). Com esta nova aquisição pretende-se assegurar que mais terrenos importantes para a conserva-

ção da Abetarda, e também do Sisão e do Peneireiro-das-torres, serão protegidos a longo prazo. 

A selecção destes terrenos teve por base as áreas utilizadas como territórios de parada nupcial de Abetarda, por 

serem as zonas de maior sensibilidade. Além de cumprir plenamente este critério, a Herdade é igualmente muito 

importante durante o período pós-reprodutor para as fêmeas e juvenis de Abetarda, mas também para o Sisão, que nidifica aqui, e para o 

Peneireiro-das-torres, que utiliza estes terrenos para caçar.  

 

Projecto LIFE Estepárias: Conservação da Abetarda, Sisão e 
Peneireiro-das-torres nas estepes cerealíferas do Baixo Alentejo 
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Monitorização de passagens em vedações, em marcha!  

Para aves, que como a Abetarda, se deslocam preferencialmente caminhando no solo, uma vedação pode ser um obstáculo intransponí-
vel, especialmente para os machos adultos (durante as suas paradas nupciais) e para as fêmeas com crias (por impedirem o acesso aos 
pontos de água e zonas de alimentação). No caso das crias, especialmente quando ainda não conseguem voar, a separação da progenito-
ra pode levar à sua morte. 

O Projecto LIFE Estepárias implementou diferentes tipos de passagens em várias vedações para o 
gado. O objectivo é tornar estas estruturas mais permeáveis para as aves, facilitando a sua circula-
ção pelos campos agrícolas. Para verificar a eficácia desta medida de gestão, está a utilizar-se equi-
pamento de armadilhagem fotográfica para documentar a utilização das passagens pela Abetarda, 
Sisão e restante fauna.  
Os resultados obtidos até ao momento são surpreendentes! Já foi possível documentar Abetardas 
e outras espécies selvagens a utilizar estas passagens. 
Esteja a par dos nossos “apanhados” em www.lifeesteparias.lpn.pt! 

 

Resultados do concurso de Banda Desenhada “Missão: Proteger a Abetarda, Sisão e Peneireiro-das-torres”  

Durante este ano lectivo o Projecto LIFE Estepárias lançou um Concurso de Banda Desenhada, dirigido aos alunos das quatro ZPE de 

intervenção do projecto, no Baixo Alentejo. Em Junho, o Júri do Concurso avaliou cerca de 40 trabalhos, distribuídos por três escalões de 

idade, com trabalhos individuais e colectivos. O escalão com maior participação foi o dos 7 aos 10 anos (68,4%), seguido do escalão dos 

11 aos 15 anos, com 26,3%, e o escalão dos 16 aos 20 anos, com 5,3%.  

A avaliação teve em consideração critérios como a qualidade do desenho, a fluência da narrativa, a originalidade e a relação com o tema. 

A Equipa do Projecto LIFE Estepárias felicita todos os premiados e agradece igualmente a participação e dedicação de todos os alunos e 

professores a este Concurso de BD. 

Pode consultar a lista de premiados e alguns dos trabalhos apresentados em www.lifeesteparias.lpn.pt  

 

Actividades de Educação Ambiental durante o ano lectivo 2010/11 

Além do Concurso de Banda Desenhada o Projecto LIFE Estepárias efectua actividades de educação ambiental para divulgar as três espé-

cies do projecto, as ameaças e a problemática da sua conservação. A adesão das escolas às actividades de educação ambiental do projec-

to LIFE Estepárias tem sido muito positiva. Ao longo do ano lectivo 2010/11 participaram 839 alunos de 46 turmas e 16 escolas das qua-

tro ZPE do projecto. Algumas turmas efectuaram trabalhos muito interessantes, como páginas no Facebook, blog, música ”rap” no You-

Tube, jogos, cartazes e folhetos. Dê uma espreitadela a estes bons exemplos em www.lifeesteparias.lpn.pt e ENCANTE-SE! 

 

IV Visita Guiada do Projecto LIFE Estepárias decorreu na ZPE do Vale Guadiana 

No dia 16 de Abril, a equipa do Projecto Life Estepárias, com a colaboração do ICNB - Parque Natu-
ral do Vale Guadiana, realizou um percurso pedestre na Zona de Protecção Especial (ZPE) do Vale 
Guadiana. Esta foi a 4.ª actividade aberta ao público para divulgar as acções do projecto e ao mes-
mo tempo ficar a conhecer melhor as aves estepárias e a Rede Natura 2000. O ponto de encontro 
foi em Mértola, de onde se seguiu para a zona dos Guizos, onde se iniciou uma agradável caminha-
da.  
A V Visita Guiada do Projecto LIFE Estepárias que irá decorrer na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, 
no dia 29 de Novembro (Sábado). A sua participação é gratuita e basta apenas inscrever-se, envian-
do-nos um e-mail com os seus dados pessoais para lpn.cea-castroverde@lpn.pt. Contamos consigo! Marque já na sua agenda! 

 

PROXIMOS ACONTECIMENTOSPROXIMOS ACONTECIMENTOS  
  

A decorrer: monitorização de vedações e de linhas eléctricas |  Protocolos com zonas de caça para abeberamento e alimentação suplementar 

Setembro: Censo Pós-reprodutor da Abetarda | Apresentação pública do Conto ilustrado “As Aventuras de D. Berta, Sansão e Julião” 

Outubro: Workshops de expressão dramática nas Escolas das quatro ZPE para preparação das peças de teatro 

Novembro: Workshop “Patologias, tratamento e recuperação de aves estepárias” | Visita guiada na ZPE de Mourão/Moura/Barrancos 
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