
 

 

 

Temas/ Painéis 

 

Painel I: Ecologia das espécies (espécies bandeira na conservação da estepe) 

Painel III: Gestão de habitat (outros LIFE e agentes interventivos na gestão da estepe) 

Painel II: LIFE Estepárias (resultados finais) 

Objetivo do Seminário 

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, incentivar a troca de experiências e de conhecimento atualizado, 

que permitam melhorar a proteção a longo prazo destes ecossistemas. Sendo destinado a 

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, será também 

possível apresentar os resultados obtidos nas ações de gestão do habitat efetuadas nos últimos 

anos. O Seminário “Conservação das Estepes Cerealíferas” marca também o encerramento 

oficial do Projecto LIFE Estepárias. 

 
 



PROGRAMA 

DIA 7 NOV | 4ª FEIRA 

9H00: Receção aos participantes 

9H30: Sessão de abertura do Seminário 

 Dr. Pedro Rocha (em representação da Secretaria de Estado das Florestas e Desenvolvimento 

Rural e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas) 

 Arq. Francisco Duarte (Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde)  

 Prof. Eugénio Sequeira (Direção Nacional da LPN) 

 

10H00: Painel I: Ecologia das Espécies Moderador: Francisco Moreira 

 “Monitorização da Comunidade de Aves Estepárias na ITI de Castro Verde” – Rita Ferreira (Bio3)  

 “Dados preliminares sobre a utilização de imagens de satélite para avaliar o impacto do clima 
no habitat das aves estepárias, usando o sisão como espécie modelo” - João Paulo Silva (CEABN 
- ISA) 

 “Padrões espaciais nos locais de parada nupcial e predição das áreas de lek na abetarda - 

implicações para a conservação” - Pedro Rocha (CEABN - ISA) 

11H00: Pausa para café 

11H30: Continuação do Painel I: Ecologia das Espécies 

 “Conservação do Peneireiro-das-torres: passado, presente e futuro” - Inês Catry (CEABN - ISA)  

 “Efeitos das alterações do uso do solo nas aves de meios agrícolas” – Luís Reino (CIBIO)  

 “Monitorização da diversidade vegetal em áreas de pousio/pastagem” – Helena Castro (Centro 

de Ecologia Funcional, Universidade de Coimbra) 

12H15: Debate 

13H00: Pausa para almoço 

14H30: Painel III: Gestão de habitat Moderador: Pedro Rocha 

 “Utilização de projectos agro-ambientais e LIFE para compatibilizar a conservação das aves com 

a agricultura e criação de gado na Reserva Natural e ZEPA Las Lagunas de Villafafila”– Jesus 

Palacios Alberti e Mariano Rodríguez Alonso (Junta de Castilla y León) 

15H00: Painel II: LIFE Estepárias Moderador: Pedro Rocha 

 “Projeto LIFE Estepárias” – Rita Alcazar (LPN) 

  “Implementação de um Programa de Recuperação para aves estepárias - Projeto LIFE 

Estepárias” – Liliana Barosa (LPN) 

 “Impacto das alterações climáticas na distribuição e ecologia das aves estepárias - Projeto LIFE 

Estepárias” - Francisco Moreira (CEABN - ISA) 

16H00: Pausa para café 

16H30: Continuação do Painel II 

 “Variações interanuais na densidade de sisão Tetrax tetrax. Influência da intensificação agrícola 

e precipitação.” - Ana Delgado (CEABN - ISA) 



 “Consulta às populações e envolvimento cívico na conservação da natureza e das aves 

estepárias” – Paula Castro (CIS – ISCTE-IUL) 

 “As ações de sensibilização e educação ambiental do Projeto LIFE Estepárias: um complemento 

essencial para o envolvimento local” – Cátia Marques (LPN) 

17H30: Debate 

18H00: Homenagem de agradecimento 

18H30: Inauguração da Exposição “art&penas”: trabalhos realizados pelas turmas participantes nas 

acções de Educação Ambiental do Projecto LIFE Estepárias e ilustrações de Rui Sousa, elaboradas para o 

conto infantil ilustrado “As Aventuras de D. Berta, Sansão e Julião” 

 Bolo de aniversário dos 20 anos do Programa LIFE 

21H30: Apresentação de peças de teatro infantil “As Aventuras de Dona Berta, Sansão e Julião” 

 Grupo de teatro infantil da Associação “Regina Cordium” 

 

 

____________________________________________________________________________ 

DIA 8 NOV | 5.ª FEIRA 

9H30: Saída de campo (observação de aves e das medidas implementadas no campo pelo Projecto LIFE 

Estepárias) 

13H00: Pausa para almoço 

14H30: Continuação do Painel II: LIFE Estepárias  

 “Medidas de minimização dos impactes das linhas elétricas nas aves estepárias: monitorização 

e resultados - Projeto LIFE Estepárias” – Beatriz Estanque (LPN) 

 “Medidas de minimização dos impactes das vedações nas aves estepárias: monitorização e 

resultados - Projeto LIFE Estepárias” – Beatriz Estanque (LPN) 

 “Sinergias com gestores cinegéticos para a conservação da Abetarda e do Sisão - Projeto LIFE 

Estepárias” – Hugo Lousa (LPN) 

15H30: Pausa para café 

16H00: Continuação do Painel III: Gestão de habitat Moderadora: Rita Alcazar 

 “A participação social como ferramenta fundamental na conservação dos hábitats e da fauna – 

O Projeto LIFE NAT/E/7348” – Javier Pérez (Gobierno de Extremadura) 

 “Projeto LIFE 08NAT/E/000068 – Conservação e gestão nas Zonas de Proteção Especial para 

aves estepárias de Andaluzia” – Antonio Leiva Blanco (Agencia Medio Ambiente y Agua de 

Andalucía) 

  “Projeto de recuperação de colónia de Peneireiro-das-torres na ZPE de S. Vicente” - Nuno 

Sequeira (Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza)  

16H45: Debate 

17H30: Sessão de Encerramento 



Drª. Sofia Guedes Vaz (assessora do Gabinete da Sr.ª Ministra da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território) 

Drª. Rita Alcazar (coordenadora do Projeto LIFE Estepárias) 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS & INSCRIÇÕES: 
www.lifeesteparias.lpn.pt 

 
Tlf: 286 328 309 

Tlm: 925 068 990 
E-mail: esteparias@gmail.com 

http://www.lifeesteparias.lpn.pt/
mailto:esteparias@gmail.com

