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1.  INT RO D U Ç ÃO  

1.1. Identificação e objetivos do projeto 

O presente documento constitui o terceiro relatório anual e final referente aos trabalhos realizados no âmbito do projeto 
de Implementação das Medidas Compensatórias no Parque Eólico de Prados. Este projeto, doravante designado por PMC, 
é dirigido ao tartaranhão-caçador (Circus pygargus), através da gestão do seu habitat. Nele são apresentados os 
resultados obtidos no último ano do projeto. Tratando-se simultaneamente do relatório final, inclui-se igualmente a 
compilação dos trabalhos realizados no período de vigência do projeto, decorrido entre fevereiro de 2013 e setembro de 
2016.  

O delineamento do projeto, bem como a justificação das linhas orientadoras para a execução das medidas foi 
apresentado e descrito no Plano de Medidas Compensatórias (PMC), para o Parque Eólico em estudo (Bio3, 2012), o qual 
teve por base o Parecer da Comissão de Avaliação ao Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE). A definição do Plano e das medidas nele previstas teve ainda em consideração as recomendações constantes 
no documento de Orientações Relativas à Natureza e Aplicação de Medidas de Compensação no Contexto da Aplicação 
do Decreto-Lei Nº 140/99, de 24 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei Nº 49/2005, de 24 de Fevereiro (ICNB, 2010), bem 
como os contributos que surgiram das reuniões efetuadas com as autoridades competentes.  

O PMC surgiu devido ao valor ecológico que o tartaranhão-caçador (Circus pygargus) apresenta a nível nacional, uma vez 
que se encontra Em Perigo de extinção, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) 
e é uma das espécies com elevada suscetibilidade à colisão face a esta tipologia de projetos (Silva et al., 2008; Bio3, 2009). 
Apesar das maiores densidades desta ave de rapina serem registadas no Alentejo (Equipa Atlas, 2008), as populações de 
áreas de vegetação “natural” possuem um maior sucesso reprodutor devido à ausência de perturbação relacionada com 
a atividade agrícola (Corbacho et al., 1997; Limiñana et al., 2006). Estima-se que entre os rios Douro e Tejo existam apenas 
cerca de 50 a 100 casais de tartaranhão-caçador (Ribeiro, 2006), pelo que as suas populações das áreas de montanha 
revestem-se de especial importância. 

Por outro lado, a mortalidade de aves de rapina em Parques Eólicos tem sido associada a uma elevada concentração de 
presas no local (e. g. Hunt & Hunt, 2006). Neste sentido, de um modo geral, as medidas definidas no Plano visaram, por 
um lado, promover uma menor utilização das áreas de funcionamento dos aerogeradores do Parque Eólico de Prados, 
diminuindo o risco de colisão a médio/longo prazo para tartaranhão-caçador. Por outro lado, as medidas de gestão de 
habitat preconizadas visaram favorecer a biodiversidade em áreas mais afastadas dos aerogeradores, favorecendo o 
fomento de presas nessas áreas. Face ao exposto, para o PMC foram estabelecidos três objetivos gerais: 

• Implementação de medidas que visem o aumento da disponibilidade alimentar em locais fora da influência do 
Parque Eólico, de modo a minimizar o risco de colisão; 

• Desadequação do habitat na área imediatamente envolvente aos aerogeradores, através da instalação de 
bosquetes; 

• Aumento da disponibilidade alimentar para tartaranhão-caçador em locais afastados do Parque Eólico, através 
de um conjunto de medidas de gestão de habitat favoráveis ao incremento das populações de presas, para desta 
forma contribuir para o sucesso reprodutivo da espécie, compensando eventuais impactes negativos. 

Todas as atividades realizadas no âmbito do PMC para o Parque Eólico de Prados seguiram as orientações definidas no 
respetivo Plano, encontrando-se compilados no presente documento todos os trabalhos desenvolvidos no período de 
vigência do projeto. 

1.2. Enquadramento da área de estudo 

O Parque Eólico de Prados é composto por 17 aerogeradores com potência unitária de 2,3MW, distribuídos ao longo da 
cumeada que se inicia no marco geodésico da Lomba e se estende até ao marco geodésico da Soida. No âmbito do projeto 
foi ainda instalada uma Linha de Transporte de Energia (LTE) ligando o empreendimento eólico à subestação de S. Vicente 
(Anexo I – Desenho 1). 
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A área de estudo definida para o PMC abrangeu não só a área afetada pelo empreendimento eólico, assim como uma 
área na envolvente do mesmo, tendo em conta os objetivos do projeto. Assim, para a primeira fase do projeto (Etapa 1) 
foi considerada uma área mais alargada, com cerca de 7.803 hectares, delimitada com base num buffer de 5km em torno 
da área mais utilizada por parte do tartaranhão-caçador, a qual foi, por sua vez aferida no âmbito dos trabalhos de 
monitorização da fase anterior à construção do Parque Eólico de Prados, em 2010 (Bio3, 2012).  

A área de estudo insere-se nos concelhos de Celorico da Beira, nomeadamente nas freguesias de Cadafaz, Vale de Azares, 
Vide entre Vinhas, Salgueirais, Linhares, Prados e Rapa, e da Guarda, abrangendo as freguesias de Aldeia Viçosa, Mizarela, 
Faia, Maçaínhas, Trinta, Corujeira e Videmonte. Esta área insere-se nas quadrículas UTM 10x10KM PE38, PE39, PE48 e 
PE49. 

A área de estudo encontra-se totalmente inserida no Parque Natural da Serra da Estrela (Decreto-Lei n.º 557/76, de 16 
de Julho), da Rede Nacional de Áreas Protegidas e no Sítio de Importância Comunitária PTCON0014 – Serra da Estrela 
(classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/00, de 5 de Julho), em particular na zona Norte do mesmo. 
Por outro lado, encontra-se também totalmente inserida na IBA (Important Bird Area) da Serra da Estrela (PT038) (Costa 
et al. 2003) (Anexo I – Desenho 1).  

De acordo com a obra de Costa et al. (1998), a área em estudo insere-se na província biogeográfica Mediterrânico-
Iberoatlântica, Superdistrito Altibeirense e no Sector Estrelense. Segundo Costa et al. (1998), o Superdistrito Altibeirense 
é maioritariamente granítico e, bioclimaticamente, denominado de supramediterrânico sub-húmido. No que se refere à 
componente vegetal, os bosques climatófilos (originais ou climácicos) enquadram-se na classe fitossociológica Querco-
Fagetea, mais concretamente na associação Holco-Quercetum pyrenaicae (Pinto da Silva & Teles, 1999). As pressões, 
bióticas ou abióticas, sofridas pela referida vegetação deram origem a etapas de substituição, ou seja, comunidades 
diretamente resultantes da degradação da referida vegetação original. São de referir os giestais da associação Lavandulo 
sampaioanae-Cytisetum multiflori (também presentes no Sector Estrelense) e os urzais das associações Halimietum 
alyssoido-Ocymoidis e Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis. 

No que se refere à vegetação, são típicas comunidades como os zimbrais (ex: Lycopodio clavati-Juniperetum nani), os 
giestais, os caldoneirais (Echinospartetum lusitanicae), os urzais (Junipero nani-Ericetum aragonensis), os tojais, os 
cervunais (Galio saxatilis-Nardetum) e os arrelvados (ex: Violetum langeanae), entre outros (Costa et al., 1998). O Sector 
Estrelense apresenta uma enorme diversificação e uma série de valores florísticos com uma acentuada importância 
nacional, dos quais se salientam: Centaurea micrantha subsp. herminii, Centaurea rothmalerana, Festuca henriquesii e 
Narcissus bulbocodium nivalis. 

1.3. Ações desenvolvidas 

O presente projeto foi organizado de acordo com o delineamento do plano de implementação de medidas 
compensatórias elaborado para o Parque Eólico em estudo. A nível estrutural, o presente PMC, encontra-se organizado 
nas seguintes Etapas e respetivas Ações:  

• Etapa 1 – Situação de referência e seleção dos locais a intervencionar 

o Ação 1.1 – Recolha de informação existente para a área de estudo  

o Ação 1.2 – Caracterização biofísica da área de estudo  

o Ação 1.3 – Estimativa da abundância relativa de espécies-presa  

o Ação 1.4 – Seleção das áreas de intervenção 

• Etapa 2 – Estabelecimento de parcerias 

o Ação 2.1 – Estabelecimento de protocolos de cooperação com proprietários de terrenos/arrendatários, 
pastores e Zonas de Caça 

o Ação 2.2 – Reuniões periódicas com proprietários de terrenos/arrendatários, pastores e Zonas de Caça 
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• Etapa 3 – Implementação das medidas de gestão de habitat 

o Ação 3.1 – Criação de mosaicos de habitats  

o Ação 3.2 – Incremento dos locais de alimentação (culturas para a fauna) 

o Ação 3.3 – Disponibilização de recursos hídricos e alimentares no período de estio 

o Ação 3.4 – Promoção do pastoreio extensivo 

o Ação 3.5 – Desadequação do habitat nas proximidades dos aerogeradores 

• Etapa 4 – Monitorização e avaliação do sucesso das medidas implementadas 

o Ação 4.1 – Acompanhamento da implementação das medidas de maneio 

o Ação 4.2 – Monitorização das medidas de gestão implementadas 

o Ação 4.3 – Monitorização das populações de espécies-presa 

o Ação 4.4 – Monitorização da população de tartaranhão-caçador 

Cada uma das Etapas suprarreferidas foi devidamente articulada com as restantes, sendo de referir que as mesmas se 
sobrepuseram temporalmente. No que respeita à planificação e execução dos trabalhos previstos no âmbito do PMC, a 
mesma teve por base o cumprimento do cronograma proposto no Plano. De referir que ao longo do projeto houve 
necessidade de se ajustarem pontualmente algumas tarefas previstas para algumas das Ações, encontrando-se o 
respetivo cronograma no Anexo II. Esta situação decorreu do facto de se tratar de um projeto com uma forte componente 
de cariz social, estando dependente não só de disponibilidade da equipa técnica responsável pela implantação do PMC, 
mas também de entidades locais. Por outro lado, a incidência de condições meteorológicas adversas levou ao ajuste dos 
períodos de realização de algumas tarefas, sem prejuízo dos objetivos propostos para as mesmas. Estas situações 
encontram-se expostas em maior detalhe nos capítulos seguintes, ou seja, nas Etapas/Ações em que se enquadram. 

1.4. Enquadramento Legal 

De acordo com o disposto nos termos do Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo DL n.º 
47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto, que vieram revogar o anterior DL n.º 69/2000, de 3 
de maio, alterado pelo DL nº 197/2005, de 8 de novembro, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 
empreendimento em causa apresentou um programa de monitorização para os descritores considerados mais sensíveis. 
Essa imposição legal foi formalizada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida a 13 de novembro de 2009. 

No Decreto-Lei anteriormente citado é referido que, “(…) compete ao proponente realizar a monitorização do projeto 
nos termos fixados na DIA (…)  e remeter à autoridade de AIA os respetivos relatórios (…)”. Neste contexto, os relatórios 
referentes aos trabalhos realizados no âmbito do PMC, como é o caso do presente relatório, deverão ser igualmente 
submetidos à autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) nos prazos fixados na DIA. 

1.5. Apresentação da estrutura do relatório 

O presente relatório seguiu a estrutura definida na Portaria n.º 395/2015 de 4 de Novembro. O seu conteúdo foi 
adaptado ao âmbito dos trabalhos efetuados, tal como previsto nesta mesma Portaria, sendo organizado em sete 
capítulos: 

• Capítulo 1: Introdução – descrição dos objetivos e âmbito deste estudo; 

• Capítulo 2: Antecedentes – referências a documentos antecedentes; 

• Capítulo 3: Etapa 1 – descrição dos trabalhos efetuados e apresentação dos resultados obtidos no âmbito da 
primeira etapa do projeto; 
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• Capítulo 4: Etapa 2 – descrição dos trabalhos efetuados e apresentação dos resultados obtidos no âmbito da 
segunda etapa do projeto; 

• Capítulo 5: Etapa 3 – descrição dos trabalhos efetuados e apresentação dos resultados obtidos no âmbito da 
terceira etapa do projeto; 

• Capítulo 6: Etapa 4 – descrição dos trabalhos efetuados e apresentação dos resultados obtidos no âmbito da 
quarta etapa do projeto; 

• Capítulo 7: Avaliação Anual do Plano de Medidas Compensatórias – apreciação global dos trabalhos realizados 
face aos previstos, no primeiro ano do projeto; 

• Capítulo 8: Preparação do próximo ano do projeto – apresentação dos trabalhos previstos para o segundo ano 
e identificação de potenciais momentos críticos; 

• Capítulo 9: Referências Bibliográficas 

• Capítulo 10: Anexos 

O respetivo esquema de apresentação pode ser consultado no Índice, páginas 2 e 3. 

1.6. Autoria técnica do relatório 

A equipa técnica responsável pelo presente relatório de monitorização e pelo trabalho de campo é apresentada no 
Quadro 1. 

Quadro 1 – Equipa técnica. 

Nome 
Formação Funções 

Catarina Ferreira Licenciada em Biologia 
Elaboração do relatório 

Técnica de campo 

Anabela Paula 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas 
Técnica de campo 

André Brito 
Licenciado em Engenharia Zootécnica 

Mestre em Engenharia Zootécnica 
Técnico de campo 

Catarina Gomes Ferreira 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Biologia Aplicada – Ramo de Ecologia e Gestão de Ecossistemas 
Técnica de campo 

Emanuel Ribeiro 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas 
Técnico de campo 

Isabel Passos 
Licenciada em Biologia 

Mestre em Ecologia Aplicada 
Técnica de campo 

João Paula 

Licenciado em Biologia 

Pós-graduado em Sistemas de Informação Geográfica – Recursos Agro-
Florestais e Ambientais 

Técnico de campo 

João Puga Licenciado em Biologia Técnico de campo 

João Santos 
Licenciado em Biologia. Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de 

Ecossistemas. Doutorado em Biologia, Especialização em Recursos 
Cinegéticos e Aquícolas 

Técnico de campo 

José Oliveira Licenciado em Biologia Técnico de campo 

Marco Caetano Licenciado em Biologia Técnico de campo 
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Nome Formação Funções 

Margarida Silva 
Licenciada em Biologia Ambiental variante Terrestres 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 
Técnico de campo 

Pedro Pereira 
Licenciado em Biologia 

Mestre em Ecologia, Biodiversidade e Gestão de Ecossistemas 
Técnico de campo 

Joana Santos 
Licenciada em Biologia Ambiental – Variante Terrestres 

Mestre em Ecologia e Gestão Ambiental 

Elaboração do relatório 

Gestora de Projeto 

Nuno Salgueiro 
Licenciado em Biologia Vegetal Aplicada 

Especialização em Ciências e Tecnologias do Ambiente 

Coordenação de Prestação 
de Serviços 

 

Relatório entregue a 30 de setembro de 2016. 

Citação recomendada: 

Bioinsight. 2016. Implementação de Medidas Compensatórias no Parque Eólico de Prados. Relatório Final (fevereiro 2013 

– setembro 2016). Relatório elaborado para TrustWind. Bioinsight. Odivelas, Setembro de 2016. 
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2.  ANT EC E D EN T ES  

O projeto do Parque Eólico de Prados foi sujeito a um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (Processo AIA 
n.º 2034), conforme estipulado no novo Regime Jurídico de AIA, Decreto-Lei (DL) n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado pelo DL n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo DL n.º 179/2015, de 27 de agosto, que vieram revogar o anterior 
DL n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado pelo DL nº 197/2005, de 8 de novembro. Do processo de AIA, efetuado em fase 
de estudo prévio, resultou a emissão, em 13 de novembro de 2009, de uma DIA com parecer Favorável Condicionado ao 
cumprimento de algumas medidas de minimização e planos de monitorização.  

O promotor do projeto adjudicou à empresa Bio3, Lda., atual Bioinsight, as monitorizações das comunidades de aves, 
quirópteros e flora e vegetação. A monitorização do ano 0 foi efetuada em 2010, tendo-se verificado, no âmbito das 
amostragens de avifauna, uma utilização intensa (em comparação com a restante área de estudo) por tartaranhão-
caçador (Circus pygargus) de uma zona que seria ocupada por 4 aerogeradores deste Parque Eólico (4, 5, 6 e 7). Em 
consequência, o promotor tomou a iniciativa de desenvolver um plano de medidas de gestão de habitat dirigido ao 
tartaranhão-caçador, como forma de minimizar e compensar o potencial impacte do Parque Eólico de Prados sobre esta 
população. 

O PMC foi apresentado no Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do Parque Eólico de 
Prados (Processo de Pós-Avaliação n.º 414). Durante a visita da Comissão de Avaliação à área de estudo, realizada no dia 
27 de julho de 2011, foi efetuada uma reunião de discussão do PMC, em que se avaliou a sua pertinência e avaliaram 
eventuais melhorias ao documento, tendo a Comissão de Avaliação validado o documento e apresentado vários 
contributos. 

Em setembro de 2011 foi emitido um Parecer da Comissão de Avaliação ao RECAPE, o qual referia que o Plano de Medidas 
Compensatórias se encontrava de acordo com o estipulado na DIA, no entanto deveria contemplar o desenvolvimento 
de ações de gestão das formações vegetais em áreas envolventes aos aerogeradores 4 a 7, tendo em vista torná-las pouco 
atrativas para o tartaranhão-caçador e para outras espécies com ecologia similar.  

No dia 12 de outubro de 2010, ocorreu uma reunião na sede do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), em que 
participaram representantes desta instituição, do proponente do projeto e da equipa responsável pela Componente 
Ecologia (atual Bioinsight), com o objetivo de discutir e aferir alguns aspetos desta nova medida. Posteriormente, o Plano 
de Medidas Compensatórias foi alvo de reformulações no sentido de contemplar as sugestões resultantes da reunião 
com a Comissão de Avaliação, tendo a versão final do referido plano sido entregue em janeiro de 2012. 

O primeiro e segundo relatórios anuais das atividades desenvolvidas no âmbito da implementação de medidas de 
compensatórias no Parque Eólico de Prados direcionadas ao tartaranhão-caçador (Circus pygargus) foram entregues, 
respetivamente em março de 2014 e 2015. O presente relatório corresponde simultaneamente ao terceiro relatório anual 
e relatório final das atividades desenvolvidas no período de vigência do projeto de compensação (fevereiro 2013 a 
setembro 2016). 
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3.  ET A P A  1  –  S I T U AÇ Ã O  DE  REF ERÊ NC I A  E  S E L EÇ ÃO  D O S  L O C A IS  A  

I N T ER V ENC IO N AR  

As Ações previstas para a Etapa 1 foram desenvolvidas e concluídas de forma integral durante o primeiro ano do projeto, 
conforme previsto. No âmbito da Ação 1.1 foi efetuada uma caracterização biofísica da área de estudo, tendo-se 
procedido à seleção da área com maior potencial para ser gerida no âmbito do projeto. Para esta área foi efetuada uma 
cartografia dos principais biótopos presentes (Ação 1.2), bem como efetuado um censo direcionado para os diversos 
grupos de presas do tartaranhão-caçador (Ação 1.3). Através da compilação e análise de informação recolhida nas ações 
anteriores procedeu-se à definição da área final de intervenção (Ação 1.4).  

3.1. Ação 1.1 – Recolha da informação existente para a área de estudo  

3.1.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

No âmbito da presente ação procedeu-se à caracterização biofísica da área de estudo, no sentido de selecionar as áreas 
mais adequadas para intervenção. 

Os trabalhos desenvolvidos consistiram na identificação, em gabinete, dos elementos com maior potencial perturbador 
para o tartaranhão-caçador na área de estudo (áreas sociais, vias de comunicação, linhas elétricas e outras infraestruturas 
potencialmente impactantes), no sentido de identificar as áreas com potencial reduzido para serem intervencionadas no 
âmbito do projeto. Estas áreas foram definidas com base num buffer de 500m em torno das infraestruturas identificadas, 
tendo sido excluídas da área de estudo. Foram ainda identificados os recursos hídricos, que incluíssem linhas de água 
naturais e artificiais (e.g. charcas). Posteriormente, foi realizada uma saída de campo, durante a qual foram identificadas, 
de forma preliminar, as principais manchas de biótopos com potencial de gestão, tendo-se também procedido à recolha 
de informação complementar referente às presas de tartaranhão-caçador. 

Para obtenção de informação complementar acerca da área de estudo foram estabelecidos contactos com algumas 
entidades competentes, nomeadamente o Agrupamento de Defesa Sanitária (ADS) da Guarda, para obtenção de 
informação acerca do número e identificação dos pastores que exploram a área de estudo, bem como a composição do 
seu efetivo e o Instituto da Conservação da natureza e das Florestas (ICNF), para aquisição da listagem das Zonas de Caça 
existentes na área de estudo e identificação das respetivas entidades reguladoras. 

Contrariamente ao previsto inicialmente pelo PMC, o contacto com os pastores e gestores cinegéticos não foi efetuado 
no arranque do projeto (fevereiro 2013) uma vez que, ainda não havia sido selecionada a área final para intervenção, 
tendo recalendarizado esta tarefa para maio de 2013. 

3.1.2. Resultados 

Em termos dos elementos recolhidos, ao nível dos recursos hídricos, a área de estudo insere-se na bacia hidrográfica do 
rio Mondego, inserindo-se parte do seu curso na área de estudo. Os restantes cursos de água existentes referem-se 
essencialmente a pequenas ribeiras e linhas de escorrência. 

No que diz respeito aos elementos de perturbação, na área de estudo foram identificadas áreas sociais, vias de 
comunicação e outras infraestruturas humanizadas como linhas elétricas ou outros Parques Eólicos. Em termos 
genéricos, as áreas sociais identificadas na área de estudo são pouco numerosas, encontrando-se interligadas por uma 
rede viária pouco abrangente, constituída por estradas municipais e nacionais. Salienta-se, no entanto, que a área de 
estudo, para além do Parque Eólico de Prados e LTE associada, abrange a área de implantação do Parque Eólico de 
Videmonte, bem como por outras pequenas linhas de média tensão. Estes elementos constituem os fatores identificados 
com maior potencial de impacte para o tartaranhão-caçador, pelo que se considerou que as áreas sob sua influência não 
apresentavam potencial para gestão, tendo estas sido excluídas nas fases seguintes do projeto (Anexo I – Desenho 1). 

No que concerne aos contactos com as entidades, por parte do Agrupamento de Defesa Sanitária da Guarda não se 
obteve qualquer resposta relativamente ao número de pastores recenseados para a área de estudo, contudo esta 
informação foi posteriormente disponibilizada pela Junta de Freguesia de Videmonte. Relativamente ao ordenamento 
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cinegético verificou-se que, a área de estudo intersetava os territórios de sete Zonas de Caça, na sua maioria Zonas de 
Caça Municipais (ZCM) (Quadro 2). 

Quadro 2 - Identificação das Zonas de Caça e respetivas entidades gestoras inseridas na área de estudo (dados de 2013). 

Tipo de zona de caça Zona de Caça Nº do processo Entidade gestora 

Municipal 

ZCM da Ribeira da Cabeça 5194 
Clube de Caça e Pesca da Ribeira da 

Cabeça Alta 

ZCM de Linhares da Beira 5191 
Associação de Desenvolvimento Local 

de Linhares da Beira 

ZCM de Videmonte 4365 Junta de Freguesia de Videmonte 

ZCM de Trinta 4476 Junta de Freguesia dos Trinta 

ZCM de Aldeia Viçosa 5156 Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa 

Associativa 

ZCA de Celorico da Beira 2166 
Clube de Caça e Pesca do Concelho de 

Celorico da Beira 

ZCA de Vale do Mondego 3827 
Associação Cultural, desportiva e 

Recreativa da Faia 

 

Através da compilação da informação apresentada anteriormente foi feita a atualização dos limites da área de estudo, 
no sentido de eliminar as áreas sem potencial para gestão, nomeadamente as áreas sob influência dos elementos de 
perturbação identificados. Desta forma, foi selecionada uma área para nova avaliação, com cerca de 1000 hectares, a 
qual foi caracterizada com maior pormenor no âmbito da Ação 1.2 (Anexo I – Desenho 1).  

3.2. Ação 1.2 – Caracterização biofísica das áreas potenciais de intervenção 

3.2.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente ação teve como principal objetivo caracterizar com maior pormenor a área definida na Ação 1.1, com vista à 
obtenção de uma cartografia atualizada que servisse de apoio à seleção dos melhores locais para implementação das 
medidas compensatórias preconizadas. Refere-se que, na presente Ação se optou por caracterizar uma área mais 
abrangente, no sentido de ser também possível a definição de uma área Controlo para a concretização do censo de 
espécies-presa no âmbito da Ação 1.3 (e posteriormente para a Ação 4.3).   

Numa primeira fase, em gabinete, procedeu-se à vectorização das principais unidades de paisagem em ambiente SIG 
(Sistemas de Informação Geográfica), através de fotointerpretação de imagens de satélite, à escala de 1:5000. Foram 
ainda identificados os potenciais Habitats Naturais do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2006), que constam do 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro. Recorreu-se 
ainda a informação cartográfica dos habitats presentes no Parque Natural da Serra da Estrela. A cartografia foi 
completada e validada mediante a realização de uma saída de campo, tendo-se procedido posteriormente à atualização 
da mesma com recurso aos elementos recolhidos no terreno. 

Durante o trabalho de campo realizado, no âmbito desta Ação, procedeu-se ao mapeamento de todos os movimentos 
de tartaranhão-caçador observados. 

3.2.2. Resultados 

Para a área identificada no âmbito da Ação 1.1 foram cartografados sete biótopos, nomeadamente; matos, agrícola, 
prado, plantações florestais, linha de água, humanizado e charca, os quais ocorrem frequentemente em mosaico, ou seja, 
cada biótopo surge em pequenas manchas intercaladas entre si. No entanto, estes podem surgir ainda em áreas de 
ocupação mista, nomeadamente em zonas de afloramentos rochosos, como é o caso das áreas de matos ou de prados 
naturais. Para os biótopos cartografados identificaram-se ainda os Habitats Naturais do Plano Sectorial da RN2000 (ICN, 
2006), que potencialmente poderiam estar presentes, tendo esta informação sido apresentada em detalhe no Anexo IV 
do primeiro relatório anual elaborado. 
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Na área caracterizada verificou-se que, grande parte era dominada pelo biótopo “Matos” (~61%), que em diversas zonas 
se encontravam associados a afloramentos rochosos. A diferenciação entre as áreas de matos com ou sem afloramentos 
rochosos revelou-se de especial importância para a execução dos trabalhos de gestão do habitat no âmbito da Etapa 3, 
tendo-se verificado que a percentagem de ocupação de ambos é bastante semelhante.  

Os restantes biótopos identificados possuem uma área de ocupação bastante mais reduzida, citando-se os biótopos 
“Prado” (~17%) e “Agrícola” (~16%) na ordem seguinte em termos de representatividade possuem também bastante 
representatividade na área avaliada. Os demais biótopos cartografados (Plantações Florestais, Linhas de Água, 
Humanizado e Charca) apresentam uma representatividade bastante mais reduzida (Figura 1). 

 

Figura 1 – Cartografia de biótopos presentes na área de estudo. 

3.3. Ação 1.3 – Estimativa da abundância relativa das espécies-presa 

3.3.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação teve como principal objetivo a determinação da situação de referência para os grupos-presa do 
tartaranhão-caçador na área de estudo, de forma a incorporar essa informação na seleção dos locais de intervenção 
finais.  

O tartaranhão-caçador possui uma dieta generalista, com base em diferentes grupos de presas, nomeadamente 
invertebrados (ortópteros), répteis, aves e mamíferos (micromamíferos e coelho-bravo) (BWPi, 2004; Arroyo, 1995; 
Corbacho, 1995; Correia, 2002; Catry et al., 2010), sendo esta geralmente regulada pela disponibilidade 
(ocorrência/abundância) das espécies presentes em cada local. Desta forma, uma vez que as preferências alimentares do 
tartaranhão-caçador na área de estudo não eram conhecidas, foram realizadas amostragens direcionadas para todos os 
grupos-presa enumerados anteriormente.  

As amostragens foram realizadas na área definida no final da Ação 1.1, ou seja, decorreram numa área maior 
relativamente à que se previa gerir, no sentido de monitorizar também uma área que pudesse funcionar como área 
Controlo. Desta forma, para efeitos da amostragem de presas, a área definida na Ação 1.1 foi subdividida, tendo sido 
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considerada a área mais a este como área “potencial Gestão” e a área mais a oeste como área “potencial Controlo”. Os 
dados recolhidos nesta Ação permitiram ainda caracterizar as populações de presas na fase pré-intervenção do PMC, 
permitindo estabelecer comparações com os resultados obtidos na fase pós-gestão. 

As amostragens de campo decorreram no período previsto, com exceção das amostragens do grupo dos répteis e 
ortópteros, que foram recalendarizadas para um período em que se verificassem condições meteorológicas mais 
favoráveis à deteção dos indivíduos deste grupo. O ajuste efetuado ao cronograma para o período de amostragem de 
ambos os grupos manteve-se nas amostragens seguintes realizadas no âmbito da Ação 4.3 – Monitorização das espécies-
presa. 

A concretização das amostragens de campo de ortópteros e micromamíferos foi realizada por técnicos devidamente 
credenciados, pelo ICNF, uma vez que esta tarefa implica a captura e manuseio de indivíduos.  

As metodologias de amostragem utilizadas para cada grupo de presas são apresentadas de seguida. 

Micromamíferos 

Para a amostragem de micromamíferos utilizou-se um método direto, envolvendo a captura de indivíduos através da 
montagem de armadilhas do tipo “Sherman”, as quais foram colocadas em áreas abertas (e.g. prados 
naturais/pousio/agrícola) e áreas semiabertas (e.g. matos baixos e dispersos), uma vez que estas apresentam maior 
potencial enquanto habitats de caça do tartaranhão-caçador (Tapia et al., 2008). Foram também efetuadas amostragens 
em áreas “fechadas”, com potencial para intervenção no âmbito da Etapa 2 do projeto (matos mais densos/altos sem 
afloramentos rochosos). Para cada biótopo foram realizadas 2 réplicas/pontos amostragem, respetivamente na área 
“potencial Gestão” e na área “potencial Controlo”, num total de 8 pontos de amostragem em cada uma das áreas. 

Em cada ponto de amostragem foram colocadas 10 armadilhas, dispostas em linha e espaçadas 10m entre si. As 
armadilhas permaneceram ativas durante 3 dias e 3 noites consecutivas, tendo sido verificadas ao início da manhã e ao 
final da tarde de cada dia, num total de 480 armadilhas/noite (Gurnell & Flowerdew, 1990). Nas armadilhas foi utilizado 
um isco, constituído por uma mistura de sementes (girassol, ervilha, aveia, milho), sardinha em lata e farinha láctea, para 
atrair e alimentar os indivíduos capturados. De forma a proporcionar um maior conforto térmico e proteção aos 
exemplares capturados, todas as armadilhas continham no seu interior uma porção de algodão hidrófobo e foram 
cobertas com vegetação. 

Os exemplares capturados foram alvo de administração de anestesia volátil leve de éter etílico, de forma a proporcionar 
uma marcação e manuseio corretos e seguros dos indivíduos. Foi efetuada uma marcação temporária através de corte 
de pelo, de forma que os indivíduos capturados fossem reconhecidos facilmente numa situação de recaptura (Tanaka, 
1963; Gurnell & Flowerdew, 2006). Para cada exemplar capturado foi feita uma identificação do sexo e efetuadas 
medições biométricas, nomeadamente, comprimento do corpo, comprimento da cauda, comprimento da orelha, 
comprimento da pata posterior e peso do animal. As medições biométricas foram obtidas em milímetros (mm), com 
recurso a uma régua e a craveira, e o peso do indivíduo foi medido em gramas (g) utilizando uma balança dinamómetro 
ou pesola. O método de captura respeitou a prática de reposição dos exemplares capturados no meio natural e no local 
de origem. Foram considerados como indivíduos recapturados os exemplares que apresentassem a marcação no pelo 
em qualquer uma das verificações das armadilhas (independentemente de ser uma visita durante o período da manhã 
ou da tarde). A identificação das espécies capturadas teve por base a chave dicotómica relativa à anatomia externa dos 
indivíduos apresentada por Gonçalves (2006) e a consulta das caraterísticas morfológicas descritas nos guias de campo 
de Blanco (1998a e b). 

O número de exemplares capturados em cada ponto de amostragem/biótopo das áreas “potencial Gestão” e “potencial 
Controlo” foi utilizado para determinar um índice de abundância relativa, traduzido no número médio de capturas/1000 
armadilhas noite, tendo em conta o referenciado por Pounds, (1981): 

𝐼𝑖𝑗 =
𝑁𝑖𝑗

𝑇𝑗 × 𝑅𝑗 − (  ∑ 𝐶𝑗 − 𝑟𝑗)𝑖
2

  ×1000 
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Em que: 

- Nij refere-se ao número de indivíduos da espécie i capturados durante a sessão de armadilhagem j;  

- Tj corresponde ao número de armadilhas disponíveis durante a sessão de armadilhagem; 

- Rj ao número de verificações efetuadas às armadilhas durante a sessão de armadilhagem j; 

- Cj número de capturas ou recapturas que não da espécie i na sessão de armadilhagem j e rj o número de 
recapturas da espécie i na sessão de armadilhagem j; 

Coelho-bravo 

Para a amostragem de coelho-bravo utilizou-se um método de censo relativo indireto, baseado na contagem de indícios 
de presença ao longo de percursos pedestres, tendo-se seguido as indicações do Projeto INCOB – Rede de Monitorização 
de Coelho-bravo (ICNB, 2009), as quais foram adaptadas à escala e objetivos deste projeto. 

Desta forma, a amostragem foi efetuada de forma regular e estratificada, tendo por base uma grelha arbitrária composta 
por quadrículas de 500x500m sobre da área definida na Ação 1.1. No total foram amostradas 32 quadrículas (16 
quadrículas na área “potencial Gestão” e 16 quadrículas na área “potencial Controlo”). Em cada quadrícula foi realizado 
um transeto de 250 metros de comprimento, ao longo de caminhos existentes, que foram percorridos a pé por uma 
equipa de dois elementos, tendo cada observador prospetado cerca de 1,5m para cada lado. Durante o percurso foram 
contabilizadas todas as latrinas encontradas, bem como anotados outros indícios de presença da espécie (excrementos 
dispersos, escavadelas, pegadas).  

Através da contagem de latrinas foi possível determinar a abundância relativa de coelho-bravo, através do cálculo do 
Índice Quilométrico de Abundância (IKA), traduzido no número de latrinas por quilómetro. Salienta-se que o cálculo de 
índices de abundância com base em indícios de presença, constitui um método muito utilizado no estudo de populações 
de coelho-bravo, uma vez que estão relacionados com a densidade absoluta da espécie (e.g. Sarmento, 2011; Piorno, 
2006; Alves & Ferreira, 2002). O levantamento de outros indícios de presença permitiu a confirmação da ocorrência da 
espécie, em quadrículas onde não foram observadas latrinas, no entanto não foram valorados em termos de abundância. 
Os valores de IKA obtidos para as quadrículas amostradas foram agrupados nas seguintes classes de abundância (Alves e 
Ferreira, 2002): 

• Ausente (0 latrinas) 

• Densidade baixa (1-10 latrinas) 

• Densidade média baixa (11-40 latrinas) 

• Densidade média alta (41-70 latrinas) 

• Densidade alta (71-100 latrinas) 

• Densidade muito alta (> 100 latrinas) 

Invertebrados – Ortópteros  

A amostragem do grupo dos invertebrados foi especificamente direcionada para a ordem Orthoptera, uma vez que em 
estudos realizados noutras regiões do país esta Ordem revelou ter uma abundância superior na dieta do tartaranhão-
caçador, comparativamente a outras ordens de invertebrados (Catry et al., 2010; Correia, 2002; Ribeiro, 2006). A 
amostragem foi realizada com recurso a duas metodologias distintas: armadilhas do tipo pitfall (prevista no Plano de 
ação) e transetos pedestres com utilização de rede entomológica. Esta última metodologia foi definida posteriormente 
ao Plano, pois a pesquisa bibliográfica revelou taxas de sucesso reduzido, no que diz respeito à amostragem da ordem 
Orthoptera com recurso a armadilhas do tipo pitfall. 
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Armadilhas pitfall 

As amostragens foram realizadas em locais com potencial de caça para o tartaranhão-caçador (matos rasteiros, prados, 
zonas pastoreadas), mas também em zonas com potencial para serem intervencionadas no âmbito do PMC (matos altos 
sem afloramentos rochosos). Refere-se ainda que, uma vez que as zonas pastoreadas também se incluem nos terrenos 
com maior utilização pelo tartaranhão-caçador para caça, para cada biótopo foram realizadas quatro réplicas, ou seja, 
duas réplicas em áreas com pastoreio e duas réplicas em áreas sem indícios de pastoreio. Tendo em conta que a área 
“potencial Gestão” é mais utilizada para o desenvolvimento da atividade pastoril que a área “potencial Controlo”, foram 
definidos seis locais de amostragem na área “potencial Gestão” e outros seis na área “potencial Controlo”, onde a pressão 
associada à pastorícia é bastante inferior.  

Em cada local de amostragem foram colocadas quatro armadilhas do tipo pitfall, em linha, com um espaçamento de 10m 
entre si, tendo sido usadas pitfalls com cerca de 22cm de altura e 14cm de largura (Ribeiro, 2006; Schirmel, 2010). Para 
colocação das armadilhas foi efetuada uma abertura no solo, com dimensões adequadas à sua inserção em profundidade, 
tendo sido posteriormente alisado o solo em redor da abertura da armadilha, para garantir que esta ficava ao mesmo 
nível da superfície do solo. Cada pitfall foi preenchida até 1/3 da sua capacidade com água e umas gotas de detergente 
biodegradável, para evitar a fuga dos indivíduos capturados. Por fim, sobre cada armadilha foram colocados arames, no 
sentido de evitar tanto a entrada/morte de vertebrados na armadilha como para evitar que o gado bebesse este 
conteúdo. As armadilhas permaneceram no terreno durante cinco dias consecutivos. O conteúdo das armadilhas foi 
recolhido para recipientes com álcool, os quais foram devidamente etiquetados com a referência do local de amostragem 
e a data de recolha. Posteriormente, em laboratório, procedeu-se à triagem dos indivíduos capturados e à identificação 
até à Família dos indivíduos da ordem Orthoptera. 

Transetos pedestres 

No que diz respeito à amostragem com recurso a transetos pedestres, foram amostrados 32 transetos de 250m de 
extensão, respetivamente 16 dos transetos na área “potencial Gestão” e 16 transetos na área “potencial Controlo”. 

Os transetos foram percorridos a pé por dois observadores, sendo que um dos observadores utilizou uma rede 
entomológica para efetuar batimentos na vegetação de ambos os lados do percurso, sempre que possível. O segundo 
observador auxiliou na contabilização dos indivíduos observados em salto durante o percurso. Todos os indivíduos 
observados foram identificados até à Família e contabilizados de acordo com este taxon. 

Répteis 

De acordo com a bibliografia, 20% da dieta do tartaranhão-caçador é constituída por répteis, principalmente lagartixas 
do género Psammodromus (Catry et al., 2010).  

Para a amostragem do grupo dos répteis foi utilizada uma metodologia direta de contagem de indivíduos, tendo sido 
realizada por transetos pedestres. No total realizaram-se 32 transetos de 250m, 16 na área “potencial Gestão” e 16 na 
área “potencial Controlo”, os quais foram percorridos a pé por 2 observadores, tendo sido levantadas pedras e outros 
elementos da paisagem que pudessem funcionar como abrigo para répteis. Todos os indivíduos observados foram, 
sempre que possível, identificados até à espécie e contabilizados, tendo-se procedido à georreferenciação do local onde 
foram observados.  

Salienta-se que, para cada transeto, foram realizadas duas réplicas para otimizar os resultados obtidos, uma vez que os 
indivíduos deste grupo evidenciam um comportamento esquivo, dificultando a sua observação. No entanto, para a 
contabilização final do número de indivíduos observados, foi considerado o número máximo de indivíduos de cada 
espécie observados, e não o somatório de ambas as réplicas. 

Aves 

A presença de aves na dieta do tartaranhão-caçador resulta da predação sobre passeriformes, principalmente alaudídeos, 
como a laverca (Alauda arvensis) e a cotovia-dos-bosques (Lullula arborea), ou ovos e indivíduos jovens de outras aves, 
como a perdiz (Alectoris rufa) (BWPi, 2004, Corbacho, 1995). 



 

  

 

Implementação de Medidas Compensatórias no Parque Eólico de Prados – Relatório Final 16 
 

 

Mod.039.12 

Para o grupo das aves recorreu-se ao método pontual de amostragem, sendo adequado para avaliar a abundância de 
aves. Os pontos de escuta foram realizados durante a madrugada/início da manhã, sendo este um dos períodos de maior 
atividade deste grupo (Bibby et al., 1992). Cada ponto foi amostrado por um período de 5 minutos, durante os quais 
foram registados todos os contactos visuais ou auditivos com aves em 3 bandas de distância: <50m, 50 a100m e >100m 
(Rabaça, 1995).   

Os pontos de observação e escuta foram definidos, no sentido de abranger toda a área definida na Ação 1.1, em locais 
onde predominassem biótopos que correspondem a terrenos de caça do tartaranhão-caçador, nomeadamente áreas 
agrícolas, áreas de prados naturais e áreas de matos baixos. Foram também definidos pontos de observação e escuta em 
locais com potencial para intervir no âmbito do projeto (matos sem afloramentos rochosos). Para cada biótopo foram 
definidas três réplicas, tendo sido no total definidos 24 pontos de amostragem, dos quais 12 pontos na área “potencial 
Gestão” e outros 12 pontos na área “potencial Controlo”. 

Os dados dos contactos obtidos com passeriformes nas bandas de distância até 100m foram posteriormente utilizados 
para determinação de um índice de abundância relativa para os biótopos amostrados, por área em estudo (potencial 
Gestão e Controlo), baseado no número médio de contactos/ponto de amostragem.  

Ao nível das metodologias de tratamento de dados, a informação recolhida para todos os grupos de presas amostrados 
foi analisada a nível estatístico, sempre que o volume de dados o permitiu. Foram realizados testes estatísticos com o 
intuito de avaliar a existência de diferenças nos parâmetros populacionais estimados entre áreas “potencial Gestão” e 
“potencial Controlo”. Em termos estatísticos, foram realizados testes de hipóteses para comparação de duas amostras 
independentes, nomeadamente testes paramétricos – Testes-t (T), ou testes não paramétricos - testes de Mann–
Whitney–Wilcoxon (U), para cada grupo de presas, de acordo com o cumprimento dos pressupostos de normalidade dos 
e homocedasticidade (homogeneidade de variâncias) dos dados (Dalgaard, 2002). A normalidade dos dados foi avaliada 
com recurso ao teste de Shapiro-Wilk W e a homocedasticidade foi avaliada recorrendo ao teste de Levene F (Borcard et 
al., 2011; Dalgaard, 2002). Assumiu-se um nível de confiança de 95%. Todas as análises foram realizadas no software R 
(R Development Core Team, 2013). 

Os dados recolhidos para todos os grupos de presas foram ainda inseridos em ambiente SIG, com intuito de se obterem 
mapas de distribuição e/ou abundância na área potencial de intervenção. 

3.3.2. Resultados 

As amostragens direcionadas aos diferentes grupos de presas permitiram avaliar a situação de referência das suas 
populações na área potencial de intervenção, numa fase prévia à implantação das medidas de gestão preconizadas. Os 
principais resultados obtidos são apresentados de seguida, para cada grupo estudado, remetendo-se a representação 
gráfica e espacial dos mesmos para o Capítulo 6 (Etapa 4; Ação 4.3 – Monitorização das populações de espécies-presa) 
onde os resultados são analisados em conjunto com as campanhas de amostragem de presas, realizadas nos anos 
subsequentes do projeto.  

Micromamíferos 

Na amostragem de micromamíferos foi empregue um esforço de amostragem equivalente a 438 armadilhas/noite, 
diferindo ligeiramente do previsto (480 armadilhas/noite) uma vez que, algumas armadilhas foram inutilizadas por cães 
que foram atraídos pelo isco. 

No total inventariaram-se duas espécies de micromamíferos, o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus) e o musaranho-de-
dentes-vermelhos (Sorex granarius). Para além destas espécies foram ainda capturados indivíduos de dois géneros, 
Crocidura sp. e Microtus sp., para os quais não foi possível determinar a espécie, uma vez que a identificação a este nível 
requeria a observação de pormenores específicos muito difíceis de distinguir no campo, mesmo manuseando o indivíduo. 

O número de indivíduos capturados na área “potencial Controlo” foi superior comparativamente ao da área “potencial 
Gestão”, traduzindo-se consequentemente em valores de abundância mais elevados, tendo-se aferido que, nesta 
situação as diferenças verificadas eram estatisticamente significativas (U=54; p=0,02).  
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Atendendo aos resultados obtidos ao nível do biótopo, não foram capturados indivíduos nos pontos de amostragem dos 
biótopos “Pousio” e “Prados naturais” na área “potencial Gestão” (pontos AMPD05, 10, 11, 13 a 15). Os valores mais 
elevados de abundância foram obtidos no biótopo “Matos baixos”, que corresponde a um dos biótopos de caça do 
tartaranhão-caçador. Excluindo os pontos com resultado nulo, o valor de abundância mais reduzido está associado ao 
biótopo “Prados naturais”, num dos pontos de amostragem a nordeste da localidade de Videmonte. Salienta-se que, na 
área amostrada, as áreas de prados naturais estão associadas a áreas de afloramentos rochosos, onde a vegetação é 
praticamente inexistente e, portanto, com menor número de locais de abrigo e, consequentemente menos utilizadas 
pelos micromamíferos. 

Coelho-bravo 

No que respeita ao coelho-bravo, na área em estudo foram observadas latrinas em 15 das 32 quadrículas amostradas, 
tendo sido determinado um IKA médio de 10,8±4,26 latrinas/km. Para a área “potencial Controlo” foi determinado um 
IKA médio de 17,5±8,14 latrinas/km, sendo na área “potencial Gestão” de 4,0±1,55 latrinas/km. A análise comparativa 
para os valores de abundância estimados para cada área aponta para que as diferenças nos valores registados por área 
não sejam estatisticamente significativas (U=183, p= 0,16). Contudo, este resultado deverá ser considerado com alguma 
cautela, uma vez que a proporção de quadrículas (transetos) onde não foram contabilizadas latrinas é bastante elevada 
(cerca de 50%), não permitindo retirar conclusões robustas nesta fase. 

A extrapolação dos valores de IKA obtidos por quadrícula, para as “classes” de abundância populacional de coelho-bravo 
indicam, em termos gerais, que a maioria das quadrículas amostradas se enquadra nas classes de abundância “Baixa” e 
“Média baixa”. No entanto, duas das quadrículas na região norte da área “potencial Controlo” enquadram-se nas classes 
de abundância “Média alta” e “Muito alta”.  

De uma forma geral, os resultados obtidos para a área definida na Ação 1.1 revelaram abundâncias de coelho-bravo 
reduzidas, o que se enquadra na tendência de declínio populacional que tem vindo a ser observada em toda a Península 
Ibérica, ao longo dos últimos anos, em zonas onde o abandono agrícola se intensificou (Cabral et al., 2006; Delibes-
Mateos et. al., 2009; Ferreira & Delibes-Mateos, 2010). Salienta-se neste contexto a ocorrência a nível nacional de surtos 
de uma nova estirpe da Doença Hemorrágica Viral (DHVII) que tem vindo a causar decréscimos populacionais um pouco 
por todo o País, por causar uma mortalidade muito elevada na espécie. Em Portugal esta nova estirpe foi detetada pela 
primeira vez em 2012 (Abrantes et al., 2013) sendo que, para além do coelho-bravo não ter quaisquer defesas contra 
esta nova variante, uma das principais diferenças relativamente à estirpe “clássica” é o facto de serem mortalmente 
afetadas também as crias com menos 30 dias. Uma vez que esta doença tem uma elevada taxa de mortalidade associada 
(Dalton et al., 2012) e que o pico do surto ocorre geralmente nos meses de inverno e primavera, este fator pode também 
estar na origem dos resultados obtidos.  

Invertebrados – Ortópteros 

A aplicação e ambos os métodos de amostragem permitiu a inventariação de quatro famílias da ordem Orthoptera, 
nomeadamente as famílias Acrididae, Gryllidae, Gryllotalpidae e Tettigoniidae. Contudo, o número de indivíduos 
capturados com recurso a armadilhas do tipo pitfall foi muito reduzido, tendo sido recolhidos, no total, cinco indivíduos, 
o que não permitiu a realização de análises estatísticas. Na área “potencial Gestão” foi recolhido um único indivíduo, da 
família Gryllotalpidae, nas armadilhas pitfalls colocadas na zona do Cabeço Gordo. Os restantes quatro indivíduos foram 
recolhidos nas pitfalls da área “potencial Controlo” nos pontos de amostragem a sul da zona de Lameira e Rechão, sendo 
dois pertencentes à família Tettigonidae e dois à família Grillidae.  

Nos transetos pedestres realizados foram observados um total de 113 indivíduos pertencentes a três Famílias, 
nomeadamente Tettigonidae, Gryllidae e Acrididae. A maioria dos indivíduos observados na área “potencial Gestão” 
pertenciam à Família Tettigonidae (94 indivíduos). Para as restantes Famílias não foram observados mais do que dez 
indivíduos em cada uma das áreas amostradas. A análise comparativa do número de indivíduos observados por área de 
amostragem resultou na inferência de diferenças significativas entre áreas, superiores na área “potencial Gestão” face 
ao “potencial Controlo” (U=50,5; p=0,005). 

A aplicação de ambas as metodologias de amostragem permitiu a obtenção de um maior volume de informação relativa 
ao grupo dos ortópteros para a área “potencial Gestão”. Tendo em conta a discrepância no volume de informação 
recolhida através de ambas as metodologias de amostragem, recomendou-se que nos anos seguintes do projeto a 
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monitorização deste grupo se baseasse apenas nos transetos pedestres tendo-se assim, mantido apenas esta 
metodologia de amostragem nos trabalhos realizados no âmbito da Ação 4.3 da Etapa 4.  

Répteis 

Durante a amostragem direcionada para o grupo dos répteis foram observados 31 indivíduos pertencentes a 5 espécies 
de répteis, nomeadamente lagarto-de-água (Lacerta schreibersi), sardão (Timon lepidus), lagartixa-do-mato 
(Psammodromus algirus), lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica) e lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus 
erythrurus). 

De uma forma geral, o número de indivíduos observados na área “potencial Gestão” foi superior ao da área “potencial 
Controlo”, tendo-se também registado maior riqueza específica nessa área. De salientar que, a área “potencial Gestão” 
possui uma maior superfície ocupada por afloramentos rochosos, que constituem habitats ótimos para este grupo da 
fauna. Contudo, em termos globais, o número de indivíduos observados nas duas áreas de amostragem foi bastante 
reduzido, sendo que na maioria dos transetos realizados não foram observados répteis, pelo que o volume de dados não 
permitiu realizar análises estatísticas para este grupo.  

Aves 

Na amostragem de passeriformes obtiveram-se 152 contactos. Os dados de abundância relativa obtidos para os vários 
pontos de amostragem de aves permitem verificar que a comunidade de passeriformes se encontra distribuída por toda 
a área potencial de intervenção. Os valores de abundância populacional foram semelhantes entre as áreas “potencial 
Gestão” e “potencial Controlo”, não tendo sido aferida a existência de diferenças estatisticamente significativas entre 
áreas (U= 67,5; p=0,82). 

Na área “potencial Controlo” parece existir uma abundância de passeriformes superior em áreas de “Matos altos”, tendo 
a tendência inversa sido denotada nas áreas de “Matos baixos” a área “potencial Gestão” a abundância de passeriformes 
obtida para os vários biótopos é muito semelhante, no entanto é possível destacar uma abundância ligeiramente mais 
elevada em áreas agrícolas.  

De acordo com a bibliografia, o tartaranhão-caçador parece apresentar preferência pela predação de alaudídeos como a 
laverca (Alauda arvensis) e a cotovia-dos-bosques (Lullula arborea) (BWPi, 2004, Corbacho, 1995). No decorrer da 
amostragem obtiveram-se oito contactos com cotovias-dos-bosques e 29 contactos com lavercas, tendo sido calculada a 
abundância relativa para cada espécie (número médio de indivíduos/ponto) em cada área amostrada. Os resultados 
parecem indicar que, na área de estudo, a laverca ocorre em maior abundância comparativamente com a cotovia-dos-
bosques. Para a laverca obtiveram-se valores de abundância mais elevados na área “potencial Gestão” referindo-se que, 
a presença da espécie foi confirmada em todos os pontos de amostragem definidos nesta área. Por outro lado, para a 
cotovia-dos-bosques as abundâncias populacionais estimadas foram muito semelhantes em ambas as áreas 
monitorizadas. 

No cômputo geral, a presente Ação permitiu caracterizar as populações dos diversos grupos de presas na área definida 
na Ação 1.1, sendo esta informação relevante para a seleção da área de implementação das medidas de gestão. 
Adicionalmente, como o censo foi efetuado numa área mais abrangente à área prevista para gerir, nesta fase 
identificaram-se a priori as áreas com potencial de Gestão e potencial Controlo, atendendo às características biofísicas, 
bem como à informação recolhida durante a monitorização do ano 0 (2010) do Parque Eólico de Prados, no que respeita 
à utilização da área pelo tartaranhão-caçador. 

Em suma, na área identificada como “potencial Controlo” obtiveram-se melhores resultados para o grupo dos mamíferos, 
tendo-se identificado a ocorrência de abundâncias populacionais mais elevadas de coelho-bravo e a presença de uma 
comunidade de micromamíferos mais abundante e diversa. Por outro lado, na área “potencial Gestão” foi observado um 
maior número de indivíduos do grupo dos invertebrados (ortópteros) e répteis, tendo-se ainda registado valores de 
abundância relativa mais elevados de passeriformes. Salienta-se ainda que, apesar de se ter ajustado o período de 
amostragem do grupo dos ortópteros e répteis, a atividade registada foi ainda assim reduzida.  

Salienta-se neste ponto que, apesar do tartaranhão-caçador ser uma espécie oportunista, que se alimenta de diversos 
grupos de presas, os estudos realizados em território nacional, parecem indicar que o grupo dos insetos e dos répteis são 
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os mais representativos na dieta desta espécie (Catry et al., 2010; Correia, 2002). Assim, e tendo em conta os resultados 
obtidos na presente Ação, verificou-se que estes grupos de presas apresentavam maiores abundâncias relativas na área 
“potencial Gestão”, pelo que se considerou que esta área dispunha de melhores condições alimentares para o 
tartaranhão-caçador. 

No que diz respeito aos métodos de amostragem dos vários grupos de presas, considerou-se que as metodologias 
empregues seriam as mais adequadas à monitorização nas fases subsequentes do projeto. No entanto, para o grupo dos 
invertebrados (ortópteros), atendendo ao benefício volume de dados/esforço de amostragem, considerou-se que a 
amostragem por transetos pedestres seria a mais adequada à monitorização deste grupo.  

Relativamente aos períodos de amostragem efetuaram-se alguns ajustes por forma a evitarem-se períodos do ano menos 
favoráveis aos diversos grupos de presas, sobretudo aos grupos que requerem a observação de indivíduos. Desta forma, 
foi proposto que a realização das amostragens dos grupos dos mamíferos (micromamíferos e coelho-bravo), répteis e 
ortópteros passassem a ocorrer entre finais de maio e início de junho. No que diz respeito ao grupo dos passeriformes, 
foi também proposto um ajuste no período de amostragem em consonância ao efetuado para o mesmo grupo no âmbito 
do plano de monitorização da avifauna (entre maio e agosto), permitindo posteriormente o estabelecimento de 
comparações entre os resultados obtidos. 

3.4. Ação 1.4 – Seleção das áreas de intervenção  

3.4.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

No âmbito desta Ação procedeu-se à seleção dos locais finais de intervenção, tendo por base a informação recolhida nas 
restantes Ações da Etapa 1 (caracterizada ao nível dos elementos biofísicos e dos grupos de presas do tartaranhão-
caçador) e também com base nos registos de tartaranhão-caçador, obtidos durante o Plano de Monitorização da avifauna 
então em curso no Parque Eólico de Prados (fase anterior à construção e durante a construção).  

As medidas de gestão previstas pelo PMC são transversais aos diferentes grupos de presas, visando a melhoria dos 
recursos hídricos e alimentares na área de intervenção, nomeadamente a (1) a desmatação de parcelas em áreas de 
matos, (2) a criação de culturas para a fauna e (3) a colocação de Unidades de Alimento de Água Suplementares (UAAS). 
A execução de desmatações/culturas para a fauna tem como objetivo aumentar a disponibilidade de alimento nas 
proximidades de áreas de refúgio para a fauna, devendo em termos técnicos ser realizada em áreas de matos com poucas 
rochas superficiais e/ou sem afloramentos rochosos. As UAAS são por norma instaladas na proximidade das parcelas 
criadas, no sentido de criar unidades de gestão integradas. Por outro lado, na sua instalação é ainda tida em consideração 
a localização dos recursos hídricos naturais existentes, no sentido de instalar as unidades suplementares em áreas com 
menor disponibilidade hídrica natural.  

Neste ponto, a eficácia das medidas de gestão do habitat previstas estará diretamente relacionada com as características 
dos locais selecionados, pelo que se considerou indispensável que estes reúnam uma série de características que 
garantam o seu sucesso. Neste sentido, a seleção da área final de intervenção teve em consideração os seguintes 
critérios: 

• Seleção de áreas fora da área de influência do Parque Eólico (tendo por base um buffer de 500m em torno dos 
aerogeradores) e que simultaneamente se insiram e/ou se localizem nas proximidades do território dos casais 
de tartaranhão-caçador afetados pelo Parque Eólico de Prados, ou seja até um raio de 12km dos locais de 
nidificação segundo Schipper (1977); 

• Seleção de áreas com presença confirmada de espécies-presa, em especial com maiores abundâncias de répteis 
e invertebrados – resultados obtidos na Ação 1.3; 

• Presença de habitats de caça do tartaranhão-caçador que possam ser melhorados, através das intervenções 
previstas, com objetivos de aumentar a capacidade de carga ao nível das espécies-presa. Do ponto de vista 
ecológico, as áreas de matos constituam áreas prioritárias para gestão, podendo ser significativamente 
melhorados do ponto de vista da disponibilidade alimentar, através da criação de pequenas parcelas 
desmatadas que podem ser posteriormente semeadas (e.g. Guil & Moreno-Opo 2007; Ferreira & Alves, 2006); 
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• Localização afastada de outras infraestruturas potencialmente perigosas para as aves de rapina (distância 
mínima de 500m das mesmas); 

• Acessibilidade ao local – fundamental que a área a gerir possua uma boa rede de comunicação (em especial 
caminhos agrícolas transitáveis) de forma a garantir a execução técnica das medidas propostas; 

• Característica do solo e orografia do terreno – do ponto de vista técnico seria muito difícil a intervenção em 
áreas muito declivosas, pelo que se evitaram as áreas de maior declive. Por outro lado, foram ainda evitadas 
áreas com muitas rochas superficiais, uma vez que não possuem solo adequado à realização de sementeiras e a 
que presença de rochas condiciona os trabalhos da maquinaria agrícola.  

Tendo por base os requisitos referidos, no âmbito da presente Ação foi realizada uma saída de campo, para seleção dos 
locais mais adequados para a implementação das referidas medidas. 

3.4.2. Resultados 

A integração e análise dos critérios elencados no Subcapítulo anterior levaram à definição de uma área de Gestão com 
cerca de 525ha, inserida nas freguesias de Vila Soeiro e Videmonte, do concelho da Guarda (Figura 2).  

Durante a saída de campo foram identificadas várias manchas de matos onde se considerou ser possível, do ponto de 
vista técnico, a realização de trabalhos de desmatação e sementeira assim como diversos locais com potencial para a 
instalação de UAAS. Neste ponto refere-se que, apesar da área selecionada para gestão apresentar uma natureza 
bastante rochosa, verificou-se existirem manchas de matos suficientes para se atingir a área de Gestão prevista e, assim 
garantir o cumprimento dos objetivos do projeto. 

Tendo em conta que o coelho-bravo é simultaneamente uma espécie-presa do tartaranhão-caçador e uma espécie 
cinegética, de elevado valor socioeconómico, considerou-se importante envolver as Zonas de Caça abrangidas pela área 
de Gestão na implementação das medidas de gestão, nomeadamente a Zona de Caça Municipal (ZCM) de Videmonte (nº 
de processo ICNF – 4365) e a Zona de Caça Associativa (ZCA) do Vale do Mondego (nº de proc. ICNF – 3827) (Figura 2).  

 

Figura 2 – Área final selecionada para intervenção no âmbito da Etapa 3. 
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4.  ET A P A  2  –  ES T A BE L EC I ME NT O  D E  PA R C E RI A S  

As Ações previstas para a Etapa 2 foram iniciadas durante o primeiro ano do projeto (2013) e decorreram até ao último 
ano de trabalhos (2016). 

No âmbito da Ação 2.1, no primeiro ano do projeto procedeu-se ao estabelecimento de protocolos de colaboração com 
as Zonas de Caça inseridas na área de intervenção. No que diz respeito aos protocolos com os pastores, não foi possível 
formalizar uma colaboração com o pastor selecionado, tendo-se em alternativa mantido a natureza informal/verbal da 
sua colaboração, uma vez que esta situação não comprometia os objetivos da Ação. Os trabalhos previstos para esta 
Ação deram-se como concluídos no segundo ano do projeto. 

No que se refere aos trabalhos previstos no âmbito da Ação 2.2, durante o período de vigência do projeto realizaram-se 
três reuniões com as Zonas de Caça de Videmonte e do Mondego. No que se refere ao pastor em colaboração foram 
realizadas reuniões durante os acompanhamentos dos percursos de pastoreio efetuados no âmbito da Ação 3.4. 

4.1. Ação 2.1 – Estabelecimento de protocolos de cooperação com 
proprietários/arrendatários de terrenos, pastores e zonas de caça  

4.1.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação teve como objetivo o estabelecimento de parcerias com gestores cinegéticos e pastores para 
colaboração no projeto de medidas compensatórias, no sentido de promover uma partilha e fluxo de conhecimentos 
entre o projeto e as entidades locais. Os trabalhos arrancaram no primeiro ano do projeto, após conclusão de todas as 
Ações previstas para a Etapa 1. 

Após identificação das duas Zonas de Caça abrangidas pela área de Gestão definida (Ação 1.4) foram estabelecidos 
contactos com as respetivas entidades gestoras, no sentido de se avaliar o seu interesse em colaborarem no projeto. 
Neste primeiro contacto foi apresentado o projeto e os objetivos delineados, as medidas de gestão que seriam 
implementadas e os limites da área selecionada para intervenção. Salientou-se desde logo que a área a gerir seria 
reduzida e que se localizava nos limites das duas ZC. Apesar das limitações, os gestores de ambas as ZC mostraram-se 
interessados em colaborar no projeto. No entanto, o gestor da ZCA do Mondego referiu que, como a sede da ZC está 
bastante afastada da área de Gestão, lhes seria muito difícil identificar os proprietários dos terrenos, mas que iria pedir 
apoio aos gestores da ZCM de Videmonte. Desta forma, o contacto com os proprietários e/ou arrendatários para 
obtenção de autorizações para a implementação das medidas de gestão, foi assegurado pelos gestores cinegéticos e pela 
Junta de Freguesia de Videmonte. 

4.1.2. Resultados 

Os protocolos de colaboração com as duas Zonas de Caça foram formalizados em agosto de 2013, ainda durante o 
primeiro ano do projeto, tendo sido apresentados nos Anexos V e VI, respetivamente, do Relatório anual nº1.  

Relativamente ao protocolo com o pastor selecionado, este concordou em colaborar no projeto, contudo mostrou-se 
reticente na assinatura de um documento formal, pelo que se manteve a natureza informal/verbal da sua colaboração. 
A presente Ação foi concluída no segundo ano do projeto. 
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4.2. Ação 2.2 – Reuniões periódicas com proprietários/arrendatários de terrenos, 
pastores e zonas de caça  

4.2.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação teve como objetivo principal o fomento das parcerias estabelecidas no âmbito da Ação 2.1, estimulando 
a colaboração ativa dos gestores cinegéticos e pastor no projeto. Por outro lado, visava ainda formar e sensibilizar essas 
mesmas entidades para a conservação dos valores naturais existentes na área de estudo, através de reuniões periódicas.  

Relativamente às reuniões anuais com os gestores cinegéticos, procurou-se que o agendamento coincidisse com as que 
seriam realizadas pelas ZC com o coletivo de caçadores e, desta forma garantir uma maior assistência. Em cada uma das 
Zonas de Caça em colaboração no projeto foram realizadas três reuniões, de acordo com as assembleias gerais ou com a 
disponibilidade dos gestores cinegéticos em questão. Na ZCM de Videmonte as reuniões decorreram nas seguintes datas: 
9 de agosto de 2014, 26 de julho de 2015 e 24 de setembro de 2016. Na ZCA do Mondego as reuniões decorreram a: 6 
de abril de 2014, 23 de julho de 2015 e 17 de julho de 2016.  

No que diz respeito ao pastor em colaboração do projeto foram feitas seis reuniões informais durante os 
acompanhamentos previstos na Ação 3.4 e/ou sempre que este foi encontrado durante as deslocações à área de estudo. 

4.2.2. Resultados 

As primeiras reuniões com ambas as Zonas de Caça decorreram no segundo ano do projeto, nas quais se fez uma 
exposição mais detalhada acerca das razões que levaram à criação do projeto, os objetivos a alcançar e as medidas a 
implementar em cada território cinegético no âmbito do mesmo. As apresentações expostas em ambas as Zonas de Caça 
foram apresentadas nos Anexos IV e V do Relatório anual nº2. 

Nas duas reuniões seguintes, realizadas no terceiro (2015) e quarto (2016) anos do projeto, foram apresentados os 
principais resultados obtidos ao nível das medidas de gestão do habitat executadas, bem como da utilização das mesmas 
pelos grupos-presa do tartaranhão-caçador. Apresentaram-se ainda alguns resultados referentes a populações de 
espécies-presa do tartaranhão-caçador, que são simultaneamente espécies cinegéticas. No final das reuniões foi aberto 
um espaço de diálogo e de esclarecimento de eventuais dúvidas, não tendo os gestores efetuado qualquer questão. O 
conteúdo das apresentações de encerramento do projeto realizadas em 2016, pode ser consultado nos Anexos IV e V. 
Neste período de diálogo, os gestores da ZC de Videmonte demonstraram interesse em dar continuidade à gestão do 
habitat efetuada no âmbito do projeto, salientando-se, contudo, que esta não é uma situação garantida, uma vez que a 
sua concretização estaria condicionada pelo orçamento e da disponibilidade de mão-de-obra disponibilizada pela própria 
ZC.  

Relativamente às reuniões informais com o pastor, o acompanhamento dos percursos de pastoreio permitiu o fomento 
de sinergias com o pastor, tendo simultaneamente facilitado a sensibilização do mesmo para os benefícios que a prática 
da sua atividade tem para a conservação dos valores naturais existentes na área de estudo.  
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5.  ET A P A  3  –  IMP L EM E NT A Ç ÃO  D A S  ME D I D AS  D E  GES T Ã O  DO  HAB IT A T  

As ações previstas para a Etapa 3 tiveram início durante o primeiro ano do projeto, tal como previsto. Esta Etapa 
constituiu uma das etapas cruciais do PMC, uma vez que as atividades previstas corresponderam à execução prática dos 
trabalhos de implementação das medidas de compensação no terreno. 

No âmbito da Ação 3.1 a área prevista para desmatação (4,4ha) foi atingida num único período (outono 2013), tendo esta 
Ação ficado concluída no primeiro ano do projeto. Nas parcelas criadas foram instaladas culturas anuais de outono (Ação 
3.2), mas também culturas forrageiras destinadas ao pastoreio (Ação 3.4). No que se refere à instalação das culturas 
anuais, devido às características edafoclimáticas da área de estudo foi necessário fazerem-se ajustes relativamente ao 
previsto inicialmente pois i) as culturas de primavera são muito sensíveis a oscilações térmicas e ii) como na área de 
estudo os invernos são bastante rigorosos (temperaturas muito baixas), optou-se por realizar os trabalhos 
exclusivamente na época de outono, tendo as sementeiras sido calendarizadas para o mês de setembro. No total 
realizaram-se três ciclos de sementeira, tendo os trabalhos sido concluídos no terceiro ano do projeto (2015), conforme 
previsto.  

No que se refere à Ação 3.3, no início do período de estio de 2014 foram colocadas 12 Unidades de Alimento e Água 
Suplementar (UAAS) nos territórios das ZC em colaboração no projeto, dentro da área selecionada para gestão. As UAAS 
foram verificadas e abastecidas pelos gestores cinegéticos nas épocas de 2014, 2015 e 2016, durante as quais estiveram 
ativas. 

No âmbito da Ação 3.4 para além da criação de pastagens permanentes, foram feitos acompanhamentos dos percursos 
efetuados pelo rebanho do pastor selecionado para colaboração no projeto, nas épocas em que este explora a área de 
gestão de habitat: inverno e verão. 

No que se refere à Ação 3.5 foram cumpridos os objetivos delineados para a mesma, tendo-se procedido à desadequação 
de habitat em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7. Atendendo aos resultados da última campanha de monitorização das 
áreas florestadas (outubro 2015), na qual se verificou existir uma elevada taxa de mortalidade das espécies plantadas, 
procedeu-se a um reforço nas plantações, exclusivamente com carvalho-negral, tendo os trabalhos decorrido em 
dezembro de 2015. 

5.1. Ação 3.1 – Criação de mosaicos de habitats  

5.1.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação visou a criação de parcelas em áreas contínuas de mato, no sentido de criar áreas de caça mais atrativas 
para o tartaranhão-caçador, simultaneamente a nível da estrutura da vegetação e da diversidade de presas. 

O planeamento dos trabalhos de desmatação foi efetuado, numa primeira fase, em gabinete, tendo sido identificadas 
em ambiente SIG, quais as áreas de matos que haviam sido cartografadas, que apresentariam melhores condições para 
serem desmatadas. Posteriormente, realizou-se uma visita ao terreno em conjunto com os gestores da ZCM de 
Videmonte e o executivo da Junta de Freguesia (JF), para dar indicação dos locais pré-selecionados para gestão e avaliar 
a possibilidade de execução dos trabalhos do ponto de vista técnico.  

Os gestores da ZCM de Videmonte e o executivo da JF responsabilizaram-se pela recolha de autorizações junto dos 
proprietários e/ou arrendatários, quer para o território da ZCM de Videmonte, quer também para o da ZCA do Mondego, 
uma vez que os gestores desta ZC não conheciam os proprietários dos terrenos na área selecionada para gestão. Todos 
os proprietários contactados pelas entidades suprarreferidas autorizaram a implementação das medidas de gestão do 
habitat nos seus terrenos. 

Após autorização dos proprietários foi efetuada uma visita de reconhecimento, em conjunto com o presidente da JF e 
com um dos pastores de Videmonte para se aferirem os limites das propriedades com autorização para a execução dos 
trabalhos de gestão. 
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No que se refere à execução técnica dos trabalhos, procuraram criar-se parcelas numa área compreendida entre 3,1 e 
4,4ha, de acordo com o previsto no PMC. Procuraram criar-se parcelas estreitas e de formato retangular ou irregular, no 
sentido de aumentar a relação perímetro/área e, consequentemente proporcionar o efeito de orla, particularmente 
importante para o coelho-bravo (Guil e Moreno-Opo, 2007; Ferreira & Alves, 2006). Em termos espaciais, procurou-se 
também que as parcelas se encontrassem distribuídas por toda a área de Gestão. As parcelas foram desmatadas com 
recurso a um trator de rodas com destroçador de matos, tendo sido lavradas aquando da sementeira (Ação 3.2). Todas 
as parcelas criadas foram georreferenciadas e inseridas em ambiente SIG para mapeamento da distribuição das mesmas. 

5.1.2. Resultados 

A área prevista para desmatação no âmbito do projeto foi executada num único ciclo de trabalhos, na época de outono 
de 2013, tendo sido criadas 13 parcelas com uma área de cerca de 4,4ha. No território da ZCM de Videmonte foram 
criadas oito parcelas com cerca de 2,7ha de área e na ZCA Mondego criaram-se cinco parcelas com área total de 1,7ha 
(Quadro 3). A maioria das parcelas criadas possui área compreendida entre 0,1 e os 0,4 hectares (Figura 3), tal como 
recomendado na bibliografia (e.g. Guil e Moreno-Opo, 2007). 

Quadro 3 – Resultados obtidos na execução dos trabalhos de desmatação: número de parcelas desmatadas e respetiva área total 
(em hectares) para cada Zona de Caça. 

Zona de Caça Nº de parcelas Área desmatada (ha) 

ZCM Videmonte 8 2,7 

ZCA Mondego 5 1,7 

Total 13 4,4 

 

 

Figura 3 – Distribuição do número de parcelas desmatadas por cada uma das classes de dimensão consideradas (hectares), na ZCM 
Videmonte e ZCA Mondego. 

Tendo em conta que a área prevista para desmatação foi alcançada no ciclo de desmatação de outono 2013, não foi 
concretizado o segundo período de trabalhos previsto para a primavera de 2014, pelo que se procedeu ao ajuste do 
cronograma de trabalho em conformidade. Desta forma, a presente Ação ficou concluída no primeiro ano do projeto, 
tendo sido atingidos os objetivos previstos. 
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5.2. Ação 3.2 – Incremento de locais de alimentação (culturas para a fauna)  

5.2.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação teve como objetivo aumentar a quantidade e qualidade das áreas de alimentação para a fauna, 
disponíveis através da instalação de culturas para a fauna. 

Tendo em conta a relevância que as características do solo assumem no sucesso das sementeiras, previamente à 
instalação das culturas foram recolhidas amostras de solo nas parcelas desmatadas, para se avaliarem as suas 
características químicas, nomeadamente ao nível da disponibilidade de nutrientes essenciais, pH (acidez) e textura, no 
sentido de definir o tipo de cultura mais adequado a instalar e a necessidade de realizar correções (e.g. fertilizações). 
Para tal, foram recolhidas três amostras de solo, de diferentes locais da área de Gestão, as quais foram enviadas para 
análise.  

Em relação às espécies vegetais a cultivar, no processo de seleção foi tido em consideração o conhecimento de outros 
trabalhos realizados com características ou objetivos semelhantes em Portugal (e.g. Beja et al., 2003; Atkins/Bio3, 2010, 
Cardoso & Silva, s/data), os resultados das análises de solo, as características edafoclimáticas da área e as sementes 
disponíveis no comércio local para a época de outono.  

Relativamente à execução técnica das sementeiras, a calendarização dos trabalhos foi efetuada após um período de 
pluviosidade, de forma a assegurar a hidratação do solo e garantir uma boa germinação da semente. Ao nível do processo 
de sementeiras, antes da instalação da semente, as parcelas foram lavradas para incorporação da matéria orgânica que 
permaneceu à superfície após as desmatações e, posteriormente procedeu-se à instalação e alagamento da semente, 
tendo todas as parcelas sido ainda fertilizadas com uma mistura de adubo comercial. 

5.2.2. Resultados 

No que concerne às análises ao solo verificou-se que, os solos na área de Gestão são considerados solos ácidos, cujo pH 
oscila entre 4,4 e 5,2 e pouco profundos, ou seja, com uma percentagem reduzida de matéria orgânica (resultados 
expostos em detalhe no Anexo VII do Relatório anual nº1). Desta forma, procuraram adquirir-se espécies vegetais bem 
adaptadas a solos ácidos, uma vez que seria inviável tentar corrigir a acidez do solo em todas as parcelas. 

Relativamente ao período de execução dos trabalhos, atendendo aos resultados das análises de solo e às rigorosas 
condições climatéricas da região, verificou-se que seria mais adequada a realização integral das sementeiras na época de 
outono, uma vez que as espécies vegetais por norma utilizadas nas culturas anuais de primavera são bastante sensíveis 
a oscilações nas condições climatéricas, pelo que seria provável que estas não vingassem nesta região. Desta forma, as 
sementeiras passaram a realizar-se exclusivamente na época de outono, durante o mês de setembro, para evitar o 
período com condições meteorológicas mais rigorosas (a partir de meados do outono). 

 Assim, para as sementeiras foram então utilizadas uma espécie de cereal (centeio) e uma espécie de leguminosa 
(ervilhaca), as quais foram instaladas em consociação nos três ciclos de sementeira realizados. Foram sendo instaladas 
culturas anuais num número variável de parcelas ao longo do projeto, uma vez que veio a verificar-se o insucesso das 
culturas forrageiras semeadas (ver Ação 3.4). Assim, no ciclo de sementeiras de 2013 instalaram-se culturas anuais em 
10 parcelas, em 2014 foram semeadas em 12 parcelas e em 2015 instalaram-se nas 13 parcelas.  

No Quadro 4 é apresentado um resumo do número de parcelas e área semeada nos três ciclos de sementeira realizados. 
A distribuição das parcelas semeadas, e a identificação do tipo de cultura instalada em cada parcela em 2015 apresenta-
se no Quadro 4. No Anexo VI apresenta-se um resumo dos trabalhos de intervenção efetuados nas parcelas em 2015. 
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Quadro 4 -Número de parcelas semeadas com culturas anuais e respetiva área (ha), por ano e no global do projeto. 

Zona de Caça 

1º Ano (2013) 2º Ano (2014) 3º Ano (2015) 
Gestão Habitat 

Total 

Nº 
parcelas 

Área 
semeada 

(ha) 

Nº 
parcelas 

Área semeada 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Área 
semeada 

(ha) 

Área semeada 
(ha) 

ZCM Videmonte 7 2,51 7 2,51 8 2,70 7,72 

ZCA Mondego 3 0,9 5 1,70 5 1,70 4,3 

Total 10 3,41 12 4,21 13 4,4 12,02 

 

No âmbito do projeto efetuaram-se sementeiras num total cumulativo de 12,02ha, dos quais 7,72ha no território da ZCM 
de Videmonte e 4,3ha no território da ZCA do Mondego. Desta forma, os objetivos delineados para a presente Ação 
foram atingidos no terceiro ano do projeto. 

5.3. Ação 3.3 – Disponibilização de recursos hídricos e alimentares no período de 
estio  

5.3.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação tinha como principal objetivo disponibilizar alimento e água suplementares para as presas de 
tartaranhão-caçador durante o período de estio (menor disponibilidade alimentar e hídrica) em locais estratégicos. 
Refere-se que, esta medida é particularmente utilizada para espécies cinegéticas, nomeadamente para coelho-bravo e 
perdiz-vermelha, contribuindo assim para o envolvimento dos caçadores no projeto. Não obstante, a sua implementação 
beneficia também os micromamíferos e outras espécies de aves. 

Os comedouros e bebedouros foram instalados em maio de 2014 (2º ano de projeto) nos territórios das ZCM e Videmonte 
e ZCA do Mondego, tendo sido distribuídos geograficamente no sentido de criar áreas de gestão integradas, conjugando 
o mosaico criado pelas parcelas desmatadas/semeadas (Ações 3.1 e 3.2) com os comedouros/bebedouros. 

Os comedouros e bebedouros foram instalados em conjunto, constituindo uma Unidade de Alimento e Água Suplementar 
(UAAS), por sua vez protegidos com rede electrossoldada “malha-sol”, de forma a serem acessíveis apenas à fauna de 
pequeno porte (à qual se destinam) e a impedir a entrada de predadores e animais de maior porte como o javali. 

Na seleção dos locais de instalação e quantificação das UAAS foi tido em conta a disponibilidade de recursos hídricos e 
alimentares naturais existentes no território, uma vez que estas estruturas visam constituir uma fonte complementar aos 
recursos disponíveis naturalmente, sobretudo em períodos de maior escassez hídrica e alimentar. Procurou-se ainda, 
sempre que possível, selecionar locais próximos de coberto vegetal, preferencialmente arbóreo, para proporcionar 
simultaneamente abrigo e sombra para a fauna.  

No que se refere ao alimento utilizado nos abastecimentos, foi utilizada uma mistura comercial de sementes, que foi 
disponibilizada anualmente pela equipa técnica em ambas as Zonas de Caça antes da instalação das estruturas no campo. 
A entidades gestoras garantiram, posteriormente, a verificação e abastecimento periódico das UAAS com água e 
alimento, tal como estipulado no Protocolo de Colaboração 

5.3.2. Resultados 

No início da época de estio de 2014 foram instaladas 12 UAAS: 6 UAAS na ZCA do Vale do Mondego e 6 UAAS na ZCM de 
Videmonte, cuja localização geográfica é apresentada no Desenho 2 do Anexo I. Aquando da sua ativação, todo os 
comedouros foram abastecidos com alimento e os bebedouros com água. O processo de ativação das UAAS nas épocas 
de estio de 2015 e 2016 seguiu o mesmo procedimento, conforme exposto no Quadro 5. 
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Os abastecimentos com água e alimento e a verificação regular das estruturas decorreram ao longo das três épocas de 
estio em que estiveram ativas (2014 - 2016). Adicionalmente, foi pedido aos gestores que, sempre que visitassem as 
UAAS, registassem informação relativa à utilização das estruturas pelos grupos-presa. 

Quadro 5 - Informação relativa à instalação, abastecimento e verificação dos comedouros e bebedouros colocados na área de 
estudo, durante as épocas de estio entre 2014 e 2016. 

Zona de 
Caça 

Nº de 
UAAS 

Época de 
estio 

Data 
instalação 

Datas de revisão/abastecimento 

Maio Junho Julho Agosto Setembro 

ZCM 
Videmonte 

6 

2014 
24-05-2014 

25-05-2014 

24-05-2014 

25-05-2014 

14-06-2014 

15-06-2014 

Abastecimentos semanais no período mais 
quente e abastecimentos quinzenais no restante 

período. 

2015 23-05-2015 23-05-2015 27-06-2015 04-07-2015 
Abastecimentos 

quinzenais/mensais de acordo 
com a necessidade verificada. 

2016 02-06-2016 - 02-06-2016 24-07-2016 28-08-2016 - 

ZCA 
Mondego 

6 

2014 
24-05-2014 

25-05-2014 

24-05-2014 

25-05-2014 
19-06-2014 26-07-2014 - 04-09-2014 

2015 23-05-2015 23-05-2015 27-06-2015 04-07-2015 
Abastecimentos 

quinzenais/mensais de acordo 
com a necessidade verificada. 

2016 14-05-2016 14-05-2016 - 17-07-2016 
Abastecimentos 

quinzenais/mensais de acordo 
com a necessidade verificada. 

 

Nas três épocas de estio (2014-2016), os comedouros e bebedouros estiveram ativos entre o final de maio/início de 
outubro. Os gestores optaram ainda por manter as estruturas no terreno fora do período de estio, uma vez que o 
alimento e água remanescentes ainda poderiam ser consumidos pela fauna selvagem. 

Relativamente aos abastecimentos, estes foram efetuados de acordo com o nível de consumo verificado no terreno. 
Assim, nas épocas de estio mais quentes os abastecimentos foram efetuados com maior periodicidade 
comparativamente às épocas de estio mais frescas. Durante os abastecimentos os gestores cinegéticos foram observando 
alguns rastos (pegadas, dejetos, etc.) e/ou indivíduos de espécies cinegéticas junto das estruturas, contribuindo com 
informação que reforçou a confirmação da ocorrência de espécies-presa, como o coelho-bravo, no local. Pontualmente, 
foram detetadas situações de anomalias (e.g. entupimento das mangueiras, regulação das bóias) e/ou furtos de material, 
as quais foram prontamente solucionadas. 

Face ao exposto, foram cumpridos os objetivos definidos para esta Ação, a qual foi concluída no quarto ano do projeto. 

5.4. Ação 3.4 – Promoção do pastoreio extensivo  

5.4.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente Ação visou valorizar e fomentar a pastorícia extensiva tradicional praticada na área de estudo, como veículo 
para a conservação do tartaranhão-caçador, a curto, médio e longo prazo. No âmbito da presente Ação estava ainda 
prevista a adequação do habitat aos requisitos ecológicos dos grupos-presa na área de Gestão, como forma de aumentar 
a disponibilidade alimentar para o tartaranhão-caçador. 

Salienta-se que, a prática do pastoreio constitui uma importante ferramenta no controlo e manutenção da altura da 
vegetação, mantendo o habitat adequado à atividade de caça para o tartaranhão-caçador na área de Gestão. Nesta região 
é ainda praticado o pastoreio de percurso, que se caracteriza por ser um sistema de alimentação itinerante em que o 
rebanho satisfaz as suas necessidades alimentares ao longo de uma rede de percursos. 
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Numa primeira fase, com o auxílio da Junta de Freguesia de Videmonte, foi efetuado um levantamento dos pastores 
existentes nesta freguesia. Posteriormente, em julho de 2013 realizaram-se inquéritos individuais aos pastores que se 
concluiu utilizarem a área de Gestão selecionada no âmbito da Ação 1.4. Esta ação permitiu a recolha de informação 
relativamente ao maneio do rebanho e área pastoreada na altura do ano em que o tartaranhão-caçador ocorre na área 
de estudo. Durante o inquérito foram focados os seguintes aspetos: 

• Aspetos socioeconómicos, que incluem informação do rebanho, tempo de atividade e elementos ligados à 
exploração; 

• Tipo de maneio efetuado, relativo às atividades diárias de pastorícia (território de pastoreio, horários praticados, 
etc.);  

• Propriedades de terra, 

• Uso do Solo e recursos alimentares. 

A análise da informação recolhida durante os inquéritos permitiu aferir quais os pastores que reuniam as condições mais 
adequadas para colaborarem no projeto e consequentemente, serem acompanhados nos seus percursos por um 
elemento da equipa técnica. A utilização da área de Gestão (Ação 1.4) para a prática do pastoreio constituiu um dos 
critérios preponderantes na seleção dos pastores a acompanhar.  

No que se refere aos acompanhamentos dos percursos de pastoreio, por ano realizaram-se duas saídas, tendo o pastor 
selecionado para colaborar no projeto sido acompanhado por um elemento da equipa técnica. As saídas realizaram-se 
nas épocas em que o pastor mais utilizou a área de Gestão: verão e inverno.  

Durante os percursos foi recolhida informação relativa às unidades do solo atravessadas pelo rebanho (e.g. matos, 
agrícola, caminho) e comportamento dos animais, sobretudo o de alimentação que, sempre que se verificou, foi também 
registado o alimento ingerido pelos animais. Os percursos acompanhados foram georreferenciados com recurso ao GPS. 

No âmbito da presente Ação, o PMC previa também a criação de áreas de pastagens permanentes, numa área 
compreendida entre cerca de 1-3,5ha, no sentido de colmatar lacunas na alimentação do gado nos períodos de maior 
escassez alimentar. No entanto, como a execução da área prevista se encontra dependente das características do solo 
na área de estudo, foi também colocada a possibilidade de disponibilização de algumas culturas anuais (Ação 3.2) para 
servirem de alimento para o gado.  

Atendendo a que os solos na área de estudo se inserem na categoria de solos ácidos (pH<6) e pouco profundos (reduzida 
percentagem de matéria orgânica), tentaram selecionar-se espécies vegetais forrageiras que pudessem estar mais 
adaptadas a esta tipologia de solos que, caso tenham sucesso, podem vigorar durante muito tempo. A instalação das 
culturas forrageiras seguiu o mesmo procedimento técnico das culturas anuais, descrito no âmbito da Ação 3.2. 

5.4.2. Resultados 

No que se refere às pastagens permanentes, as espécies selecionadas para cultivo foram o azevém perene e o trevo 
violeta, as quais foram instaladas em consociação. Contudo, tendo em conta que na área de estudo os invernos são 
bastante rigorosos, com temperaturas reduzidas e queda de geada e neve, foi também instalado centeio, para funcionar 
como cultura de proteção às espécies forrageiras, principalmente na fase inicial do seu desenvolvimento.  

Das parcelas criadas na área de Gestão no âmbito da Ação 3.1, verificaram-se as condições mínimas para a instalação 
deste tipo de culturas em três parcelas, perfazendo uma área total de cerca de 1ha. No entanto, como no período de 
outono de 2013 só foram semeadas duas das parcelas (0,8ha), devido a dificuldades na acessibilidade das alfaias agrícolas 
à terceira parcela (0,2ha), esta terceira parcela foi semeada posteriormente no outono de 2014. Refere-se, no entanto 
que, não se verificou a germinação das espécies forrageiras ao contrário do centeio, que havia sido semeado em 
simultâneo e utilizado como cultura de proteção. Salienta-se que, apesar das espécies vegetais instaladas serem 
adequadas para solos ácidos, parecem ter maior sucesso e produtividade em solos simultaneamente profundos (boa 
percentagem de matéria orgânica), o que não se verifica na área de estudo e que poderá ter estado na base do insucesso 
destas culturas. Assim sendo, no terceiro ciclo de sementeira, realizado no outono de 2015, optou-se por substituir as 
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culturas permanentes por culturas anuais de outono em todas as parcelas, de forma a garantir o fornecimento de 
alimento para o rebanho.  

No que concerne ao acompanhamento dos percursos de pastoreio, na freguesia de Videmonte foram identificados seis 
pastores, os quais foram inquiridos individualmente. Destes foi selecionado o pastor que melhor cumpria os requisitos 
definidos para colaboração no projeto. 

Ao nível do acompanhamento dos percursos de pastoreio, no total realizaram-se 6 saídas, três durante a época de inverno 
e três saídas durante a época de verão. No Quadro 6 é apresentado um resumo da duração de cada um dos percursos, 
ao nível do tempo, em horas, e distância percorrida, em quilómetros. Os referidos percursos encontram-se ilustrados na 
Figura 5. 

De uma forma geral, os percursos efetuados nas épocas de inverno foram bastante uniformes ao nível da sua duração, 
tendo em média sido percorrida uma distância de 4,5km por um período de 7h. O mesmo não se verifica em relação aos 
percursos da época de verão, que tiveram uma duração bastante variável. O percurso mais extenso foi realizado em 2014, 
com uma distância percorrida de 8km durante cerca de 13h, e o menos extenso foi realizado em 2016, com uma distância 
de 2,6km em 6h30. Ressalva-se que o percurso de verão 2016 foi mais reduzido porque o rebanho já se encontrava numa 
corte que o pastor possui na área de Gestão. As diferenças ao nível da duração dos percursos de pastoreio entre as duas 
épocas são igualmente notórias na Figura 5, onde se verifica que, a área percorrida na época de verão é bastante superior 
comparativamente à percorrida na época de inverno.  

Em termos de resultados do acompanhamento dos percursos de pastoreio, salienta-se que se confirmou a utilização das 
sementeiras criadas no âmbito do projeto por parte do rebanho, especialmente na época de verão sendo que, as mesmas 
foram utilizadas enquanto local de alimentação, mas também de repouso nas horas de maior calor (Figura 5). 

No que diz respeito à percentagem e tempo despendido nas diversas unidades da paisagem atravessadas verifica-se que, 
em ambas as épocas do ano, mais de 50% do tempo de percurso foi despendido em áreas de pastagem que, tal como 
referido anteriormente, para além de locais de alimentação constituíam também importantes locais de repouso para o 
rebanho. Para além das áreas de pastagem, em ambas as épocas foram ainda atravessadas áreas de matos de giesta e 
de afloramentos rochosos, nas quais se observaram comportamentos de pastoreio que, no verão se traduziu na ingestão 
pontual de flor de giesta e no inverno na ingestão de giesta e ervas que estivessem em sub-coberto. A percentagem de 
tempo despendido em caminhos/estrada foi bastante reduzida em ambas as épocas, pois o rebanho usa essencialmente 
trilhos existentes nas áreas de matos e afloramentos rochosos para se deslocar entre locais de alimentação de forma 
mais expedita. 

Quadro 6 - Compilação da durabilidade e distância percorrida durante o acompanhamento do pastor nas épocas de inverno e verão 
entre 2014 e 2016. 

Época Ano Km percorridos Duração do percurso 

Inverno 

2014 4,6km 7h10 

2015 4,6km 7h30 

2016 4,5km 7h10 

Verão 

2014 8,3km 12h55 

2015 6,6km 15h 

2016 2,6km 6h30 
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Figura 4 – Percentagem de tempo despendido pelo rebanho nos diferentes biótopos atravessados durante os percursos 
acompanhados nas épocas de inverno (2014 a 2016) e verão (2014 a 2016). 

 

Figura 5 – Percursos das épocas de inverno (2014 a 2016) e verão (2014 a 2016) realizados pelo rebanho do pastor de Videmonte em 
colaboração no projeto. 

Em termos conclusivos, no âmbito desta Ação foram criadas áreas de pastagens permanentes de acordo com o previsto, 
no entanto estas não tiveram o sucesso esperado na área de estudo – insucesso na germinação das forrageiras. De forma 
a não comprometer os objetivos gerais da Ação (promoção do pastoreio nas áreas geridas, pela disponibilização de 
culturas para consumo), no último ciclo de sementeira realizado foram instaladas exclusivamente culturas anuais nas 
áreas de pastagens. Mais se acrescenta ainda que estas parcelas foram cridas em terrenos em que o pastor já possui 
autorização para sua exploração, pelo que se prevê que estas venham a ser semeadas e utilizadas pelo mesmo nos 
próximos anos, após o término do projeto. No que diz respeito ao acompanhamento dos percursos de pastoreio, esta 
Ação permitiu, não só inventariar as áreas exploradas pelo pastor nas épocas do ano em que este utiliza a área de Gestão, 
mas também contribuir para a formação e sensibilização deste, salientando a relevância que a prática da sua atividade 
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tem para a conservação da fauna selvagem, neste caso específico o tartaranhão-caçador, a médio e longo prazo. Desta 
forma, não obstante os ajustes necessários, foram cumpridos os objetivos definidos para a Ação. 

5.5. Ação 3.5 – Desadequação do habitat na proximidade dos aerogeradores  

5.5.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

Os trabalhos previstos no âmbito da presente Ação visaram desadequar o habitat na envolvente de quatro 
aerogeradores, através da florestação com árvores autóctones, tornando-os menos atrativos para o tartaranhão-caçador 
e outras espécies com ecologia similar. Deste modo, o objetivo desta Ação visou diminuir a frequência desta ave de rapina 
nestas áreas e, consequentemente diminuir o risco de colisão com estas infraestruturas.  

De acordo com o Plano, os trabalhos de desadequação do habitat foram previstos para os aerogeradores 4, 5, 6 e 7, 
devendo decorrer num anel compreendido entre os 50 e os 100m, em zonas cuja estrutura do habitat fosse adequada 
aos requisitos ecológicos do tartaranhão-caçador (Bio3, 2012). Da mesma forma, para as plantações foi definida a 
utilização de carvalhos (Quercus pyrenaica), azinheiras (Quercus rotundifolia), avelaneiras (Corylus avellana) e azevinhos 
(Ilex aquifolium), prevendo-se inicialmente, com a sua plantação, obter-se uma densidade total de 2222 árvores/ha. Para 
se definirem as áreas de intervenção, ou seja, as áreas mais favoráveis ao tartaranhão-caçador, procedeu-se à cartografia 
da área do anel 50-100m em torno de cada aerogerador.  

Durante o planeamento da estratégia de atuação, com o arranque do projeto, verificou-se que parte da área do anel 50-
100m era coincidente com a faixa de gestão de combustíveis que seria criada na área do Parque Eólico, pelo que foi 
necessário reformular-se a estratégia de atuação, adequando-a à realidade de cada um dos aerogeradores. Por outro 
lado, uma vez que a criação da faixa de gestão de combustíveis e as ações de desadequação do habitat estavam 
calendarizadas para o mesmo período, a sua execução simultânea nos mesmos locais não seria viável e traria 
consequências para o sucesso desta Ação. Posto isto, foi redefinido que seriam apenas intervencionadas áreas fora da 
faixa de gestão de combustíveis. 

No que se refere especificamente ao aerogerador 4, grande parte da área do anel 50-100m era coincidente com a faixa 
de gestão de combustíveis e/ou era composta por biótopos já pouco atrativos para a espécie-alvo (plantações florestais 
e matos altos/densos), pelo que a área em torno deste aerogerador não foi considerada para intervenção. Para garantir 
as quantificações previstas no Plano, ou seja, a florestação de 4,5ha, apenas em três aerogeradores, foi proposto o 
alargamento do anel inicial aos aerogeradores 5, 6 e 7, passando a considerar-se uma área entre os 50m e os 120m, onde 
seriam intervencionadas apenas as zonas de matos baixos, prados ou zonas agrícolas, que estivessem fora da faixa de 
gestão de combustíveis. Estas alterações efetuadas ao Plano inicialmente previsto foram enviadas ao ICNF e aprovadas 
pela mesma por emissão de um ofício (OF/36045/DCNFC/2013), em novembro de 2013. 

No primeiro ano do projeto (2013) foram plantados unicamente os carvalhos e as azinheiras. No caso dos azevinhos e as 
avelaneiras a utilizar nas florestações, os mesmos foram germinados em viveiros a partir de sementes provenientes da 
Serra da Estrela, contudo, a sua produção não correu de acordo com o esperado, pelo que se adiou a sua plantação para 
o segundo ano de trabalhos (2014). 

Em 2013, os trabalhos de desadequação das áreas identificadas decorreram em duas fases. A primeira fase decorreu em 
outubro de 2013, tendo-se procedido à desmatação das áreas de matos baixos, de acordo com o procedimento escrito 
na Ação 3.1 e, posteriormente foram abertos regos para colocação das árvores. Na segunda fase dos trabalhos procedeu-
se à plantação das espécies florísticas selecionadas. Em novembro de 2013 foram realizadas as plantações de carvalhos 
e azinheiras, salientando-se que, foram tidos em consideração os requisitos ecológicos destas plantas. Desta forma, os 
carvalhos foram colocados nos regos, enquanto as azinheiras foram colocadas em áreas de afloramentos rochosos com 
pouco solo e que não foram desmatadas, tendo apenas sido possível plantar esta espécie em torno dos aerogeradores 6 
e 7, de acordo com a existência de habitat adequado. Tendo em conta que durante a execução dos trabalhos se verificou 
que a área plantada no aerogerador 6 era uma área frequentemente utilizada para pastoreio, o promotor do projeto 
optou por vedar a área com rede ovelheira, no sentido de aumentar a probabilidade de sucesso da plantação.  

Tal como referido anteriormente, a florestação com avelaneiras e azevinhos decorreu em dezembro de 2014. Ainda 
assim, foram sentidas dificuldades na obtenção de plantas viáveis para plantação neste ano, dado que os azevinhos 
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provenientes da Serra da Estrela, apesar de terem 2 anos de idade, apresentavam ainda um sistema radicular muito débil. 
Desta forma, e em alternativa, utilizaram-se plantas de alvéolo florestal, também provenientes da Serra da Estrela e que, 
apesar de terem apenas 1 ano de idade, possuíam um sistema radicular bem desenvolvido. Quanto às avelaneiras, as 
árvores inicialmente propagadas com origem na Serra da Estrela, não vingaram, tendo havido a necessidade de realizar 
nova recolha de material vegetal e realizar nova propagação em viveiro (primavera 2014). Contudo, as estacas da segunda 
recolha também não tiveram sucesso, pelo que foi necessário avançar com a compra de plantas em viveiros comerciais. 
Nos viveiros em Portugal não se encontraram árvores em número suficiente, pelo que foram adquiridas avelaneiras num 
viveiro em Lyon (França), sendo também este material proveniente de solos ácidos, à semelhança do verificado para a 
área de estudo.  

As avelaneiras e azevinhos foram instalados junto às plantações de carvalhos, em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7, nos 
seguintes termos: os azevinhos foram instalados nas linhas de plantação de carvalhos, de modo a que cada carvalho fosse 
intercalado por um azevinho; sempre que se verificava a morte de um carvalho o mesmo era “substituído” por um 
azevinho; as avelaneiras foram instaladas entre as linhas de plantação dos carvalhos, de modo a adensar as áreas de 
plantação. 

Adicionalmente, para além das quantificações atingidas no final do segundo ano do projeto, equacionou-se a 
possibilidade de se efetuar um reforço nas plantações, mediante os resultados obtidos na última campanha de 
monitorização, realizada no outono de 2015 (Ação 4.2), ao nível da mortalidade de árvores observada.  

5.5.2. Resultados 

No âmbito dos trabalhos de florestação foram plantados, até ao final do segundo do projeto, um total de 5700 carvalhos, 
466 azinheiras, 2000 avelaneiras e 699 azevinhos, em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7, perfazendo uma área de 
florestação de 4,6ha, que se traduz numa densidade de 1927 árvores/ha. Tendo em conta a elevada mortalidade de 
indivíduos, sobretudo de azevinhos e avelaneiras, identificada no final das campanhas de monitorização da Ação 4.2 
(Capitulo 6), em dezembro de 2015 foi feito um reforço das áreas florestadas, utilizando unicamente o carvalho-negral 
que, de entre as espécies plantadas, constitui a que se encontra melhor adaptada às condições edafoclimáticas da área 
de estudo, tendo inclusive sido a espécie recomendada para plantação em maior proporção no âmbito do PMC (Bio3, 
2012). Assim, para o reforço das áreas florestadas foram plantados mais 1200 carvalhos, tendo estes sido distribuídos 
pelos aerogeradores consoante a taxa de mortalidade de árvores verificada, de forma a colmatar áreas de menor sucesso. 

No total do projeto, face às revisões efetuadas à área de intervenção e ao reforço realizado, foi efetuado um esforço de 
plantação de 10 065 árvores num total de 4,6ha, resultando numa densidade de 2188 árvores/ha. Expondo os resultados 
por aerogerador foram plantadas 3583 árvores em torno do aerogerador 5, 3379 árvores no aerogerador 6 e 3103 árvores 
em redor do aerogerador 7. 

No Quadro 7 apresenta-se a distribuição do número de carvalhos, azinheiras, avelaneiras e azevinhos, pelas áreas 
florestadas em tornos dos aerogeradores 5, 6 e 7. A localização das áreas florestadas com carvalho-negral, azinheira, 
avelaneira e azevinho em torno dos três aerogeradores é apresentado na Figura 6. 

Quadro 7 - Distribuição do número de indivíduos por espécie plantada nos aerogeradores intervencionados. O * representa o 
número de carvalhos plantados nas ações de reforço efetuadas em dezembro de 2015. 

Aerogerador Área florestada 
Espécie 

plantada 

Número de indivíduos 

plantados 

Total de 

indivíduos 

plantados 

5 1,4ha 

Carvalho 
2250 

3583 
300* 

Avelaneira 800 

Azevinho 233 

6 1,8ha 
Carvalho 

1760 

3379 600* 

Azinheira 186 
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Aerogerador Área florestada 
Espécie 

plantada 

Número de indivíduos 

plantados 

Total de 

indivíduos 

plantados 

Avelaneira 600 

Azevinho 233 

7 1,4ha 

Carvalho 
1690 

3103 

300* 

Azinheira 280 

Avelaneira 600 

Azevinho 233 

Total 4,6ha _ 10 065 

 

 

Figura 6 – Áreas florestadas nos aerogeradores 5, 6 e 7 no âmbito do projeto de medidas compensatórias implementadas no Parque 
Eólico de Prados. 

A presente Ação foi assim concluída no final do terceiro ano do projeto, tendo sido cumpridos os objetivos delineados 
para a mesma. 
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6.  ET A P A  4  –  MO N IT O R IZ AÇ Ã O  E  A V A L I A Ç Ã O  DO  S U C ES S O  D AS  ME D I D A S  

I M P L E ME NT A D A S  

As Ações previstas para a Etapa 4 foram iniciadas no primeiro ano do projeto (2013), tendo sido finalizados no último ano 
do projeto (2016), tal como previsto.  

No que se refere à Ação 4.1, foi garantido o acompanhamento de todos os trabalhos de implementação de medidas de 
gestão do habitat realizados (desmatações, sementeiras, UAAS e desadequação do habitat) no período de vigência do 
projeto. 

No âmbito da Ação 4.2 foram realizadas diversas campanhas de monitorização pós-execução das medidas 
implementadas, nomeadamente 14 campanhas de monitorização das sementeiras (periodicidade bimestral), 6 
campanhas de monitorização das Unidades de Água e Alimento Suplementares (época de estio, com periodicidade 
mensal) e 4 campanhas de monitorização dos bosquetes de folhosas criados na área do Parque Eólico (épocas de 
primavera e outono). Os trabalhos de monitorização foram sendo iniciados consoante a implementação das medidas de 
gestão do habitat. Os trabalhos de monitorização decorreram entre dezembro 2013 e fevereiro de 2016, conforme 
previsto no cronograma de trabalhos. 

Relativamente à Ação 4.3 realizaram-se 3 campanhas de monitorização dos diversos grupos de presas do tartaranhão-
caçador, com exceção do grupo dos passeriformes para o qual se realizaram 12 campanhas de monitorização (4 
campanhas/ano de projeto). As campanhas de amostragem iniciaram-se no segundo ano do projeto e decorreram até ao 
final do mesmo. 

No que diz respeito à monitorização do tartaranhão-caçador (Ação 4.4), foram realizadas amostragens entre os meses 
de abril e agosto de 2013 a 2015, tendo sido realizados pontos de observação, para determinação da intensidade de uso 
da área de estudo e prospeções de potenciais locais de nidificação para aferição do sucesso reprodutor da espécie. Foram 
também recolhidos restos alimentares da espécie-alvo, para determinação da sua dieta. 

6.1. Ação 4.1 – Acompanhamento das medidas de maneio do habitat 

6.1.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A Ação 4.1 teve como principal objetivo o acompanhamento da implementação das medidas de maneio do habitat (Etapa 
3), assegurando o cumprimento das tarefas definidas dentro dos prazos estabelecidos e resolvendo eventuais problemas 
levantados aquando da execução dessas mesmas tarefas. No âmbito da presente Ação procedeu-se ao acompanhamento 
dos trabalhos de execução das medidas de gestão do habitat, nomeadamente desmatação de parcelas de matos (Ação 
3.1), sementeira de culturas anuais (Ação 3.2) e de pastagens permanentes (Ação 3.4), instalação e ativação de 
comedouros e bebedouros (Ação 3.3) e 3.5 desadequação do habitat em torno dos aerogeradores (Ação 3.5).  

6.1.2. Resultados 

Ao longo do projeto de medidas compensatórias procedeu-se ao acompanhamento técnico dos trabalhos de 
implementação das medidas de gestão do habitat preconizadas, aos seguintes níveis: 

• Cumprimento dos trabalhos dentro dos prazos estabelecidos; 

• Aquisição do material necessário para os trabalhos (sementes, fertilizantes, comedouros, bebedouros, rede 
“malha-sol”, etc.); 

• Orientação técnica de acordo com as especificidades de cada trabalho, nomeadamente a execução dos trabalhos 
nos locais previstos (e.g. indicação da localização das parcelas a semear, locais selecionados para as UAAS), a 
indicação das espécies e quantidades a utilizar nas sementeiras/florestações, etc.; 
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• Georreferenciação das medidas de gestão implementadas (e.g. registo do tipo de culturas instaladas, localização 
das UAAS). 

O acompanhamento dos trabalhos de implementação das medidas de gestão de habitat no terreno revelou-se de grande 
importância, não só para garantir a formação da equipa responsável pela execução técnica dos trabalhos, mas também 
para garantir que estes decorriam de acordo com os requisitos exigidos. As tarefas previstas para esta Ação foram 
concluídas em dezembro de 2015. 

6.2. Ação 4.2 – Monitorização das medidas de gestão implementadas 

6.2.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A presente ação visou acompanhar e monitorizar o desenvolvimento e evolução das ações de gestão do habitat 
implementadas, durante a sua fase de pós-execução. O acompanhamento periódico permite avaliar a qualidade e 
manutenção das medidas, efetuar um levantamento das ações cujos resultados não foram totalmente atingidos e apurar 
o seu sucesso quanto à dinâmica de utilização por parte dos grupos-presa do tartaranhão-caçador. 

Os trabalhos foram iniciados no primeiro ano do projeto, após instalação das primeiras culturas anuais e permanentes. 
As campanhas de monitorização das UAAS e dos bosquetes de folhosas foram iniciadas no segundo ano do projeto, 
aquando da instalação das mesmas no terreno. No total realizaram-se 14 campanhas de amostragem de monitorização 
das sementeiras, 6 campanhas de monitorização das UAAS e 4 campanhas de monitorização dos bosquetes de folhosas 
(carvalhos e azinheiras: 4 campanhas; azevinhos e avelaneiras: 2 campanhas). 

Neste ponto salienta-se que, uma vez que o tartaranhão-caçador só ocorre em território nacional durante a época 
reprodutora (abril a agosto), se considera o sucesso das medidas de gestão implementadas para melhoria do seu habitat 
de caça, quando confirmada a utilização das mesmas pelos grupos presa nos períodos coincidentes com esta época. 

De seguida descrevem-se os procedimentos metodológicos implementados para monitorização das medidas de gestão 
do habitat desenvolvidas. 

Monitorização das sementeiras e culturas permanentes 

As sementeiras foram alvo de monitorização com frequência bimensal, tendo-se definido para monitorização todas as 
parcelas cultivadas no âmbito das Ações 3.2 e 3.4, ou seja, um total de 13 sementeiras. Durante a amostragem, as parcelas 
semeadas foram prospetadas em “cruz” ao longo dos eixos do comprimento e da largura, passando sempre que possível, 
no eixo central das parcelas independentemente da sua forma. Para cada sementeira foram registados os parâmetros 
relativos ao estado da cultura e à sua utilização por parte dos grupos-presa, ou de outras espécies da fauna: 

• Estado fenológico: fase de desenvolvimento vegetativo da cultura – Não germinou (situações em que a cultura 
não se desenvolveu); Crescimento; Floração; Frutificação; Desapareceu (situações em que deixou de existir 
cultura na parcela); 

• Altura média: altura média das plantas (medida em centímetros - cm); 

• Cobertura vegetal da cultura: Características da distribuição da cultura pela parcela – Uniforme; Irregular; 
Percentagem (%) de Cobertura do solo; 

• Indícios de ocorrência faunística: Prospeção direcionada para indícios e/ou indivíduos dos grupos-presa, 
nomeadamente coelho-bravo, micromamíferos, passeriformes, répteis e ortópteros; registo de utilização por 
outras espécies da fauna (por exemplo, outros mamíferos), caso ocorra; 

• Intensidade de consumo da cultura: Classificação qualitativa de evidências de consumo das plantas: Baixa; 
Média; Elevada. 
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A monitorização das sementeiras foi acompanhada de um registo fotográfico da situação verificada em cada parcela 
(Anexo VI). 

Monitorização dos comedouros e bebedouros (UAAS) 

Os comedouros e bebedouros instalados foram alvo de monitorização, com frequência mensal entre julho e setembro, 
em cada época de estio (2014 e 2015). Durante a monitorização, para todas as UAAS foi prospetada a área interior da 
rede “malha-sol”, bem como uma área circular com raio de 10m em torno de cada estrutura. Durante a prospeção foram 
registados todos os indícios de presença e/ou indivíduos dos grupos-presa do tartaranhão-caçador, nomeadamente 
coelho-bravo (excrementos dispersos, esgravatados, nº latrinas), micromamíferos, ortópteros (invertebrados), 
passeriformes e répteis (nº indivíduos/indícios), sendo muitas vezes difícil confirmar a utilização destas estruturas, pois 
requer a observação de indícios e/ou indivíduos destes grupos. Foram também registados indícios e/ou indivíduos de 
espécies cinegéticas (e.g. perdiz-vermelha, javali) observados para posterior transmissão aos gestores cinegéticos.  

Monitorização dos bosquetes de folhosas 

A monitorização das árvores plantadas em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7 na Ação 3.5 teve por base a criação de uma 
grelha de quadrículas de 20x20m, para garantir uma melhor distribuição da amostragem. Desta forma, foi determinado 
estatisticamente que a monitorização de 5% dos indivíduos plantados de cada espécie constituiria uma boa amostra da 
totalidade das árvores plantadas. No total foram monitorizados 285 indivíduos de carvalho-negral, 24 azinheiras, 100 
avelaneiras e 36 azevinhos, distribuídos pelos 3 aerogeradores intervencionados (Quadro 8).  

Realizaram-se duas campanhas por ano, uma no período primaveril (avaliação da taxa de sobrevivência de árvores após 
o período de inverno) e outra na época de outono (avaliação da taxa de crescimento).  

No que respeita ao esquema de monitorização, em gabinete foram previamente selecionadas 78 quadrículas que, 
permitissem monitorizar o número de indivíduos determinado e ao mesmo tempo que permitisse que estes se 
encontrassem bem distribuídos por toda a área plantada. Das quadrículas selecionadas algumas abrangiam apenas áreas 
plantadas com carvalhos, outras apenas áreas com azinheiras e outras continham indivíduos de ambas as espécies. Nas 
quadrículas em que tal se verificou, foram selecionados indivíduos de ambas as espécies para monitorização. Tendo em 
conta as diferenças no número de indivíduos de carvalhos e azinheiras a monitorizar, considerou-se ser necessário adotar 
diferentes estratégias consoante a espécie em causa. Assim, no caso dos carvalhos foi selecionado um grupo de 5 
indivíduos por quadrícula, enquanto no caso das azinheiras foi monitorizado um único indivíduo por quadrícula. Os 
indivíduos monitorizados foram marcados com uma placa de jardim, na qual foi gravado o código do indivíduo (nº 
aerogerador e as iniciais da espécie e o nº indivíduo), permitindo assim que os mesmos indivíduos fossem monitorizados 
nas campanhas seguintes.  

Para os indivíduos marcados foram registados parâmetros como a altura, o diâmetro do caule (medição na zona mais 
larga do caule) e o diâmetro da copa, que permitem avaliar a evolução do crescimento dos indivíduos. Se observados, 
foram também registados indícios de doenças e/ou predação nos indivíduos vivos, que permitem avaliar o estado 
sanitário dos indivíduos.  

Quadro 8 – Número de árvores monitorizadas na área de cada aerogerador intervencionado. 

Aerogerador Espécie Nº Indivíduos monitorizados 

5 

Quercus pyrenaica 115 

Coryllus avellana 40 

Ilex aquifolium 12 

6 

Quercus pyrenaica 90 

Quercus rotundifolia 10 

Coryllus avellana 30 

Ilex aquifolium 12 
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Aerogerador Espécie Nº Indivíduos monitorizados 

7 

Quercus pyrenaica 85 

Quercus rotundifolia 14 

Coryllus avellana 30 

Ilex aquifolium 12 

 

6.2.1. Resultados 

Os resultados referentes à monitorização das sementeiras (anuais e permanentes), das UAAS e dos bosquetes de folhosas 
são apresentados de seguida. 

Monitorização pós-execução das sementeiras  

Ao longo do projeto foi possível proceder ao acompanhamento do ciclo vegetativo completo das culturas semeadas nas 
épocas de outono, excetuando as culturas semeadas no outono 2015, que foram alvo de duas campanhas de 
monitorização, realizadas em dezembro 2015 e fevereiro 2016 (Figura 7; Anexo VI). No primeiro ano do projeto, as 
culturas foram semeadas em outubro 2013, tendo a primeira campanha de pós-execução sido realizada em dezembro 
2013. Nos anos seguintes, tal como exposto na Ação 3.2, a renovação das culturas anuais efetuou-se no mês de setembro 
pelo que, as campanhas de outubro (2014 e 2015) correspondem sempre à primeira época de monitorização após 
renovação da sementeira. 

Desenvolvimento vegetativo das culturas 

O acompanhamento das culturas de outono seguiu as fases de desenvolvimento vegetativo esperado em que, de uma 
forma geral, as plantas se encontram em fase de crescimento vegetativo até ao mês de abril, entrando na sua maioria 
diretamente em frutificação na campanha de junho e, posteriormente em senescência na campanha de agosto. Refere-
se ainda que, uma minoria das culturas não atingiu o estado de senescência, tendo desaparecido após a entrada em 
frutificação (Figura 7). A evolução das culturas semeadas na área de estudo encontra-se de acordo com o ciclo anual das 
espécies vegetais semeadas. 

 

Figura 7 – Resultados obtidos relativamente ao desenvolvimento vegetativo das culturas ao longo do período de vigência do projeto: 
altura médias das plantas e número de parcelas observadas em cada estado fenológico: crescimento (vegetativo), floração; 

frutificação, senescência (fase natural de degeneração das culturas anuais), desapareceu (locais onde já não havia indícios da 
presença das culturas aquando da monitorização). 
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Utilização das sementeiras e UAAS por grupos presa 

No que se refere ao sucesso do uso das medidas de gestão implementadas (sementeiras e UAAS), foi avaliada a sua 
utilização pelos vários grupos de presas, tendo sido determinada a percentagem de estruturas (sementeiras e UAAS) em 
que se observaram indivíduos e/ou indícios de presença. Na Figura 8 é apresentada uma compilação dos registos de 
presença dos grupos presa nas parcelas monitorizadas no decorrer das sucessivas campanhas de amostragem realizadas 
ao longo do projeto.   

No que diz respeito ao coelho-bravo, nas campanhas de monitorização do segundo ano do projeto (2014) verificou-se 
um aumento gradual na percentagem de parcelas com indícios de presença da espécie, enquanto nas campanhas do 
terceiro ano foram observados indícios de presença em mais de 80% das parcelas em todas as campanhas, confirmando-
se o sucesso em termos do uso da medida por esta espécie. A percentagem máxima de parcelas com indícios de presença 
da espécie foi registada nas campanhas de agosto 2014 e 2015, correspondendo esta ao período após a época de 
reprodução e, consequentemente com maior número de efetivos populacionais devido à existência de indivíduos adultos 
e juvenis. Por outro lado, as percentagens mínimas de sementeiras com indícios de coelho-bravo registaram-se em 
outubro 2014 e 2015, o que seria expectável, uma vez que este resultado relacionado surge como consequência dos 
trabalhos agrícolas para instalação de sementeira realizados nos meses de setembro 2014 e 2015 no âmbito da Ação 3.2, 
durante os quais se terão enterrado os indícios existentes (excrementos dispersos, latrinas) (Figura 8). A nível espacial 
verifica-se que as sementeiras utilizadas num maior número de campanhas de monitorização se localizam na região 
central e este da área de Gestão (Figura 9). Relativamente às UAAS, na totalidade do projeto observaram-se indícios da 
espécie em cerca de 45% das estruturas ativas. Em termos espaciais registaram-se indícios em ambas as épocas de estio 
nas estruturas instaladas na região sudoeste e sudeste (Figura 9).  

No que se refere ao grupo dos micromamíferos, apenas se detetaram indícios de utilização das UAAS, não tendo sido 
observadas evidências de utilização das sementeiras (Quadro 9; Figura 8; Figura 9). De referir que, por norma, este grupo 
apresenta atividade noturna e os seus indícios de presença são de deteção bastante difícil. Durante a monitorização das 
UAAS foram observados indícios de micromamíferos na época de estio de 2014 em cerca de 33% das UAAS (Quadro 9), 
localizadas nas zonas norte e noroeste da área de Gestão (Figura 9). 

Relativamente ao grupo dos répteis, a sua deteção nas medidas de gestão do habitat baseou-se na observação direta de 
indivíduos. Ressalva-se que a observação deste grupo de animais se encontra diretamente dependente da existência 
condições meteorológicas favoráveis (temperaturas amenas a quentes), pelo que é expectável que a sua observação seja 
mais frequente nas épocas de primavera, verão e início de outono, sendo, no entanto, dependente das condições 
meteorológicas verificadas em cada ano. Nas sementeiras, observaram-se indivíduos deste grupo nas campanhas de 
junho, agosto e outubro de 2014 e abril de 2015. A maior percentagem de parcelas em que se observaram répteis foi 
registada na campanha de junho 2014 (Figura 8). Tendo em conta as especificidades deste grupo, seria expectável a sua 
observação num número de campanhas inferior relativamente a outros grupos que se encontram ativos durante todo o 
ano. Em termos espaciais, nas sementeiras onde foram observados indivíduos, esta situação foi verificada entre 1 a 3 
campanhas, sobretudo nas sementeiras localizadas nas regiões central e noroeste (Figura 9). Nas UAAS observaram-se 
indivíduos numa única época de estio (2014) numa das estruturas (8,3%) localizadas na região mais a norte da área de 
Gestão (Quadro 9; Figura 9). 

À semelhança dos répteis, a observação de ortópteros é igualmente dependente da ocorrência de condições 
meteorológicas favoráveis à sua atividade (temperaturas amenas a quentes). Refere-se a observação de indivíduos deste 
grupo em todas as sementeiras monitorizadas entre as campanhas de junho a outubro de 2014 e junho e agosto de 2015 
(Figura 8), confirmando-se a disponibilidade deste grupo de presas no local. Salienta-se que, em ambos os anos, o período 
primaveril foi particularmente atípico, com temperaturas pouco elevadas e chuva durante longos períodos, condições 
que não foram favoráveis à observação deste grupo. Através da análise espacial verifica-se que, na maioria das 
sementeiras foram observados ortópteros em 4 a 6 campanhas de monitorização, destacando-se algumas sementeiras 
nas regiões oeste e central onde este grupo foi detetado entre 7 a 9 das campanhas realizadas (Figura 9). No que se refere 
às UAAS, este constitui o único grupo de presas que foi observado em todas as estruturas ativas no decorrer do projeto 
(Quadro 9; Figura 9).  

Relativamente ao grupo dos passeriformes, de uma forma geral, é notória uma maior percentagem de sementeiras onde 
se observaram indivíduos entre as campanhas de abril e outubro de 2014 e 2015 (Figura 8). Este período abrange as 
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épocas fenológicas de reprodução, dispersão pós-reprodutora e migração, cuja atividade, aporte e movimentação de 
indivíduos é superior relativamente à época de invernada, e é também o período relevante em termos da presença da 
espécie-alvo do projeto, o tartaranhão-caçador, em Portugal. Na maioria das sementeiras observaram-se indivíduos em 
1 a 3 campanhas de monitorização. No entanto, nalgumas das sementeiras da região central foram detetados 
passeriformes entre 4 a 6 campanhas (Figura 9). Relativamente às UAAS, no global do projeto, foram observados 
indivíduos e/ou indícios de presença de passeriformes em cerca de 20% das estruturas, na região mais a norte da área 
de Gestão, central e este (Quadro 9; Figura 9).  

Para além dos grupos presa do tartaranhão-caçador, foi também identificada a utilização das medidas de gestão por 
outras espécies, nomeadamente o javali (Sus scrofa), a perdiz-vermelha (Alectoris rufa) e a lebre (Lepus granatensis). 

Em suma, de uma forma geral as medidas de gestão implementadas (sementeiras e UAAS) foram utilizadas pelos 
diferentes grupos-presa, independentemente da sua localização geográfica, em diversas campanhas de monitorização, 
com especial incidência para os meses de primavera/verão, coincidente com o período de ocorrência do tartaranhão-
caçador na área de estudo. Desta forma, confirma-se o sucesso destas medidas, enquanto locais para favorecimento da 
disponibilidade alimentar para a espécie-alvo.  

 

Figura 8 – Percentagem de parcelas utilizadas pelos grupos-presa ao longo das sucessivas campanhas de monitorização. 

 

Quadro 9 - Taxa de ocorrência (%) dos grupos presa nas UAAS, nas épocas de estio de 2014, 2015 e na totalidade do projeto. 

Grupo-presa 
Taxa de ocorrência nas UAAS 

2014 2015 Total 

Coelho-bravo 50,0% 41,7% 45,8% 

Micromamíferos 33,3% 0,0% 16,7% 

Repteis 8,3% 0,0% 4,2% 

Passeriformes 33,3% 8,3% 20,8% 

Ortópteros 100% 100% 100% 
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Figura 9 - Distribuição espacial dos resultados referentes aos grupos de presas obtidos ao longo das campanhas de monitorização das medidas de gestão implementadas no âmbito do projeto.
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Monitorização dos bosquetes de folhosas 

No que respeita ao acompanhamento da evolução das árvores, de uma forma geral, registaram-se ligeiras oscilações nos 
valores médios obtidos para os parâmetros monitorizados tanto para os carvalhos como para as azinheiras (Figura 10). 
Estas ligeiras oscilações podem estar relacionadas com a danificação (e.g. indivíduos partidos ou roídos pela fauna) e/ou 
morte de indivíduos mais altos e com caules mais grossos, refletindo-se posteriormente nos valores médios das 
campanhas. No entanto, os resultados obtidos para as avelaneiras e azevinhos evidenciam reduções mais expressivas em 
ambos os parâmetros (Figura 10), podendo constituir uma evidência de inadaptação às condições existentes na área de 
estudo. 

No que diz respeito às taxas de sobrevivência, até à última campanha de monitorização, constatou-se a sobrevivência de 
cerca de 41,6% do total de árvores monitorizadas. Analisando os resultados para cada uma das espécies, verifica-se que 
o carvalho-negral constitui a espécie com maior taxa de sobrevivência em todas as campanhas realizadas. Na última 
campanha encontravam-se vivos cerca de 62% dos exemplares seguidos (Quadro 10). Este resultado é superior face a 
outros estudos realizados com a espécie, nos quais se verificou que a mortalidade em plantações pode atingir os 50% 
logo após o primeiro ano (Castro, 2006). Para a azinheira verificou-se a morte de 50% dos indivíduos monitorizados entre 
as campanhas de primavera e outono de 2014, tendo-se verificado a sobrevivência de cerca de 17% dos indivíduos na 
última campanha (Quadro 10). Apesar da taxa de sobrevivência ser baixa, esta não é muito diferente da obtida noutros 
estudos em zonas com condições ótimas para o desenvolvimento desta espécie, nomeadamente na região alentejana 
onde, segundo Nogueira et al. (2005) a sobrevivência máxima rondou os 31%. As taxas de sobrevivência mais reduzidas 
foram registadas nas avelaneiras e azevinhos, de 2% e 2,8%, respetivamente (Quadro 10). Este resultado seria, à partida, 
expectável dado que, tanto a avelaneira como o azevinho são espécies que ocorrem preferencialmente em sub-coberto, 
encontrando-se adaptadas a ambientes húmidos e com sombra. Tanto os carvalhos como as azinheiras plantados 
possuem ainda um desenvolvimento precoce, sendo ainda bastante jovens pelo que, não possuem altura nem um 
diâmetro de copa suficiente desenvolvido, que permita reunir este tipo de condições. Refere-se ainda que, nas sucessivas 
campanhas de monitorização foram sendo observados indícios de predação e de doenças que, poderão ter contribuído 
para os resultados obtidos ao nível da sobrevivência das espécies plantadas. 

Atendendo aos resultados expostos anteriormente conclui-se que, de entre as espécies utilizadas nas florestações, o 
carvalho-negral constitui a espécie melhor adaptada às condições edafoclimáticas da área de estudo, tendo evidenciado 
a taxa de sobrevivência mais elevada, sendo inclusive superior à obtida em estudos desenvolvidos noutras regiões. Por 
esta razão, os reforços das áreas florestadas foi efetuado exclusivamente com esta espécie. 
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Figura 10 – Diâmetro médio (cm) do caule e altura média (cm) dos exemplares vivos das quatro espécies de árvores plantadas, 
medidos nas campanhas de primavera e outono de 2014 e 2015. As barras verticais representam o erro-padrão. 

 

Quadro 10 - Evolução da taxa de sobrevivência das espécies plantadas na área de estudo ao longo das sucessivas campanhas de 
monitorização 

Nome científico Nome comum Primavera 2014 Outono 2014 Primavera 2015 Outono 2015 

Quercus pyrenaica Carvalho-negral 99,6% 91,9% 77,9% 62,5% 

Quercus rotundifolia Azinheira 100% 50,0% 20,8% 16,7% 

Coryllus avellana Avelaneira - - 48,0% 2,0% 

Ilex aquifolium Azevinho - - 63,9% 2,8% 

 

O acompanhamento das medidas de gestão do habitat implementadas (sementeiras e UAAS) permitiu confirmar a sua 
utilização pelos grupos presa do tartaranhão-caçador, no período em que esta espécie ocorre em território nacional (abril 
a agosto). No que diz respeito à desadequação do habitat em torno dos aerogeradores, importa salientar que, as espécies 
usadas nas florestações possuem um processo de crescimento bastante lento, não se encontrando ainda nesta fase com 
uma altura e densidade de copa suficientemente desenvolvidas para tornarem a área menos atrativa para o tartaranhão-
caçador. Salienta-se que, de acordo com o referido no PMC, as florestações recentes podem também ser usadas pelo 
mesmo pelo que, se considera que a eficácia desta medida só poderá ser validada a longo prazo.  

 

6.3. Ação 4.3 – Monitorização das populações de espécies-presa 

6.3.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A Ação 4.3 teve como principal objetivo avaliar o impacto das medidas de gestão do habitat implementadas no âmbito 
do projeto nas populações de espécies-presa do tartaranhão-caçador. As monitorizações realizadas no âmbito desta Ação 
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referem-se à fase de pós-execução das medidas de gestão do habitat. No entanto, os resultados obtidos nesta Ação foram 
comparados com a situação de referência estabelecida na Ação 1.3, correspondente ao ano de 2013. 

A área de amostragem dos grupos de presas teve por base as áreas definidas no âmbito da Ação 1.3 - “potencial Gestão” 
e “potencial Controlo”, uma vez que a primeira coincidiu com a área final selecionada para gerir (Ação 1.4), tendo-se 
mantido a segunda como área Controlo, o que permitiu a comparação temporal dos dados. No início do segundo ano do 
projeto efetuaram-se alguns ajustes ao nível dos locais de amostragem, no sentido de os adequar às áreas de gestão reais 
criadas (localização das sementeiras, UAAS). Refere-se que, os ajustes efetuados ao nível dos períodos de amostragem 
de alguns dos grupos presa no âmbito da Ação 1.3, transitaram para as amostragens efetuadas no âmbito desta Ação. 

Os diversos grupos presa foram alvo de uma campanha de monitorização por ano, com exceção dos passeriformes, para 
o qual se efetuaram 4 campanhas por ano, com periodicidade mensal, entre os meses de maio e agosto.  

Para os diferentes grupos de presas foram seguidas as mesmas metodologias de recolha e de análise de dados descritas 
anteriormente na Ação 1.3 da Etapa 1. Assim, estimaram-se Índices de Abundância Relativa para todos os grupos de 
presas e procedeu à realização de análises estatísticas para comparação dos resultados obtidos para a abundância entre 
a área de Gestão e área Controlo, em cada ano, de acordo com a metodologia de amostragem e o carácter dos dados 
recolhidos. Assim, para cada grupo, refere-se sucintamente:  

• Micromamíferos: número médio de capturas/1000 armadilhas noite (Pounds, 1981);  

• Coelho-bravo: número médio de latrinas/quilómetro (Índice Quilométrico de Abundância de indícios de 
presença - IKA); 

• Invertebrados (Ortópteros): número médio de contactos/quilómetro (Índice Quilométrico de Abundância);  

• Répteis: número médio de indivíduos/quilómetro (Índice Quilométrico de Abundância); 

• Passeriformes: número médio de indivíduos/ponto (considerando uma distância até 100 metros do ponto). 

6.3.2. Resultados 

Os resultados obtidos para os diversos grupos de presas são apresentados de seguida. 

Micromamíferos 

Nas amostragens direcionadas ao grupo dos micromamíferos foi empregue um esforço de amostragem total de 480 
armadilhas/noite em cada ano, com exceção dos dois primeiros anos do projeto em que o esforço de amostragem foi 
ligeiramente inferior (2013: 438 armadilhas/noite; 2014: 467 armadilhas/noite) uma vez que, algumas armadilhas foram 
inutilizadas por cães, atraídos pelo isco durante as amostragens. No total do projeto foram inventariadas 3 espécies, 
nomeadamente o rato-do-campo (Apodemus sylvaticus), o rato-das-hortas (Mus spretus) e o rato-do-campo-de-rabo-
curto (Microtus agrestis) e um género - Crocidura. O rato-do-campo foi a única espécie capturada em todas as 
amostragens realizadas.  

Para a totalidade da área de estudo, foi estimada uma abundância de 20±1,1 indivíduos capturados/1000 armadilhas-
noite. Analisando os valores obtidos por área amostrada em cada ano verifica-se que, em todos os anos do projeto os 
valores de abundância de micromamíferos foram superiores na área Controlo comparativamente à área Gestão. Na área 
Controlo, o valor de abundância máximo (43,8±12,8 indivíduos capturados/1000 armadilhas-noite) foi registado na 
amostragem efetuada em 2013 (Ação 1.3), tendo-se verificado uma redução contínua nos valores nas amostragens 
seguintes, os quais foram inferiores a 10 indivíduos capturados/1000 armadilhas-noite, sendo mais próximos dos valores 
obtidos para a área gerida. Na área Gestão, o valor máximo de abundância foi também registado em 2013 (6,2±3,3 
indivíduos capturados/1000 armadilhas-noite), tendo-se nesta área obtido valores semelhantes ao longo das campanhas 
de amostragem (Figura 11). As análises estatísticas permitiram corroborar esta situação, tendo-se confirmado a 
existência de diferenças significativas nas abundâncias de micromamíferos entre áreas apenas no ano de referência 
(2013: U=54, p =0,02; 2014: U=34, p= 0,84; 2015: U= 39.5, p= 0.43; 2016: U=40, p= 0.17). 
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Figura 11 – Índice de abundância de micromamíferos obtido para as áreas de amostragem, no período de vigência do projeto de 
compensação (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

Analisando os resultados ao nível do biótopo, à semelhança do referido anteriormente, os valores de abundância foram 
superiores nos biótopos amostrados na área Controlo comparativamente com os da área Gestão em todos os anos do 
projeto. O biótopo “Pousio” na área Controlo constitui o único onde foram capturados indivíduos em todos os anos do 
projeto. Contudo, o valor máximo de abundância relativa foi registado em 2013 no biótopo “Matos baixos” na área 
Controlo. Refere-se ainda que, mesmo na área Controlo, onde se obtiveram melhores resultados, se verificou uma 
redução na abundância de micromamíferos para o mesmo biótopo entre anos do projeto. Na área Gestão não se 
obtiveram quaisquer resultados para os biótopos “prados naturais” e “sementeira” (Figura 12). Desta forma, não é 
possível inferir quanto ao efeito das medidas de gestão na comunidade de micromamíferos uma vez que, apenas se 
obtiveram resultados para a situação anterior às intervenções efetuadas (ou seja, para o biótopo “Matos altos”). De 
referir que, no âmbito da monitorização das medidas de maneio do habitat (Ação 4.2) também não se observaram 
evidências de utilização das sementeiras e UAAS por micromamíferos. 

 

Figura 12 – Índice de abundância de micromamíferos obtido para os biótopos amostrados nas áreas Gestão e Controlo, no período 
de vigência do projeto de compensação (2013-2016).

Em termos espaciais são visíveis ligeiras alterações nas zonas com maiores níveis de abundância de micromamíferos entre 
anos do projeto. No início do projeto (2013), na área Controlo, os valores de abundância foram registados nas zonas 
norte e sul desta área. Nos anos seguintes, assistiu-se a uma redução generalizada nos valores de abundância, tendo-se 
mantido em 2014 a zona norte como a zona com melhores resultados, tendo sido registados melhores resultados na 
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zona nordeste no ano seguinte (2015). No último ano do projeto, só se efetuaram capturas em dois dos pontos nesta 
área, AMPD01 e AMPD02, localizados nas zonas centro e sul. Quanto à área Gestão, os resultados foram sendo bastante 
semelhantes nos diversos pontos de amostragem, destacando-se em 2013, o valor de abundância obtido no ponto 
AMPD09 (zona sudoeste) e em 2015 no ponto AMPD14 (zona sudeste). No último ano do projeto não foram capturados 
indivíduos nesta área (Figura 13). 
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Figura 13 - Distribuição espacial do Índice de abundância relativa obtido para os pontos de amostragem direcionados ao grupo dos micromamíferos. 
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 Coelho-bravo 

As campanhas de censo de coelho-bravo realizadas, permitiram determinar um IKA médio de 7,6±3,9 latrinas/km para a 
totalidade da área de estudo. Analisando os resultados por área de monitorização verifica-se que, nos dois primeiros 
anos do projeto (2013 e 2014) os valores de IKA foram superiores na área Controlo em relação aos obtidos na área Gestão. 
Contudo, nos anos seguintes, 2015 e 2016, verificou-se uma inversão nesta tendência, tendo os valores de IKA estimados 
sido ligeiramente superiores na área Gestão (Figura 14). Estas diferenças entre áreas foram avaliadas estatisticamente 
tendo-se verificado que, apesar das oscilações na abundância, as mesmas não são significativas para nenhum dos anos 
monitorizados (2013: U=165, p= 0,14; 2014: U=146, p=0,42; 2015: U=134, p= 0.82; 2016: U=125.5, p=0.67). 

 

Figura 14 – Índice de abundância relativa (IKA) de coelho-bravo (número latrinas/km) obtido as áreas de amostragem, no período de 
vigência do projeto de compensação (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

A nível espacial verifica-se que, no início do projeto (2013), a população de coelho-bravo se encontrava relativamente 
distribuída por ambas as áreas de monitorização. Nos anos posteriores, houve um aumento no número de quadrículas 
onde não se contabilizaram latrinas da espécie, sobretudo na área Controlo. Especificamente nesta área (Controlo), entre 
2014 e 2016 verificou-se uma diminuição nas zonas de distribuição da espécie, a qual se encontrava, no último ano, 
confinada a algumas quadrículas nas zonas norte e sul. A mesma tendência foi verificada na área Gestão sendo que, em 
2013 a espécie ocorria quase exclusivamente na faixa central, que incluía a zona definida para gerir no âmbito do projeto. 
Nos anos seguintes, verificou-se uma ligeira alteração na área de distribuição da espécie para as zonas mais a oeste da 
área de Gestão. Refere-se, no entanto que, a nível espacial é também notório um aumento no valor de IKA nas quadrículas 
da área Gestão entre o primeiro e último anos do projeto. A situação inversa é igualmente notória para a área Controlo 
(Figura 15). Importa referir que, em 2012 ocorreu a nível nacional um surto de uma nova estirpe de Doença Hemorrágica 
Viral (DHVII), que afetou substancialmente as populações de coelho-bravo (Abrantes et al., 2013; Dalton et al., 2012). Na 
área de estudo, as repercussões deste surto podem ter-se sentido mais tarde, dado os resultados obtidos, sobretudo em 
2014. Nos anos seguintes verificaram-se melhorias ao nível dos valores de IKA obtidos, tendo estas sido mais expressivas 
na área Gestão, embora sem diferenças significativas face ao Controlo. Ainda assim, considera-se que as medidas de 
gestão do habitat implementadas podem ter sido um contributo valioso neste processo de recuperação, em particular 
atendendo às taxas de utilização desta espécie, registadas para as sementeiras, conforme exposto na Ação 4.2. 
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Figura 15 - Distribuição espacial das classes de abundância de coelho-bravo, obtidas entre 2013 e 2016. 
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Invertebrados – Ortópteros 

Os resultados obtidos para o grupo dos ortópteros no decorrer do projeto de compensação transparecem um aumento 
gradual na abundância relativa (nº de indivíduos/km), tanto na área Gestão, como na área Controlo. Em praticamente 
todos os anos do projeto, os valores de abundância relativa foram ligeiramente superiores na área Gestão 
comparativamente à área Controlo, com exceção de 2014, altura em que os resultados obtidos em ambas as áreas de 
monitorização foram bastante semelhantes (Figura 16). A análise estatística comparativa para as abundâncias de 
ortópteros registadas em cada área amostrada permitiu confirmar esta tendência de aumento, validando a existência de 
diferenças significativamente maiores na área gerida face ao Controlo, na situação de referência (2013) e no último ano 
de monitorização (2013: U=50,5, p=0,01; 2014: T= 0,16; p=0,87; 2015: U=115.5, p=0.65; 2016: U=50, p=0.01). 

 

Figura 16 – Índice de abundância de ortópteros (nº indivíduos/km) obtido para as áreas de amostragem, no período de vigência do 
projeto de compensação (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

No total foram inventariadas seis Famílias do grupo dos ortópteros para a área de estudo, nomeadamente Acrididae, 
Gryllidae, Pamphagidae, Pyrgomorphidae, Tetrigidae e Tettigonidae. As famílias Acrididae, Gryllidae e Tettigonidae foram 
observadas em ambas as áreas de monitorização em todos os anos de projeto. Refere-se que, a maioria dos indivíduos 
observados nas diversas campanhas de monitorização pertenciam à família Acrididae. As famílias Pamphagidae e 
Tetrigidae foram identificadas de forma pontual na área de estudo (Figura 17). 

 

Figura 17 – Número de indivíduos por Família contabilizados para as duas áreas de amostragem, no período de vigência do projeto 
de compensação (2013-2016). 
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A nível espacial é também notório o aumento gradual na abundância de ortópteros na área de estudo. Neste ponto, 
importa ressalvar que a amostragem realizada no primeiro ano do projeto decorreu provavelmente num período menos 
favorável à observação deste grupo da fauna, tendo-se procedido à revisão do período de amostragem para os anos 
seguintes. No primeiro ano do projeto (2013), para todas as quadrículas observaram-se níveis mais reduzidos de 
abundância de ortópteros, sendo que não foram observados indivíduos deste grupo em 50% das quadrículas amostradas 
na área Controlo. Nos anos posteriores identificaram-se ortópteros em todas as quadrículas monitorizadas. Na área 
Controlo, as zonas a este, sul e central constituem as zonas com maiores valores de abundância de ortópteros. Na área 
Gestão, no decorrer do projeto, verificou-se um aumento na abundância de ortópteros nas zonas de implementação das 
medidas de gestão (Figura 18), confirmando-se assim o fomento deste grupo de presas nas áreas pretendidas. 
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Figura 18 -  Distribuição espacial das classes de abundância relativa (número de indivíduos/km) de ortópteros, obtidas entre 2013 e 2016.
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Répteis 

Em termos gerais verifica-se que, para o grupo dos répteis, os valores de abundância relativa (nº indivíduos/km) foram 
ligeiramente superiores na área Gestão comparativamente com a área Controlo em praticamente todos os anos do 
projeto (2013-2015). No entanto, em 2016, os valores de abundância foram bastante semelhantes nas duas áreas de 
monitorização. Entre 2013 e 2014 verificou um aumento na abundância de répteis em ambas as áreas, tendo-se registado 
uma quebra no ano seguinte (2015). Em 2016 registou-se um ligeiro aumento nos valores de abundância em ambas as 
áreas (Figura 19). Os resultados da análise estatística revelam que apesar das maiores abundâncias registadas na área de 
Gestão, estas não foram significativas face aos valores encontrados no Controlo (2013: U=83, p=0,11; 2014: U=101, 
p=0,29; 2015: U=104, p= 0.26; 2016: U=136, p=0.75). Ressalva-se, contudo, que as ilações deverão ser feitas com algum 
cuidado, devido ao baixo número de indivíduos contabilizado/km por ano.  

Tendo em conta que os répteis são animais ectotérmicos, ou seja, a regulação da sua temperatura corporal depende das 
condições climatéricas, influenciando diretamente a sua atividade, as flutuações identificadas na abundância 
populacional entre anos de amostragem, podem, assim, estar relacionadas com as variações nas condições 
meteorológicas entre anos de amostragem, apesar dos ajustes efetuados ao nível dos períodos de amostragem. Por outro 
lado, uma vez que, se registaram quebras na abundância em ambas as áreas monitorizadas, pode de facto ter ocorrido 
uma quebra no número de efetivos populacionais, devido a um fator extrínseco ao projeto pelo que, não poderia ser 
previsto no âmbito do mesmo. 

 

Figura 19 – Índice de abundância relativa de répteis (nº indivíduos/km) obtido para as áreas de amostragem, no período de vigência 
do projeto de compensação (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

Para a área de estudo foram inventariadas oito espécies de répteis, nomeadamente a largatixa-do-mato (Psammodromus 
algirus), a lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a lagartixa-de-dedos-denteados (Acanthodactylus erythrurus), a cobra-
de-pernas-pentadáctila (Chalcides bedriagai), a cobra-de-pernas-tridáctila (Chalcides striatus), o sardão (Lacerta lepida), 
o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi) e o licranço (Anguis fragillis). A lagartixa-do-mato e o sardão constituem as únicas 
espécies observadas em todos os anos do projeto. Salienta-se que, de acordo com alguma bibliografia da especialidade, 
o género Psammodromus faz parte da dieta do tartaranhão-caçador (Catry et al., 2010). Inversamente, espécies como o 
lagarto-de-água, a cobra-de-pernas-pentadáctila, a lagartixa-ibérica e o licranço foram observados ocasionalmente 
(apenas um dos anos do projeto) e numa única área de monitorização. Quando observados indivíduos de uma mesma 
espécie em ambas as áreas, em praticamente todas as situações o número de indivíduos observados foi superior na área 
Gestão relativamente à área Controlo (Figura 20).  
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Figura 20 – Número de indivíduos das espécies de répteis observadas nas áreas de amostragem, no período de vigência do projeto 
de compensação (2013 e 2016). 

As oscilações detetadas na abundância de répteis ao longo do projeto são também evidentes a nível espacial. 
Tal como verificado na (Figura 21), as abundâncias de répteis mais elevadas foram registadas em 2014 em ambas as 

áreas de monitorização. Também em termos espaciais é notória a quebra verificada em 2015, quando não foram 
observados indivíduos na maioria das quadrículas amostradas em ambas as áreas. No último ano do projeto observaram-
se melhorias, quer na quantidade de quadrículas onde se observaram répteis, quer no número de indivíduos 
contabilizados por quilómetro. Salienta-se que a maioria das observações de répteis efetuadas na área Gestão foram 
efetuadas na envolvente às medidas de gestão do habitat implementadas no âmbito do projeto (Figura 21).  
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Figura 21 - Distribuição espacial das classes de abundância relativa (número de indivíduos/km) de répteis, obtidas entre 2013 e 2016. 
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Aves 

Nas campanhas de monitorização realizadas no âmbito da Ação 4.3 obtiveram-se, ao longo dos 4 anos, 2334 contactos 
com passeriformes, tendo sido identificadas 58 espécies de aves de pequeno porte, entre as quais se encontram as mais 
predadas por tartaranhão-caçador, nomeadamente a laverca (Alauda arvensis) e a cotovia-dos-bosques (Lullula arborea) 
(BWPi, 2004, Corbacho, 1995). Tendo em conta os resultados médios anuais obtidos desde o estabelecimento da situação 
de referência (2013) é possível verificar que, na área de Gestão ocorreram ligeiras oscilações na abundância de 
passeriformes, contudo os resultados obtidos entre anos foram muito semelhantes. Para a área Controlo foi observada 
a mesma tendência, com exceção de 2015, em que se registou um pico na abundância de passeriformes (12,4±1,8 
indivíduos) (Figura 22). A análise estatística revelou que, para todos os anos estudados, não se verificaram diferenças 
significativas na abundância estimada entre áreas amostradas (2013: U=83, p=0,11; 2014: U= 101, p= 0,29; 2015: 
U=103.5, p=0.07; 2016: U=103, p=0.08). 

 

Figura 22 – Abundância relativa de passeriformes (nº médio indivíduos/km), estimada para as áreas de amostragem, no período de 
vigência do projeto (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

Ao nível da abundância por biótopo, obtiveram-se níveis de abundância de passeriformes muito semelhantes entre os 
diferentes biótopos e áreas de monitorização. O pico de abundância de passeriformes registado a nível geral para o ano 
de 2015 é também evidente na análise por biótopo. De referir que, na área Gestão se obtiveram valores de abundância 
superiores nos biótopos Agrícola e Prados naturais/pousio relativamente aos biótopos de matos. No entanto, no último 
ano de monitorização (2016), a abundância estimada para os biótopos de matos na área de Gestão foi superior. Por 
conseguinte, na área Controlo, de forma geral, verificou-se um aumento na abundância de passeriformes nos biótopos 
Agrícola e Prados naturais/pousio, tendo os níveis nos biótopos de matos se mantido relativamente constantes (Figura 
23).     
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Figura 23 – Abundância relativa de passeriformes obtida por biótopo amostrado nas áreas Gestão e Controlo, no período de vigência 
do projeto (2013-2016). As barras de erro representam o erro-padrão. 

Tendo em conta a distribuição espacial dos resultados verificou-se um aumento nos valores de abundância relativa de 

passeriformes na área Gestão, no ano seguinte à implementação das primeiras sementeiras, tendo este aumento sido 

verificado um pouco por toda a área. De referir que, na envolvente às medidas de gestão implementadas, os valores de 

abundância foram relativamente semelhantes entre os três anos de projeto, na fase de pós-execução das medidas. Na 

área Controlo registou-se a mesma tendência, sendo clarividente o aumento na abundância registado em 2015, 

sobretudo nos pontos de observação localizados na zona este e norte desta área (Figura 24). 



 

  

 

Implementação de Medidas Compensatórias no Parque Eólico de Prados – Relatório Final 57 
 

 

Mod.039.12 

 

Figura 24 - Distribuição espacial das classes de abundância relativa (número de indivíduos/ponto) de passeriformes, obtidas entre 2013 e 2016.
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Tal como referido anteriormente, a laverca e a cotovia-dos-bosques são as duas espécies de passeriformes mais predadas 
pelo tartaranhão-caçador. Posto isto, determinou-se a abundância relativa para cada uma das espécies, tendo em conta 
os resultados dos pontos de observação definidos para as áreas de monitorização. Os resultados obtidos para a cotovia-
dos-bosques sugerem uma diminuição na abundância populacional da espécie no segundo e terceiro anos do projeto 
(2014 e 2015) em ambas as áreas de monitorização, registando-se uma ligeira melhoria no último ano (2016). Para esta 
espécie os valores de abundância populacional obtidos para cada uma das áreas foram bastante semelhantes. Para a 
laverca, os valores de abundância populacional foram superiores aos da cotovia-dos-bosques, desde o arranque do 
projeto, quer na área Gestão, quer na área Controlo. Para a laverca, à semelhança do verificado para a cotovia-dos-
bosques, registaram-se quebras na abundância populacional após o primeiro ano de projeto (2013). Apesar de terem 
sido registados ligeiros aumentos nos anos de 2015 e 2016, estes resultados foram sempre inferiores comparativamente 
aos obtidos no primeiro ano (2013). Salienta-se, no entanto que, para a laverca os valores de abundância populacional 
da área Gestão foram ligeiramente superiores aos da área Controlo desde o início do projeto (Figura 25). 

 

Figura 25 – Índice de Abundância relativa determinado para a laverca e cotovia-dos-bosques na área de estudo, no período de 
vigência do projeto (2013-2016). As barras verticais representam o erro-padrão. 

O censo de grupos presa efetuado ao longo do projeto permitiu avaliar a disponibilidade alimentar para tartaranhão-
caçador na área de estudo, tendo-se confirmado, de uma forma geral, a ocorrência dos diversos grupos. Refere-se, no 
entanto que, para a maioria dos grupos, as abundâncias populacionais foram diferentes entre as duas áreas 
monitorizadas, mas também entre anos de amostragem. Para grupos como os micromamíferos e os répteis, as 
abundâncias populacionais estimadas foram superiores na área Controlo ao longo de todo o projeto, tendo as flutuações 
populacionais observadas sido transversais a ambas as áreas. No entanto, em particular no caso dos répteis, as 
observações na área de Gestão, após execução as medidas, decorreram nas proximidades das mesmas.  De forma inversa, 
para o grupo dos ortópteros, as abundâncias populacionais foram constantemente superiores na área de Gestão, tendo 
inclusive sido observado um aumento gradual da abundância na envolvente às medidas de gestão do habitat, desde o 
estabelecimento da situação de referência. Salienta-se que, por norma, este grupo ocorre em abundâncias bastante 
elevadas em regiões com uma atividade agrícola intensa, sendo inclusive considerados como pragas devido ao elevado 
consumo das culturas. Desta forma, e tendo em conta os resultados obtidos no âmbito do recenseamento deste grupo, 
considera-se que as medidas de gestão, em particular as sementeiras, tenham tido um efeito positivo nos resultados 
obtidos. Para o coelho-bravo, cujas abundâncias populacionais foram superiores na área Controlo na fase inicial do 
projeto, a partir do terceiro ano de projeto obtiveram-se abundâncias populacionais superiores na área gerida. De referir, 
a ocorrência de um surto de uma nova estirpe de Doença Hemorrágica Viral, responsável pela morte de inúmeros efetivos 
populacionais e, consequentemente diminuições populacionais bastante expressivas em todo o território nacional. Os 
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efeitos deste surto foram inclusive sentidos na área de estudo, tendo-se verificado uma redução na abundância 
populacional, bem como na área de distribuição da espécie. Contudo, a recuperação nas suas populações, sobretudo na 
área gerida, pode ter sido impulsionada pela maior disponibilidade de alimento nesta área, tendo-se verificado inclusive 
uma distribuição da espécie mais localizada na envolvente próxima às medidas de gestão do habitat. 

Para o grupo dos passeriformes obtiveram-se abundâncias populacionais ligeiramente superiores na área gestão no 
arranque do projeto, tendo-se verificado uma inversão nos resultados nos anos seguintes. No entanto, na área gerida 
registou-se também um ligeiro aumento na abundância populacional deste grupo, sobretudo nos pontos de observação 
nas proximidades às medidas de gestão do habitat. No que se refere especificamente à laverca e cotovia-dos-bosques, 
espécies mais predadas pelo tartaranhão-caçador, para ambas se registaram diminuições na abundância populacional, 
contudo, enquanto que a cotovia-dos-bosques foi igualmente abundante em ambas as áreas, a laverca demonstrou ser 
mais abundante na área gerida, cujos biótopos são também mais favoráveis à sua ocorrência. 

Atendendo ao exposto, conclui-se que, para a maioria dos grupos presa não foi possível avaliar devidamente os efeitos 
da implementação das medidas de gestão do habitat. Importa salientar que, por norma este é um processo bastante 
moroso e notório a médio-longo prazo. Por outro lado, considera-se também que, para a maioria dos grupos, o número 
de campanhas de amostragem realizadas foi insuficiente e que, apesar de se terem abrangido os períodos mais favoráveis 
à observação dos diferentes grupos, o volume de dados obtido foi algo reduzido, não permitindo identificar as causas das 
oscilações populacionais observadas.  

6.4. Ação 4.4 – Monitorização da população de tartaranhão-caçador 

6.4.1. Descrição das atividades realizadas e metodologia 

A Ação 4.4 visava avaliar o sucesso do projeto, ao nível da população de tartaranhão-caçador. Para a monitorização da 
espécie-alvo foram definidos três objetivos principais: (i) acompanhar a evolução da utilização da área de estudo pelo 
tartaranhão-caçador; (ii) determinar os locais de nidificação e o sucesso reprodutor dos casais que ocorrem na área de 
estudo; e (iii) determinar a proporção das espécies-presa na dieta do tartaranhão-caçador.  

Para dar cumprimento a cada um dos objetivos propostos, foram definidas metodologias específicas de amostragem em 
campo e de tratamento de dados. 

Utilização da área de estudo 

Esta tarefa teve por base a realização de pontos de observação sistemáticos na área de estudo, com o intuito de registar 
os parâmetros de distribuição e abundância de tartaranhão-caçador ao longo dos anos do projeto. Tal como estava 
previsto no Plano e no cronograma do projeto os trabalhos foram realizados em articulação com os trabalhos realizados 
no âmbito do Plano de Monitorização da Avifauna no Parque Eólico de Prados (PM). Esta estratégia permitiu monitorizar 
a atividade da espécie numa área alargada na envolvente ao empreendimento eólico. Este delineamento permitiu a 
recolha de um maior volume de dados, assim como uma análise mais robusta ao nível dos padrões espaciais e temporais 
de tartaranhão-caçador na área de Prados. Em concordância, os trabalhos foram realizados em período coincidente com 
o decorrer da monitorização de avifauna, ou seja, até ao segundo ano de exploração do empreendimento, em 2015 
(Bioinsight, 2017). 

Em termos dos métodos de campo, foram realizados 11 pontos de observação (Figura 26), distribuídos de forma a 
garantir o seguimento de tartaranhão-caçador numa área que engloba o Parque Eólico (PE) e a Linha de Transporte de 
Energia (LTE) bem como a sua envolvente, na qual se inclui a área de implementação das medidas de gestão de habitat. 
A localização concreta dos pontos foi determinada no primeiro ano do projeto, a partir de um SIG, tendo sido 
selecionados locais elevados de onde fosse possível avistar uma grande extensão da área de estudo, preferencialmente 
fora de meios urbanos (Hardey et al., 2006; Madders & Whitfield, 2006). Cada ponto teve a duração de 1 hora, registando-
se, durante esse período, todas as aves avistadas com recurso a telescópio e binóculos. Para cada ponto de amostragem 
foram registados os seguintes parâmetros, para o tartaranhão-caçador: (i) número de contactos efetuados; (ii) 
parâmetros comportamentais e informação relativa aos indivíduos observados (sexo/idade; tipo e direção de voo); (iii) 
cartografia, sobre carta militar, das rotas descritas pelos indivíduos avistados. 
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Os dados obtidos no trabalho de campo foram inseridos num SIG, o que permitiu efetuar uma análise espacial e o 
mapeamento das áreas mais utilizadas. Para tal, dividiu-se a área de estudo em quadrículas de 500x500m, efetuando-se 
uma análise de visibilidade para determinar, através da topografia, se as quadrículas eram ou não visíveis a partir de cada 
ponto de observação, tendo-se considerado uma visibilidade potencial máxima de 2500m em torno dos pontos de 
amostragem. Posteriormente, esta análise foi validada em campo, de forma a confirmar quais as quadrículas 500x500m 
visíveis a partir dos pontos de observação na área de estudo. Por fim, de forma a determinar o esforço de amostragem 
para cada quadrícula da área de estudo, e tendo em conta que algumas das quadrículas podem ser observadas a partir 
de mais do que um ponto de amostragem, determinou-se o número de horas de observação de cada quadrícula. Este 
valor foi obtido através do período de observação de uma amostragem e do número de campanhas efetuadas. O 
mapeamento da intensidade de uso da área de estudo por tartaranhão-caçador foi baseado no número de rotas 
registadas ao longo das várias campanhas de amostragem, em cada quadrícula 500x500m, corrigido pelo número de 
horas de observação de cada quadrícula. Para efeitos comparativos, na apresentação dos resultados incluiu-se também 
a atividade estimada em 2010, em fase anterior à construção do empreendimento (a partir dos 8 pontos de observação 
realizados na fase de pré-construção do Parque).  

Tendo em conta a fenologia migradora estival da espécie (Equipa Atlas, 2008), focou-se o esforço de amostragem para o 

período em que a espécie deverá ocorrer em maior atividade em Portugal (maior número de indivíduos presentes), tendo 

sido realizadas amostragens mensais entre abril e agosto de 2013 a 2015. Salienta-se que, no âmbito do PMC tiveram 

início em fase prévia à execução das medidas de gestão de habitat (2013) no terreno. Este ano constitui, assim, a situação 

de referência, em fase de pré-implementação das medidas compensatórias, que poderá ser utilizado como base de 

comparação com os anos seguintes, no sentido de avaliar a evolução da utilização da área de estudo e a resposta à gestão 

efetuada (grupos/espécies-presa).  
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Figura 26 – Localização dos pontos de amostragem direcionados ao tartaranhão-caçador. 

Determinação dos locais de reprodução e sucesso reprodutor 

Esta tarefa consistiu na realização de prospeções, no sentido de identificar os locais de nidificação e a ocorrência de 
reprodução dos casais de tartaranhão-caçador que ocorrem na área de estudo. Ao nível das metodologias de campo, as 
amostragens para deteção de ninhos consistiram na realização de pontos de observação em locais estratégicos ou 
transetos, de localização ajustável com base nas observações da espécie ao longo do tempo. Assim, as amostragens 
caracterizam-se por não ter locais e uma frequência sistemática e apresentar uma duração variável.  

Durante os trabalhos para prospeção da área em estudo, procurou-se identificar locais de nidificação, tendo por base as 
características ecológicas e comportamentais desta espécie no período reprodutor. Relativamente ao seu habitat de 
nidificação, a espécie prefere zonas de matos densos geralmente não superiores a 1 metro de altura, fazendo o ninho no 
solo (Cormier et al., 2008; Tapia et al. 2008; Catry et al., 2010), tendo, portanto, as prospeções sido dirigidas nesse 
sentido.  

Os trabalhos de campo foram ainda realizados no sentido de determinar o número mínimo de casais na área de estudo. 
Para tal, teve-se em conta que, o tartaranhão-caçador é uma espécie semicolonial, chegando a formar colónias de 5 a 7 
casais (BWPi, 2004). Procurou-se ainda aferir o sucesso reprodutor da espécie na área de estudo. Contudo, é de referir 
que o trabalho a desenvolver para esta espécie dificilmente permite a determinação de outros parâmetros reprodutores 
como o número de ovos ou crias, uma vez que as observações são efetuadas à distância. Esta opção metodológica prende-
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se com o facto de a aproximação do observador ao ninho, a fim de observar o seu conteúdo, poder atrair potenciais 
predadores para o local, para além de causar perturbação ao casal e à ninhada. 

Determinação da proporção das espécies-presa na dieta de tartaranhão-caçador 

Pretende-se com esta tarefa avaliar qual a proporção de espécies-presa, geridas no âmbito do presente projeto, que 
estão presentes na dieta dos casais de tartaranhão-caçador e que ocorrem na área de estudo. Para o efeito, a 
metodologia de campo consistiu na recolha de restos alimentares de tartaranhão-caçador nos locais de nidificação 
identificados e em poisos utilizados pela espécie. A recolha destes itens decorreu no final da época de reprodução, após 
o período de abandono dos ninhos pelas crias, ou seja, entre os meses de julho e agosto. Os restos alimentares recolhidos 
foram posteriormente triados e identificados em laboratório, até à Família no caso dos artrópodes, e até à espécie para 
os restantes grupos de presas, sempre que o material recolhido o permitiu. 

6.4.2. Resultados 

No decorrer do projeto obtiveram-se 292 contactos com tartaranhão-caçador na área de estudo, no conjunto de todas 

as metodologias aplicadas (pontos de observação, prospeções de ninhos e ainda observações extra, registadas fora dos 

locais e campanhas de amostragem definidos). 

Em fase de pré-construção (2010), a maioria dos contactos foram obtidos na área sob influência do Parque Eólico, 

correspondendo na maioria das ocasiões a indivíduos em voo de caça, indicando assim, a existência de habitat 

preferencial de alimentação nesta zona. Na fase de construção do Parque Eólico (2013) registou-se uma atividade mais 

elevada da espécie na área sob influência da Linha de Transporte de Energia associada ao PE, especificamente na zona 

oeste da área de estudo, bem como no extremo sudeste da área de Gestão sendo que, no período de amostragem não 

haviam ainda sido implementadas quaisquer medidas de gestão do habitat. No entanto, foram observados indivíduos em 

voo de caça um pouco por toda a área de Gestão, tendo inclusive sido observado este tipo de comportamento por toda 

a cumeada do PE. No ano seguinte, coincidente com a entrada em exploração do PE (2014), foram registados vários 

indivíduos a utilizar algumas secções da área de influência do Parque Eólico, tendo inclusive sido observados alguns 

indivíduos em voo de caça entre os aerogeradores 8 e 10. De referir que, não se obtiveram registos de tartaranhão-

caçador na zona dos aerogeradores intervencionados (5, 6 e 7) no âmbito da Ação 3.5. Os níveis de maior atividade foram, 

contudo, registados fora da área de influência do PE, numa zona no extremo este da área de estudo, nomeadamente 

numa área sob influência da linha elétrica, mas também no extremo sudeste da área de Gestão, englobando a cumeada 

de Cabeço do Meio e numa zona a oeste do Parque Eólico, na cumeada do marco geodésico do Seixo. Salienta-se que, 

todos os registos em torno das cumeadas destes dois marcos geodésicos, correspondem a indivíduos em exercício de 

caça, um deles juvenil. No segundo ano da fase de exploração do PE (2015), o número de contactos com a espécie foi 

relativamente inferior comparativamente com os anos anteriores, refletindo-se também em termos dos níveis de 

atividade. No entanto, identificou-se uma utilização mais elevada da zona a sul do marco geodésico de Cabeço do Meio, 

na região sudeste da área de Gestão, bem como de uma zona entre o marco geodésico do Seixo e a cumeada do PE. A 

espécie foi também observada um pouco por toda a área sob influência do PE, incluindo sob as áreas florestadas nos 

aerogeradores 5, 6 e 7. No que se refere a comportamentos de caça, estes foram observados na área sob influência do 

PE, incluindo na zona das florestações (A3.5) tendo, no entanto, sido também confirmados um pouco por toda a área de 

Gestão e na envolvente ao marco geodésico do Seixo (Figura 27). No terceiro ano da fase de exploração do PE (2016) não 

se efetuaram amostragens sistemáticas direcionadas para o tartaranhão-caçador, contudo durante os trabalhos de 

campo desenvolvidos no âmbito de outras Ações, nomeadamente monitorização das medidas de gestão e censo de 

presas, obtiveram-se contactos com tartaranhão-caçador na área de Gestão. Foram efetuados registos “extra” de 

observações de indivíduos adultos em voos de caça, inclusive nas sementeiras criadas no âmbito do projeto, e/ou com 

presas nas garras. Efetuaram-se ainda algumas observações na cumeada do PE, em torno do marco geodésico da Lomba. 
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Os resultados expostos anteriormente permitem verificar que, de uma forma geral, com a entrada em exploração do 

Parque Eólico de Prados, se verificou uma redução na intensidade de utilização da área sob influência desta infraestrutura 

por parte do tartaranhão-caçador, contudo a espécie continua a utilizá-la enquanto habitat de caça. Neste ponto importa 

referir que, apesar da espécie utilizar a área de cumeada do PE, no período monitorizado, não foram observados 

quaisquer indícios de mortalidade durante os trabalhos no âmbito do plano de monitorização da avifauna (Bioinsight, 

2016). 

Nos anos de construção (2013) e exploração do PE (2014-2016) identificou-se uma relocalização das áreas de maior 

utilização, para a área sob influência da linha elétrica associada ao PE, na zona este da área de estudo, mas também para 

a área de Gestão definida no âmbito do PMC. Em ambos os anos, as observações registadas indicam que esta constituiu 

uma zona de atividade de caça e/ou já com presas, tendo sido observados indivíduos em exibição deste comportamento 

por várias ocasiões ao longo do período de amostragem. Salienta-se que, a redução na atividade de tartaranhão-caçador 

em 2015 foi também identificada para outras espécies de aves de rapina no âmbito do programa de monitorização da 

avifauna (Bioinsight, 2017) pelo que, não se prevê que esta esteja relacionada com a implementação do PMC, nem com 

a atividade do parque, até porque, continuaram a observar-se indivíduos em voo de caça na área de Gestão.  

No que se refere à medida de minimização (florestações), com exceção de 2015, ao longo das amostragens de 

tartaranhão-caçador foram repetidamente observados indivíduos a sobrevoar os três aerogeradores intervencionados. 

Tal como referido anteriormente, as espécies plantadas apresentam crescimento lento, encontrando-se ainda numa fase 

muito precoce do seu desenvolvimento na medida em que, são ainda utilizadas pela espécie, tal como previsto no 

Protocolo de Medidas Compensatórias. Desta forma, perante os resultados expostos, no âmbito do período do projeto 

não foi confirmada a eficácia desta medida. 

No que concerne aos locais de nidificação de tartaranhão-caçador, no seguimento dos registos obtidos, no primeiro ano 

do projeto de compensação (2013), foram identificados dois locais de nidificação na área de estudo. Um dos locais, 

identificado como Cpyga01, situa-se na cumeada do marco geodésico do Seixo, a cerca de 2300m do Parque Eólico e do 

limite da área de Gestão. O segundo local, designado por Cpyga02, localiza-se a este da localidade de Prados, a cerca de 

550m do aerogerador 13. Por sua vez, no último ano de monitorização (2015) foi identificado um terceiro local de 

nidificação, designado por Cpyga03, situado a cerca de 150m do aerogerador 4 (Figura 27). 

Em relação ao local Cpyga01, durante o primeiro ano de monitorização do PMC (2013), não foi possível aferir com 

precisão a localização do mesmo, tendo a mesma situação sido verificada no ano seguinte (2014). Refere-se, no entanto, 

a observação de comportamentos indicadores de reprodução na envolvente deste ninho, nomeadamente indivíduos em 

transporte de material para construção do mesmo. Contudo, o facto de não ser conhecida a sua localização exata, não 

permitiu confirmar o sucesso reprodutor da espécie. Em 2015 não se observaram comportamentos de reprodução em 

torno do ninho, tendo sido observado apenas um macho adulto nesta zona. 

No ninho Cpyga02 não foram observados indícios de utilização recente, durante o primeiro ano de monitorização (2013), 

apesar de ter sido observada uma fêmea na área da cumeada do PE a transportar material para construção do ninho. Por 

conseguinte, em 2014 e 2015, também não foram registados movimentos que sugerissem a ocorrência de nidificação da 

espécie neste local, tendo sido unicamente observados indivíduos nas proximidades do mesmo. No entanto, em 2015, 

foi observado um casal na envolvente de um outro ninho, Cpyga03, tendo inclusive sido observada uma fêmea a pousar 

no local. Atendendo às movimentações de indivíduos entre as localizações de ambos os ninhos, considera-se que, 

Cpyga03 seja um local de nidificação alternativo ao Cpyga02 para o mesmo casal. No final da época de reprodução, foi 

visitado o local do ninho Cpyga03 onde foi observada uma casca de ovo. Contudo, não foi possível aferir se este indício 

terá resultado de eclosão com sucesso de algum juvenil, uma vez que o ninho se apresentava com poucos indícios de 

utilização (com poucos dejetos, penas e/ou outros indícios). 
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No que refere à observação e indivíduos juvenis na área de estudo, foram observados poucos indivíduos com esta idade 

que, para além do registo de 2014 mencionado anteriormente, referente a um indivíduo no limite sudeste da área de 

Gestão em atividade de caça, há apenas a referir mais um registo de dois indivíduos juvenis acompanhados de dois 

indivíduos adultos numa área a sudoeste da localidade de Videmonte no início da época de dispersão.   

Tendo em conta o exposto anteriormente, considera-se que na área de estudo ocorram dois casais nidificantes, a um dos 

quais pertence o ninho Cpyga01 e outro casal com utilização alternada dos ninhos Cpyga02 (2013-2014) e Cpyga03 

(2015). No entanto, os registos efetuados no período monitorizado não permitiram confirmar a nidificação de 

tartaranhão-caçador na área de estudo, ou quantificar a sua produtividade, uma vez que não foram observadas crias nos 

locais de nidificação identificados. Por outro lado, observaram-se indivíduos juvenis de forma pontual, não tendo sido 

possível, através das suas movimentações, perceber se estes teriam nascido na área de estudo. Contudo, estas 

observações constituem um forte indício de que a espécie se terá reproduzido com sucesso na região. 
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Figura 27 - Mapeamento de intensidade de uso da área de estudo por tartaranhão-caçador nas várias fases do PMC e de implantação do PE: 2010 - fase de pré-construção do PE, 2013 - fase de 
construção do PE /primeiro ano de implementação do PMC, 2014 e 2015 – fase de exploração do PE / 2º e 3º anos do PMC. 
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No que se refere aos restos alimentares de tartaranhão-caçador, na sua maioria foram recolhidos nos locais de nidificação 
(Cpyga01, Cpyga02, Cpyga03) e/ou nas suas proximidades. A análise laboratorial do conteúdo dos restos alimentares 
recolhidos (Quadro 11; Figura 28), permitiu verificar que estes eram maioritariamente constituídos por porções de 
invertebrados, especificamente das famílias Tettigonidae (gafanhotos) e Acrididae, pertencentes à ordem Orthoptera. 
Para além de porções de invertebrados, foram ainda identificadas com frequência penas de aves, especificamente da 
ordem Passeriformes, bem como porções ósseas e pêlo do grupo dos micromamíferos. Pontualmente, foram também 
observadas escamas de réptil. 

De salientar que, os grupos-presa detetados nos restos alimentares recolhidos na área de estudo correspondem aos 
grupos beneficiados no âmbito do projeto de compensação, sendo, portanto, bastante positivo que estes estejam a ser 
predados pelo tartaranhão-caçador na área de estudo. 

Quadro 11 - Conteúdo dos restos alimentares de tartaranhão-caçador recolhidos durante as prospeções efetuadas entre 2013 e 
2015. 

Ano Código amostra Conteúdo da amostra 

2013 

Amostra 1 
Asa, pata anterior e tórax de Tettigonidae 

(Orthoptera) 

Amostra 2 
- Pata posterior de Tettigonidae (Orthoptera) 
- Porções de coluna vertebral e escamas de 

réptil 

Amostra 3 Asa de Tettigonidae (Orthoptera) 

2014 

Amostra 4 Penas de Passeriforme 

Amostra 5 Cabeça de um Acrididae (Orthoptera) 

Amostra 6 
- Fragmentos de mandíbula, garras e outros 

ossos de micromamífero 
- Pata e outras porções de Coleoptera 

2015 

Amostra 7 

- Fragmentos de mandíbula, dente e pêlo de 
micromamífero 

- Várias porções de escamas de réptil 
- Pata e porções de asas de Coleoptera 

- Ovopositor de Tettigonidae (Orthoptera) 

Amostra 8 Penas de Passeriforme 

Amostra 9 Ovopositores de Tettigonidae (Orthoptera) 

Amostra 10 

- Penas e ossos de Passeriforme 
- Mandíbulas e revestimento do corpo de 

Tettigonidae (Orthoptera) 
- Ovopositor de Acrididae (Orthoptera) 

Amostra 11 Penas de Passeriforme 
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Figura 28 – Restos alimentares de tartaranhão-caçador recolhidos durante a amostragem de 2015. 

 

Em termos conclusivos, salienta-se que o efeito da melhoria das condições de habitat nas espécies-presa e na espécie-

alvo é tipicamente um processo moroso, já que requer várias interações ecológicas interespecíficas, nomeadamente, que 

a resposta das presas seja percetível ao nível da sua abundância populacional (Ação 4.3) e que essa resposta se reflita 

posteriormente na dinâmica da espécie-alvo (hábitos alimentares, habitat preferencial de utilização). Apesar das 

observações registadas ao longo dos anos, considera-se que estas não são suficientes para se tirarem ilações concretas 

quanto ao possível sucesso das medidas de compensação implementadas dado que i) no último ano de monitorização 

(2015) a atividade de tartaranhão-caçador reduziu face aos anos anteriores, em toda a área amostrada, não tendo sido 

recolhidos dados que evidenciassem preferências do uso do espaço coincidente com a área de implementação das 

medidas compensatórias; ii) a monitorização da espécie-alvo decorreu até 2015, contudo, a monitorização das 

populações de presas (Ação 4.3) permitiu verificar um aumento na sua disponibilidade na área gerida em 2016 em alguns 

grupos, onde se destacam os ortópteros, que constitui também o mais frequentemente observado nos restos alimentares 

Amostra 7 Amostra 8 

Amostra 9 Amostra 10 

Amostra 11 
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recolhidos na área de estudo. É desconhecida a dinâmica populacional de tartaranhão-caçador em 2016, tendo-se obtido 

apenas alguns registos, não sendo possível aferir se esta maior disponibilidade de presas se terá refletido num maior uso 

da área gerida, tendo, no entanto, sido observados indivíduos em atividade de caça.  

Face ao exposto, apesar de em termos da disponibilidade de presas se ter registado, em geral, uma tendência de aumento 

na área gerida, considera-se que o período de vigência do projeto de compensação pode não ter sido suficiente para se 

avaliar totalmente a existência de diferenças ao nível ecológico na área de estudo, em termos do ecossistema local.  
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7.  CO N C L US Õ ES  E  RE C O ME N D AÇ Õ ES  

7.1. Síntese das medidas compensatórias implementadas e avaliação da sua eficácia  

Num programa de medidas compensatórias é essencial demonstrar o equilíbrio entre os impactes reais de um projeto 
sobre a biodiversidade e os benefícios obtidos através da compensação (BBOP, 2012; ICNB, 2010). É assim fundamental 
garantir que os resultados das Medidas de Conservação/Gestão sejam quantificáveis e que o seu sucesso seja 
monitorizado e avaliado periodicamente.  

Para tal foi elaborada uma check-list que permite compilar, para cada uma das Etapas/Ações do PMC, os resultados 
obtidos face ao que seria esperado, para avaliar, numa escala de pormenor, o progresso e sucesso de todas as tarefas 
previstas do PMC. No final do projeto, esta check-list foi inteiramente preenchida (apresentada no do Anexo VII - Quadro 
12), com o intuito de facilitar a avaliação dos trabalhos efetuados e analisar se foram ou não atingidas as metas previstas, 
o que serve de apoio à apreciação do alcance dos objetivos específicos e, em última instância, do objetivo geral da medida 
compensatória.  

Assim, no projeto de Implementação de Medidas Compensatórias do Parque Eólico de Prados foram desenvolvidos os 
trabalhos previstos para 4 Etapas, os quais foram realizados de forma sequencial e lógica, por forma a garantir a correta 
execução das medidas previstas e garantir o cumprimento dos objetivos delineados.   

No âmbito do projeto de compensação foram implementadas diversas medidas de gestão do habitat no terreno, 
nomeadamente desmatação/instalação de culturas para a fauna em 13 parcelas de matos (4,4ha), a disponibilização de 
12 UAAS (Unidades de Alimento e Água Suplementares), acompanhamento dos percursos de pastoreio e criação de áreas 
de pastagem para o gado. Para além destas, foi também implementada uma medida de minimização que consistiu na 
desadequação do habitat em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7, com recurso à florestação de 4,6ha de área com recurso 
a 10 065 árvores (carvalhos, azinheiras, avelaneiras e azevinhos), por forma a torná-las menos atrativas enquanto habitat 
de caça para o tartaranhão-caçador. A seleção das espécies utilizadas para a desadequação do habitat em tornos dos 
aerogeradores decorreu de parecer emitido pelo ICNF a 6 de janeiro de 2012, em resposta ao pedido de apoio para o 
desenvolvimento do projeto de execução das medidas de compensação em fase de RECAPE do Processo de Pós-Avaliação 
nº414. Neste aspeto é de referir que, para além dos aerogeradores 5, 6 e 7, estava ainda prevista a desadequação de 
habitat no aerogerador 4, contudo, verificou-se que a florestação em torno desta estrutura era incompatível com a zona 
de proteção contra incêndios (faixas de gestão de combustível) prevista para o Parque Eólico. Tendo em conta que a área 
prevista para florestação no aerogerador 4 estava abrangida pela faixa de gestão de combustível (a qual iria ser alvo de 
desmatação frequente), este aerogerador foi excluído da medida de desadequação. A área prevista para desadequação 
nos restantes 3 aerogeradores foi subsequentemente revista, por forma a perfazerem-se os hectares de florestação 
mínimos previstos no PMC (4,5ha). 

As medidas de compensação (sementeiras/pastagens e UAAS) e minimização (bosquetes de folhosas) foram alvo de 
campanhas de monitorização, não só para avaliação do seu estado de conservação e/ou desenvolvimento, mas também 
para avaliação da sua utilização por parte dos grupos presa. No âmbito da monitorização dos bosquetes de folhosas, 
durante o período de vigência do PMC, aferiu-se para algumas das espécies utilizadas (avelaneiras, azevinhos), uma taxa 
de insucesso elevada, devido às condições edafoclimáticas da cumeada onde se localiza o Parque Eólico (por exemplo, a 
existência de solos pouco profundos), o que levou à necessidade de um reforço de plantação. Para este efeito, recorreu-
se em exclusivo ao carvalho-negral, por corresponder à espécie com maior sucesso de sobrevivência. No que respeita ao 
sucesso da implementação desta medida de minimização, de acordo com informação fornecida pelo promotor, durante 
o verão de 2016 terá ocorrido um incêndio na zona norte da cumeada do empreendimento. De acordo com o 
levantamento das áreas afetadas, o incêndio não terá abrangido os aerogeradores 5, 6 e 7, pelo que não terá havido 
danos das plantações realizadas. Contudo, este será um fator a ter em atenção, uma vez que a incidência de fogos poderá 
representar um risco para o sucesso da medida de minimização a longo-prazo. Não obstante, refere-se ainda que o 
carvalho-negral é uma espécie adaptada às condições da região da Serra da Estrela, sendo uma espécie resistente a 
incêndios e com uma boa capacidade de resiliência na recuperação pós-fogo. 

De igual forma, realizaram-se censos populacionais direcionados para os grupos presa (coelho-bravo, micromamíferos, 
répteis, ortópteros e passeriformes) e para a espécie-alvo do projeto (tartaranhão-caçador), com intuito de se avaliarem 
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os efeitos das medidas implementadas ao nível das suas populações. No cômputo geral, confirmou-se a utilização das 
sementeiras e UAAS pelos diversos grupos presa, sobretudo nas épocas de maior atividade, nomeadamente primavera e 
verão, que correspondem também ao período de ocorrência do tartaranhão-caçador em território nacional (abril a 
agosto). No âmbito do censo de presas foi possível confirmar-se a disponibilidade alimentar para a espécie-alvo na área 
de estudo, contudo o reduzido volume de dados recolhidos para alguns dos grupos, não permitiu obter resultados 
conclusivos acerca dos benefícios das medidas de gestão ao nível da abundância das suas populações. Não obstante, este 
efeito benéfico foi evidenciado nas populações de ortópteros, cuja abundância aumentou gradualmente na área Gestão, 
após execução das medidas de melhoria de habitat. Salienta-se neste ponto que, este resultado seria à partida 
expectável, uma vez que este grupo é muitas vezes considerado uma praga em áreas de intenso cultivo agrícola. De 
salientar que, o grupo dos ortópteros foi também a presa mais frequentemente identificada nos restos alimentares de 
tartaranhão-caçador recolhidos na área de estudo, permitindo confirmar a sua importância em termos da ecologia 
alimentar da espécie.  

Nas amostragens especificamente direcionadas ao tartaranhão-caçador, por diversas ocasiões se observaram indivíduos 
em exercício de caça e/ou indivíduos já com presas, na área gerida no âmbito do projeto, pelo que se considera que as 
medidas de gestão terão contribuído para a melhoria do habitat de caça da espécie. No entanto, apesar das melhorias 
no habitat de alimentação e do aumento na abundância populacional de uma das presas preferenciais numa área 
afastada do Parque Eólico, no período de vigência do projeto não foi confirmado o sucesso reprodutor da espécie-alvo 
nesta zona. Por outro lado, apesar de se ter verificado uma redução na intensidade de uso da área do Parque Eólico de 
Prados, não foi observado o abandono completo desta área enquanto local de alimentação, tendo em determinadas 
ocasiões ainda sido observados indivíduos em voos de caça. Neste aspeto, no que respeita à utilização da área do Parque 
Eólico por tartaranhão-caçador, as amostragens realizadas no âmbito do programa de monitorização direcionado à 
comunidade de aves para o Parque Eólico de Prados, decorrido entre a fase anterior à construção do Parque Eólico (2010) 
e o segundo ano da fase de Exploração (2015), permitiram aferir que a espécie-alvo do PMC já utilizava esta área 
previamente à implementação do PE (Bioinsight, 2017). Isto estará relacionado com o facto de, na área da cumeada do 
PE, existirem biótopos favoráveis (maioritariamente matos baixos e rasteiros) à ocorrência desta, e de outras espécies 
com hábitos de caça similares (e.g. peneireiro-comum), mesmo numa fase anterior à instalação do PE. De referir também 
a observação de movimentações sob as áreas dos bosquetes de folhosas criadas em torno dos aerogeradores 5, 6 e 7. As 
florestações encontram-se numa fase ainda precoce do seu desenvolvimento, pelo que a sua altura e diâmetro de copa 
não possuem ainda as características ideias para tornar estas áreas menos atrativas para a espécie em causa. Salientam-
se ainda outros fatores exógenos ao empreendimento, que poderão contribuir para que esta área se mantenha favorável 
para ocorrência da espécie. De acordo com informação disponibilizada pelo promotor, na envolvente próxima aos 
aerogeradores foram identificados terrenos agrícolas (culturas extensivas anuais e/ou pastagens), sob gestão privada 
pelos seus proprietários. Este fator, aliado à existência de incêndios na zona do Parque no verão de 2016, como referido 
anteriormente, poderão estar a contribuir para a continuidade da utilização da cumeada do empreendimento para 
atividades de caça pelo tartaranhão-caçador. Por fim, no âmbito do programa de monitorização de aves não foi 
documentada a mortalidade da espécie-alvo no PE (2014 e 2015), contudo, continuará a haver um risco potencial, dado 
que a espécie continua a utilizar a área do PE. 

No que respeita à nidificação, no último ano de monitorização foi identificado um novo ninho de tartaranhão-caçador, a 
cerca de 150 m do aerogerador 4. Ainda que não tenha sido comprovada a sua utilização, este local foi visitado para 
recolha de restos alimentares, tendo-se verificado que, apresentava poucos indícios de utilização. O tartaranhão-caçador 
constrói os seus ninhos no solo, pelo que a deteção de locais de nidificação é difícil e depende da observação de 
comportamentos de reprodução por parte dos indivíduos. Não obstante, não foi, assim, confirmada a existência de 
nidificação na área do Parque Eólico por parte da espécie-alvo no final do período de monitorização, contudo, a 
observação de juvenis no final do período reprodutor leva à conclusão de que, ainda que fora da área de influência do 
empreendimento, a espécie se terá reproduzido na sua envolvente, o que poderá levar à continuação da utilização da 
cumeada onde se situa o Parque Eólico para efeitos de caça. 

Por fim, de salientar ainda que, no último ano em que o PMC esteve em curso (2016), não foram realizadas ações de 
monitorização direcionadas ao tartaranhão-caçador, quer ao nível da utilização da área de estudo e nidificação, quer ao 
nível das prospeções de mortalidade, pelo que existe uma lacuna no conhecimento da situação da espécie para o último 
ano do PMC. 
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Face ao exposto, considera-se que, durante o período de vigência do projeto de compensação, apesar de terem sido 
implementadas todas as medidas previstas, não foi possível avaliar aprofundadamente os benefícios das mesmas, quer 
nas populações de presas, quer na dinâmica populacional do tartaranhão-caçador. Coloca-se ainda a hipótese de que as 
medidas implementadas para favorecimento do habitat de caça, em área afastada do empreendimento (área de Gestão), 
apesar de contribuírem para a melhoria do habitat para tartaranhão-caçador, poderem não ser suficientes para suplantar 
as boas condições que se continuam a verificar para a ocorrência da espécie na cumeada onde se localiza o Parque Eólico.  

7.2. Avaliação da adequabilidade e recomendações ao programa de compensação 
em curso 

O programa de medidas compensatórias direcionado ao tartaranhão-caçador foi adequado à beneficiação desta espécie-
alvo, quer ao nível do tipo de medidas implementadas para melhoria das condições de habitat em áreas afastadas do 
empreendimento, quer ao nível das medidas de minimização para desadequação de habitat em torno dos aerogeradores. 
Desta forma, pode dar-se como encerrada esta fase de trabalhos.  

Numa perspetiva de melhoria contínua identificam-se algumas recomendações que podem ser dadas para este tipo de 
projetos de minimização/compensação de impactes, em projetos futuros com objetivos semelhantes.  

De uma apreciação global é possível aferir que o período de duração de um projeto deste tipo poderá ter de ser revisto 
no futuro, pois poderá ser insuficiente, na medida em que não é possível avaliar devidamente os efeitos de determinadas 
medidas, como as que dependem do crescimento e desenvolvimento de espécies vegetais (ex. medidas de minimização 
implementadas em torno dos aerogeradores  - bosquetes), e outras, como as de compensação, implementadas ao nível 
das populações de presas e, consequentemente, o reflexo que estas têm na dinâmica populacional, neste caso específico, 
do tartaranhão-caçador. 

Assim, ainda que a primeira fase de implementação das medidas tenha sido adequada, recomenda-se que, em projetos 
futuros, seja previsto à partida, um período de tempo mais adequado à componente de monitorização para avaliação do 
sucesso das medidas, quer ao nível do seu desenvolvimento, quer ao nível das respostas das espécies-alvo que, como já 
se referiu para estudo, é o caso da plantação de bosquetes de folhosas que, por se tratarem de espécies de crescimento 
lento, não revelaram todo o seu potencial no curto prazo, pelo que não foi possível confirmar que a implementação desta 
medida terá sido eficaz em termos do seu objetivo principal – a desadequação de habitat. Também no caso das medidas 
de gestão de habitat em áreas afastadas do empreendimento, uma vez que se tratam geralmente de medidas 
relacionadas com o cultivo agrícola de caracter temporário (culturas anuais), poderá ser interessante proceder à sua 
manutenção/renovação durante um período mais alargado, para uma análise a mais médio prazo.  

A implementação de medidas de minimização e compensação deverá ser sempre acompanhada dos respetivos trabalhos 
de monitorização, direcionando-se a mesma às populações de presas que eventualmente se pretendam beneficiar, e 
acima de tudo, à principal espécie-alvo de compensação de impactes. Apesar de se considerar uma mais-valia que estas 
monitorizações sejam otimizadas com eventuais programas de monitorização que estejam a decorrer, considera-se que 
estas não deverão ser condicionadas pela duração dos referidos programas. No presente estudo, não foi realizada 
monitorização para o ano 2016, pois o programa de monitorização de avifauna terminou em 2015. Em resultado, não foi 
possível obter dados relativos à monitorização das áreas de utilização e do sucesso reprodutivo em 2016, para os casais 
de tartaranhão-caçador que ocorrem na área em estudo e sua envolvente próxima, afigurando-se como um “gap” de 
informação no projeto. 

A obtenção de dados adequados para o estudo do sucesso de medidas permitirá uma avaliação mais sustentada e segura, 
assim como tornar os programas de mitigação mais conclusivos, no que respeita à avaliação do seu efeito sobre as 
espécies-alvo de minimização e compensação de impactes decorrentes da construção e exploração de infraestruturas 
como os Parques Eólicos. 
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9.  ANE XO S  

9.1. Anexo I – Desenhos 
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Desenho 1 – Enquadramento e caracterização da área de estudo  
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Desenho 2 – Localização das medidas de gestão do habitat implementadas. 
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9.2.  Anexo II – Cronograma dos trabalhos realizados no PMC 

1º ANO DO PROJETO 

 1º Ano 

 2013 2014 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Etapa 1. Situação de referência e seleção dos locais a intervencionar 

Ação 1.1             

Ação 1.2             

Ação 1.3             

Ação 1.4             

Etapa 2. Estabelecimento de parcerias 

Ação 2.1             

Ação 2.2             

Etapa 3. Implementação das medidas de gestão de habitat 

Ação 3.1             

Ação 3.2             

Ação 3.3             

Ação 3.4             

Ação 3.5             

Etapa 4. Monitorização e avaliação do sucesso das medidas implementadas 

Ação 4.1             

Ação 4.2             

Ação 4.3             

Ação 4.4             

 

 

 Trabalho previsto PMC 

 Trabalho recalendarizado 

 Trabalho para o qual não se efetuaram ajustes 
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2º ANO DO PROJETO 

 2º Ano 

 2014 2015 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Etapa 1. Situação de referência e seleção dos locais a intervencionar 

Ação 1.1              

Ação 1.2              

Ação 1.3              

Ação 1.4             

Etapa 2. Estabelecimento de parcerias 

Ação 2.1               

Ação 2.2              

Etapa 3. Implementação das medidas de gestão de habitat 

Ação 3.1              

Ação 3.2               

Ação 3.3                 

Ação 3.4             

Ação 3.5             

Etapa 4. Monitorização e avaliação do sucesso das medidas implementadas  

Ação 4.1                 

Ação 4.2                   

Ação 4.3                         

Ação 4.4             

 

  

 Trabalho previsto PMC 

 Trabalho recalendarizado 

 Trabalho para o qual não se efetuaram ajustes 
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3º ANO DO PROJETO 

 3º Ano 

 2015 2016 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Etapa 1. Situação de referência e seleção dos locais a intervencionar 

Ação 1.1             

Ação 1.2             

Ação 1.3             

Ação 1.4             

Etapa 2. Estabelecimento de parcerias 

Ação 2.1             

Ação 2.2             

Etapa 3. Implementação das medidas de gestão de habitat 

Ação 3.1             

Ação 3.2             

Ação 3.3             

Ação 3.4             

Ação 3.5             

Etapa 4. Monitorização e avaliação do sucesso das medidas implementadas 

Ação 4.1             

Ação 4.2             

Ação 4.3             

Ação 4.4             

 

  

 Trabalho previsto PMC 

 Trabalho recalendarizado 

 Trabalho para o qual não se efetuaram ajustes 
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4º ANO DO PROJETO 

 4º Ano 

 2016 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Etapa 1. Situação de referência e seleção dos locais a intervencionar 

Ação 1.1             

Ação 1.2             

Ação 1.3             

Ação 1.4            

Etapa 2. Estabelecimento de parcerias 

Ação 2.1              

Ação 2.2             

Etapa 3. Implementação das medidas de gestão de habitat 

Ação 3.1             

Ação 3.2              

Ação 3.3                

Ação 3.4            

Ação 3.5            

Etapa 4. Monitorização e avaliação do sucesso das medidas implementadas 

Ação 4.1                

Ação 4.2                  

Ação 4.3                       

Ação 4.4            

 Trabalho previsto PMC 

 Trabalho recalendarizado 

 Trabalho para o qual não se efetuaram ajustes 
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9.3. Anexo III – Calendário dos trabalhos de campo efetuados no 3º (2015) e 4º 
(2016) anos do projeto 

Ano Mês 
Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Ação 2.2 Ação 3.2 Ação 3.3 Ação 3.4 Ação 3.5 Ação 4.1 Ação 4.2 Ação 4.3 Ação 4.4 

2015 

Fevereiro       25 e 26   

Março          

Abril       29  20 a 24 

Maio       
21, 23, 
24, 25 

4 a 10, 19, 
20, 22 

18 a 20, 
23 

Junho   27   27 22 
16 a 18, 
20 e 21 

15 a 17, 
22, 24 

Julho 23 e 26  4 23  4, 23 
4, 27 e 

28 
23, 26 e 

28 
22 a 27 

Agosto       
12, 14 e 

15 
11 a 13 10 a 14 

Setembro  21 e 22    21 e 22    

Outubro       24 e 25   

Novembro          

Dezembro    28 15, 16 15, 16 3   

2016 

Janeiro          

Fevereiro       29   

Março          

Abril          

Maio   14   11  2 a 8, 23  

Junho   2     18 a 20  

Julho 17  17, 24 29    16  

Agosto   28       

Setembro 24         
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9.4. Anexo IV – Apresentação efetuada na ZCA Vale do Mondego  
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9.5. Anexo V – Apresentação efetuada na ZCM de Videmonte
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9.6. Anexo VI – Caracterização da intervenção e Monitorização das parcelas 

Monitorização da gestão de habitat na fase de implementação e pós-execução: Caracterização dos trabalhos de sementeira (Ação 3.2) – Registo da intervenção nas parcelas entre o 1º (2013) e 4º (2016) anos do projeto; Sistematização dos principais resultados 

obtidos durante a monitorização pós-execução das parcelas semeadas e amostradas – registo fotográfico do desenvolvimento das culturas entre as campanhas de fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016. 

Parcela 

Registo da intervenção nas parcelas Monitorização Pós-execução da sementeira (Registo fotográfico do desenvolvimento) 

Área 
(ha) 

Data criação 
da parcela 

(desmatação) 

Data 
Sementeira 

Culturas 
Semeadas 

Fevereiro de 2015 Abril de 2015 Junho de 2015 Agosto de 2015 Outubro de 2015 Dezembro de 2015 Fevereiro de 2016 

P01 0,45 

21-10-2013 

01-11-2013 
18-09-2014 
22-09-2015 

Trigo e 
ervilhaca 

 
Centeio e 
ervilhaca 

 

Não foi possível registar 

     

P02 0,40 
01-11-2013 
18-09-2014 
21-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P03 0,50 
31-10-2013 
18-09-2014 
21-09-2015 

Centeio, 
azevém e 

trevo 
 

Centeio e 
ervilhaca 

 

Não foi possível registar 

    

 
 

 

P04 0,33 

22-10-2013 

31-10-2013 
19-09-2014 
22-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P05 0,28 
31-10-2013 
19-09-2014 
22-09-2015 

Trigo e 
ervilhaca 

 
Centeio e 
ervilhaca 

 

Não foi possível registar 
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Parcela 

Registo da intervenção nas parcelas Monitorização Pós-execução da sementeira (Registo fotográfico do desenvolvimento) 

Área 
(ha) 

Data criação 
da parcela 

(desmatação) 

Data 
Sementeira 

Culturas 
Semeadas 

Fevereiro de 2015 Abril de 2015 Junho de 2015 Agosto de 2015 Outubro de 2015 Dezembro de 2015 Fevereiro de 2016 

P06 0,47 
01-11-2013 
18-09-2014 
22-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P07 0,42 

23-10-2013 

01-11-2013 
19-09-2014 
21-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P08 0,49 
01-11-2013 
21-09-2014 
21-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P09 0,12 
01-11-2013 
21-09-2014 
21-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P10 0,37 

25-10-2013 

30-10-2013 
19-09-2014 
22-09-2015 

 

Não foi possível registar 

     

P11 0,25 
30-10-2013 
19-09-2014 
22-09-2015 

 

Não foi possível registar 
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Parcela 

Registo da intervenção nas parcelas Monitorização Pós-execução da sementeira (Registo fotográfico do desenvolvimento) 

Área 
(ha) 

Data criação 
da parcela 

(desmatação) 

Data 
Sementeira 

Culturas 
Semeadas 

Fevereiro de 2015 Abril de 2015 Junho de 2015 Agosto de 2015 Outubro de 2015 Dezembro de 2015 Fevereiro de 2016 

P12 0,18 23-10-2013 
21-09-2014 
22-09-2015 

Centeio, 
azevém e 

trevo 
 

Centeio e 
ervilhaca 

 

Não foi possível registar 

     

P13 0,14 25-10-2013 
31-10-2013 
18-09-2014 
21-09-2015 

Trigo e 
ervilhaca 

 
Centeio e 
ervilhaca 

 

Não foi possível registar 
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9.7. Anexo VII – Avaliação Global do Plano de Medidas Compensatórias 
Quadro 12 - Check-list relativa à avaliação dos trabalhos realizados e resultados obtidos ao longo do projeto, face aos resultados esperados, de cada Etapa/Ação do PMC. 

Etapa Ação Resultados Esperados Resultados obtidos no segundo ano do projeto 

1
. S

it
u

aç
ão

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a 

e 
se

le
çã

o
 d

o
s 

lo
ca

is
 a

 in
te

rv
en

ci
o

n
ar

 

1.1. Recolha de 
informação existente 
para a área de estudo 

Obtenção de informação atualizada 
acerca da área de estudo através da 

consulta de especialista. Avaliação do 
interesse dos proprietários dos 
terrenos, pastores e gestores 

cinegéticos que abranjam as áreas a 
intervir em participar no projeto 

Foram contactadas as entidades competentes para recolha de informação relativamente às Zonas de Caça e dos 
rebanhos existentes na área de estudo. 

Procedeu-se à identificação das infraestruturas com maior potencial de perturbação para o tartaranhão-caçador, 
nomeadamente parques eólicos, linhas elétricas, áreas sociais e vias de comunicação. Procedeu-se à exclusão da área 
sob influência destas estruturas, uma vez que esta não apresenta potencial para gestão. Foi delimitada uma área com 
potencial para intervenção com cerca de 1000ha. 

O interesse das entidades locais em participar no projeto foi avaliado no âmbito da Ação 2.1 da Etapa 2. 

A Ação foi concluída no primeiro ano do projeto. 

1.2. Caracterização 
biofísica das áreas 

potenciais de 
intervenção 

Obtenção de informação cartográfica 
atualizada sobre as áreas potenciais 

de implementação das medidas 
compensatórias preconizadas. 

Foi obtida informação cartográfica detalhada para a área com maior potencial para intervenção, ao nível dos seguintes 
descritores: 

- Cartografia de biótopos; 

- Elementos de perturbação: parques eólicos, linhas elétricas, áreas sociais, vias de comunicação; 

- Identificação dos recursos hídricos presentes (linhas de água naturais e charcas); 

- Ordenamento cinegético; 

A Ação foi concluída no primeiro ano do projeto. 

1.3. Estimativa da 
abundância relativa das 

espécies-presa 

Determinação das abundâncias 
relativas das populações de espécies-

presa do tartaranhão nas áreas 
potenciais de intervenção 

A área definida no final da Ação 1.1 permitiu a definição de uma área com maior potencial para ser gerida (potencial 
Gestão) e de uma área com maior potencial para Controlo, tendo os censos dos grupos-presa decorrido com igual 
esforço em ambas as áreas. 

Na área potencial Controlo obtiveram-se valores de abundância superiores para o grupo dos mamíferos (coelho-bravo 
e micromamíferos). Na área potencial Gestão obtiveram-se valores de abundância mais elevados para os restantes 
grupos-presa (passeriformes, répteis e ortópteros). Tendo em conta que, os insetos e os répteis fazem parte das 
preferências alimentares do tartaranhão, considerou-se que na área considerada com maior potencial para gestão 
existia maior disponibilidade alimentar para esta espécie.  

A Ação foi concluída no primeiro ano do projeto. 

1.4. Seleção das áreas de 
intervenção 

Definição dos locais finais de 
intervenção 

Seleção da área final de intervenção com base nos seguintes critérios: 

• relativamente afastada do Parque Eólico, mas próxima dos territórios dos casais de tartaranhão-caçador afetados; 

• presença de grupos-presa; 

• existência de habitat favorável à implementação das medidas de gestão e que permita a intervenção técnica; 

• boa acessibilidade. 

Delimitação de uma área de gestão com cerca de 523ha, que se insere no território cinegético da ZCM de Videmonte 
e da ZCA do Vale do Mondego. 

A Ação foi concluída no primeiro ano do projeto. 
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Etapa Ação Resultados Esperados Resultados obtidos no segundo ano do projeto 

2
. E

st
ab

e
le

ci
m

e
n

to
 d

e
 p

ar
ce

ri
as

  

2.1. Estabelecimento de 
protocolos de 

cooperação com 
proprietários/arrendatár
ios de terrenos, pastores 

e Zonas de Caça 

Estabelecimento de parcerias que 
permitam a implementação das ações 

de gestão de habitat previstas 

Foram estabelecidos protocolos de colaboração com as duas Zonas de Caça (ZCM de Videmonte e ZCA Vale do 
Mondego), cujo território engloba a área de gestão definida na Ação 1.4.  

Quanto ao pastor de Videmonte selecionado para colaboração, tentou formalizar-se a sua colaboração no projeto, 
através da celebração de um Protocolo de Colaboração, no entanto como este se mostrou reticente quanto à 
assinatura do documento e, para evitar criar desacordos com o pastor, foi estabelecida uma colaboração informal. 

A Ação foi concluída no segundo ano do projeto. 

2.2. Reuniões periódicas 
com proprietários de 

terrenos/arrendatários, 
pastores e Zonas de 

Caça 

Fomentar as parcerias estabelecidas 
no âmbito da Ação 2.1 

Realização de três reuniões com os gestores e caçadores das Zonas de Caça em colaboração no projeto: 

- ZCA Vale do Mondego: 6 de abril de 2014, 23 de julho de 2015 e 17 de julho de 2016 

- ZCM Videmonte: 9 de agosto de 2014, 26 de julho de 2015, 24 de setembro de 2016 

Nas reuniões foi feita uma apresentação mais detalhada do projeto e expostos os resultados alcançados, 
nomeadamente medidas de gestão implementadas e respetivos resultados da monitorização (medidas e grupos-presa 
cinegéticos). 

Realizadas reuniões informais com o pastor durante os acompanhamentos dos percursos (Ação 3.4) e/ou sempre que 
este era encontrado durante as deslocações na área de estudo, para sensibilização do mesmo quanto à relevância da 
prática da sua atividade na conservação dos valores naturais na área de estudo. 

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 

3
. I

m
p

le
m

e
n

ta
çã

o
 d

as
 m

e
d

id
as

 d
e

 g
e

st
ão

 d
e

 h
ab

it
at

 

3.1. Criação de mosaicos 
de habitats 

Gestão do coberto vegetal nas áreas 
selecionadas para intervenção, 

através da realização de pequenas 
parcelas desmatadas, até perfazer 4,4 

hectares 

Foram realizadas todas as desmatações previstas, tendo sido criadas 13 parcelas na área de gestão: 

• ZCM de Videmonte: 8 parcelas, com cerca de 2,7ha 

• ZCA Vale do Mondego: 5 parcelas, com cerca de 1,7ha 

 

A Ação foi concluída no primeiro ano do projeto. 

3.2. Incremento dos 
locais de alimentação 
(culturas para a fauna) 

Realização de sementeiras anuais de 
leguminosas e gramíneas, no período 

outonal e primaveril, nas parcelas 
desmatadas no âmbito da Ação 3.1 

Realizados três ciclos de sementeira, unicamente no período de outono, por instalação de culturas de centeio e 
ervilhaca. No total do projeto a área de sementeira totalizou os 12,02ha, distribuídos da seguinte forma pelo território 
das duas ZC: 

- ZCM de Videmonte: 7,72 hectares; 

- ZCA de Vale do Mondego: 4,3 hectares. 

 

A Ação foi concluída no terceiro ano do projeto. 

3.3 Disponibilização de 
recursos hídricos e 

alimentares no período 
de estio 

Disponibilização de alimento e água 
suplementares para as espécies-presa 

durante a época de estio 

Os comedouros e bebedouros foram instalados em conjunto, constituindo Unidades de Alimento e Água Suplementar 
(UAAS). No total foram instaladas 12 UAAS, das quais 6 UAAS no território da ZCA Vale do Mondego e 6 UAAS em 
terrenos da ZCM de Videmonte. Estas estruturas estiveram ativas durante três épocas de estio (maio a setembro) 
consecutivas entre 2014 e 2016. 

Os abastecimentos periódicos com água e alimento foram garantidos pelos gestores cinegéticos. 

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 
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3.4 Promoção do 
pastoreio extensivo 

Acompanhamento dos percursos de 
pastoreio no sentido de avaliar a 

utilização das áreas geridas; 
Realização de sementeiras com 

pastagens permanentes para 
disponibilização aos rebanhos 

No que diz respeito às pastagens permanentes, procedeu-se à instalação de culturas forrageiras, nomeadamente 
azevém perene e trevo violeta, e de uma cultura anual (centeio) para funcionar como cobertura, em duas parcelas no 
outono de 2013 e numa parcela no outono de 2014. Tendo em conta que estas não obtiveram o sucesso pretendido, 
no outono de 2015, instalaram-se culturas anuais nessas mesmas parcelas. Dado que, a maioria das parcelas se 
localizam em terrenos em que o pastor possui autorização para a sua exploração, isto não compromete o objetivo 
desta Ação, sendo expectável que o pastor dê continuidade à sua renovação periódica. 

Em relação ao acompanhamento dos percursos de pastoreio, no total foram realizados 6 acompanhamentos, entre 
2014 e 2016, dos quais 3 na época de inverno e 3 na época de verão, que constituem os períodos em que o pastor 
explora a área de gestão. De uma forma geral, os percursos realizados na época de inverno foram mais curtos 
comparativamente com os de verão, tendo o pastor nesta época explorado uma zona mais a este na área de gestão, 
onde se localizam a maioria das sementeiras criadas no âmbito do projeto. 

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 

3.5 Desadequação do 
habitat na proximidade 

dos aerogeradores 

Desadequação da área de habitat em 
torno dos aerogeradores 4 a 7, 

tornando-a menos apelativa para o 
tartaranhão-caçador 

No âmbito do projeto foram florestadas as áreas envolventes aos aerogeradores 5, 6 e 7 com um total de 5700 
carvalhos, 466 azinheiras, 2000 avelaneiras e 700 azevinhos. No entanto, tendo em conta a elevada taxa de 
mortalidade registada para as avelaneiras e azevinhos, em dezembro de 2015, procedeu-se a um reforço das áreas 
florestadas, exclusivamente com carvalhos (1200 árvores), de forma procurar assegurar um maior sucesso face aos 
objetivos delineados para esta Ação. 

A Ação foi concluída no terceiro ano do projeto. 
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4.1.Acompanhamento 
da implementação das 

medidas de maneio 

Garantia a correta execução das 
medidas de gestão, dentro dos prazos 

estabelecidos. Levantamento 
cartográfico das ações 

implementadas no âmbito da Etapa 3. 

Ao longo do projeto garantiu-se o acompanhamento da execução dos trabalhos de implementação das medidas de 
gestão, no âmbito das Ações previstas para a Etapa 3. As tarefas previstas para esta Ação consistiram no 
acompanhamento da execução dos trabalhos no terreno, garantindo a formação dos operantes e a correta execução 
técnica dos mesmos, bem como o levantamento geográfico, com recurso a GPS, das medidas implementadas (e.g. 
sementeiras, UAAS).  

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 

4.2. Monitorização das 
medidas de gestão 

implementadas 

Monitorização bimestral do das 
sementeiras (evolução, estado de 

conservação e utilização pelos 
grupos-presa);  

Monitorização mensal das UAAS no 
período de estio (avaliar estado de 

conservação e utilização pelos 
grupos-alvo 

 

No decorrer do projeto foram realizadas campanhas de monitorização das medidas de gestão implementadas, no 
sentido de avaliar, não só o seu desenvolvimento (sementeiras)/estado de conservação (UAAS), mas também a 
utilização pelos grupos-presa. Relativamente aos bosquetes de folhosos, as campanhas de monitorização realizadas 
permitiram avaliar a taxa de sobrevivência, bem como o estado fitossanitário das árvores. 

No total efetuaram-se 14 campanhas de monitorização das sementeiras, 6 campanhas de monitorização das UAAS e 
4 campanhas de monitorização dos bosquetes de folhosas. 

Em relação às culturas instaladas, estas tiveram um desenvolvimento vegetativo de acordo com o seu ciclo anual de 
vida. 

No que diz respeito à utilização das medidas de gestão pelos grupos-presa, tanto as sementeiras como as UAAS foram 
utilizados por todos os grupos-presa, com exceção dos micromamíferos. Salienta-se que, como este grupo possui 
hábitos noturnos e como os seus indícios de presença não são facilmente detetáveis, torna-se difícil detetar a sua 
presença. Para além dos grupos-presa do tartaranhão-caçador, as medidas de gestão foram também utilizadas por 
outras espécies cinegéticas, nomeadamente javali, perdiz-vermelha e lebre. Refere-se ainda que, para algumas das 
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estruturas criadas no âmbito do projeto, se confirmou a sua utilização por coelho-bravo em todas as campanhas 
realizadas.  

A monitorização dos bosquetes de folhosas permitiu avaliar o sucesso da intervenção, através da determinação da 
taxa de sobrevivência das árvores plantadas. O carvalho foi a espécie que evidenciou uma taxa de sobrevivência mais 
elevada sendo, portanto, a espécie mais adaptada às condições da área de estudo. 

Na última campanha de monitorização foi determinada uma taxa de sobrevivência muito reduzida para as avelaneiras 
e azevinhos, tendo-se verificado a necessidade de efetuar um reforço nas plantações no âmbito da Ação 3.5. 

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 

4.3 Monitorização das 
populações de espécies-

presa 

Acompanhamento da evolução da 
dinâmica populacional das 

populações dos grupos presa, através 
da abundância e distribuição na área. 

Avaliação do impacto das ações de 
maneio do habitat nas populações 

locais dos grupos presa. 

As populações dos diversos grupos presa foram monitorizados com recurso a uma única campanha anual, com 
exceção do grupo dos passeriformes que foram alvo de quatro campanhas de amostragem por ano. Os resultados 

obtidos permitiram confirmar a disponibilidade alimentar para o tartaranhão-caçador na área de estudo. Tendo em 
conta os resultados específicos para cada um dos grupos verificou-se que, a abundância populacional de 

micromamíferos e répteis foi constantemente superior na área Controlo, enquanto para os ortópteros os níveis de 
abundância foram consistentemente superiores na área Gestão. Para o coelho-bravo, no arranque do projeto 

estimaram-se abundância populacionais superiores na área Controlo, tendo-se verificado, posteriormente, uma 
inversão nesta tendência. Para os passeriformes identificou-se a mesma tendência, mas para a ordem inversa das 

áreas monitorizadas.  

Considera-se, no entanto que, para a maioria dos grupos presa não foi possível avaliarem-se os efeitos nas 
respetivas abundâncias uma vez que, por norma, os efeitos deste tipo de medidas são notórios apenas a médio-
longo prazo. Por outro lado, o volume de dados obtidos com base numa única campanha de amostragem não é 

suficiente para se poderem tirar conclusões desta natureza.  

A Ação foi concluída no quarto ano do projeto. 

4.4. Monitorização da 
população de 

tartaranhão-caçador 

Avaliação da eficácia das medidas de 
compensação implementadas, 

através da análise do uso do espaço 
pela espécie-alvo 

A monitorização de tartaranhão-caçador teve por base a amostragem de pontos de observação de forma sistemática, 
entre os meses de abril e agosto, bem como a prospeção de potenciais locais de nidificação, para determinação do 
sucesso reprodutor da espécie. Dado que, os pontos de observação sistemáticos foram também realizados no âmbito 
da monitorização da avifauna no âmbito da construção do Parque Eólico de Prados, estes resultados foram 
incorporados também nas análises do PMC, funcionando como situação de referência.  

Na fase prévia à construção do PE (2010) registaram-se vários contactos com tartaranhão-caçador na área de 
influência do empreendimento, tendo sido registada uma utilização mais intensa na zona a norte do marco geodésico 
da Lomba. Contudo, nos anos seguintes, verificou-se uma tendência para diminuir a intensidade de utilização da área 
sob influência do PE e aumentar nas zonas este e sudeste da área gerida no âmbito do projeto. Refere-se, no entanto 
que, não é possível relacionar diretamente estas alterações na intensidade de uso com o sucesso das medidas de 
gestão uma vez que, por norma, o seu efeito ao nível das populações de presas é bastante moroso e, por outro lado, 
o período de monitorização e o número de observações foi relativamente reduzido.  

Durante o período de monitorização não foi possível concluir-se acerca do sucesso reprodutor da espécie dado que, 
não se observaram crias e/ou comportamentos que indicassem a sua reprodução, em nenhum dos três locais de 
nidificação identificados na área de estudo.   
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Nos três anos de monitorização do PMC foram recolhidos alguns restos alimentares de tartaranhão-caçador nas 
proximidades e/ou nos locais de nidificação identificados na área de estudo. A análise dos restos alimentares permitiu 
concluir que, na área de estudo, o tartaranhão-caçador se alimenta maioritariamente de ortópteros e passeriformes 
e, mais esporadicamente de micromamíferos e répteis. 

A Ação foi concluída no terceiro ano do projeto. 

 

 


