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1 Introdução 

1.1 Identificação e justificação do projecto 
O presente documento constitui o Relatório Final da implementação do Protocolo 
metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do Processo de AIA do Ramal da 
Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV, relativo 
aos três anos de projecto, de Setembro de 2007 a Agosto de 2010. 

Este projecto decorre do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da referida 
linha, para a qual foi emitida, em 16-03-2007, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
favorável ao Projecto, condicionada ao cumprimento de algumas medidas, entre as quais a 
apresentação “…à Autoridade de AIA, antes do início da fase de construção e depois de 
aprovado pelo Instituto da Conservação da Natureza (ICN), [de] um protocolo metodológico 
e calendarização das acções previstas para a concretização das medidas de compensação 
pela passagem da linha na área…” em áreas protegidas e/ou classificadas, nomeadamente, 
a “instalação de mosaicos de sementeiras e de pontos de água para presas em locais 
estratégicos e afastados de linhas eléctricas e a recuperação e repovoamento de pombais.” 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S. A., na sua qualidade de Proponente do projecto, 
adjudicou ao Consórcio constituído pelas empresas Atkins (Portugal) – Consultores e 
Projectistas Internacionais, Lda. e Bio3 – Estudos e Projectos em Biologia e Valorização de 
Recursos Naturais, Lda., doravante designado por Consórcio Atkins/Bio3, a elaboração do 
Protocolo Metodológico para a implementação das acções que concretizam o cumprimento 
das medidas de compensação requeridas na DIA, assim como a monitorização da sua 
eficácia nas populações de águias visadas. Posteriormente, foi igualmente adjudicado ao 
Consórcio a implementação do referido Protocolo. 

De uma forma geral, a designação adoptada para cada uma das medidas de compensação 
a implementar é a seguinte: 

� Medida I – Instalação de mosaicos de sementeiras e pontos de água;  

� Medida II – Recuperação e Repovoamento de Pombais;  

� Medida III – Plano de Monitorização do sucesso reprodutor e uso do espaço dos 
casais de Águia de Bonelli e Águia-real que ocorrem na área de intervenção. 

1.2 Âmbito e estrutura do relatório / equipa 
O presente relatório final visa descrever as actividades desenvolvidas ao longo da 
globalidade do projecto, um período de 3 anos decorrido entre Setembro de 2007 e Agosto 
de 2010, detalhando as metodologias aplicadas em cada uma das acções realizadas e os 
resultados obtidos e procedendo a uma apreciação geral da evolução de cada Medida 
durante o projecto. Visa ainda detalhar os resultados obtidos no último trimestre do projecto, 
entre Junho e Agosto de 2010. 

Ao longo dos 3 anos foram periodicamente produzidos relatórios técnicos de 
acompanhamento da implementação das medidas, os quais se traduziram em 35 relatórios 
mensais, 9 relatórios trimestrais e 2 relatórios anuais, sendo que os relatórios trimestrais e 
anuais foram alvo de avaliação e validação pelo Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB). 
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Importa salientar que, apesar do presente relatório final se reportar aos trabalhos realizados 
entre Setembro de 2007 e Agosto de 2010, mantêm-se ainda em curso algumas acções 
ditas de “manutenção”, cujo prolongamento foi solicitado pela REN, SA até Dezembro de 
2010. A implementação das referidas acções visou garantir a continuidade na 
implementação de medidas e obtenção de resultados que permita, caso o ICNB assim o 
entenda, e após apresentação de uma proposta metodológica nesse sentido, prolongar o 
projecto num horizonte mais alargado. 

O conteúdo e estrutura do relatório assentam na Especificação Técnica EQQS/ET/MC da 
REN, SA, dando igualmente cumprimento, com as devidas adaptações, ao definido no 
Anexo V da Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril. 

Desta forma, o presente documento encontra-se organizado da seguinte forma: no Capítulo 
1 é feita a introdução ao relatório, identificando e justificando a implementação do projecto, 
definindo o âmbito e conteúdo do documento e apresentando a equipa técnica; no Capítulo 
2 descrevem-se as actividades de Coordenação e Organização do trabalho realizadas; nos 
Capítulos 3, 4 e 5 descreve-se o estado de implementação, respectivamente, das Medidas I, 
II e III, nomeadamente no que se refere a: 

� Acções desenvolvidas durante o projecto e desvios ao programa, incluindo Mapa de 
Quantidades afectas ao projecto; 

� Descrição das actividades realizadas e respectiva metodologia; 

� Apresentação e análise de resultados; 

� Avaliação de etapas; 

� Avaliação global da medida. 

No Capítulo 6 apresentam-se as principais conclusões obtidas no decorrer das actividades 
realizadas durante o projecto e no Capítulo 7 apresentam-se recomendações para o futuro. 

Os Anexos do relatório encontram-se organizados igualmente por medida, da seguinte 
forma: 

� Anexo A: Organização do trabalho  

o A.1 – Actas de Reuniões; 

� Anexo B: Medida I  

o B.1 – Cronograma de trabalhos da Medida I; 

o B.2 – Resultados do acompanhamento das UAAS realizado pelas 
Associações de Caça;  

o B.3 – Desenho 1 – Localização das medidas de gestão de habitat 
implementadas em cada Área de Gestão;  

o B.4 – Registo dos dados da Monitorização do 12º trimestre das medidas de 
gestão de habitat implementadas; 

o B.5 – Ficha de campo do censo de coelho-bravo desenvolvido no 12º 
trimestre; 

o B.6 – Ficha de campo do censo de perdiz-vermelha (transectos) 
desenvolvido no 12º trimestre. 

� Anexo C: Medida II 

o C.1 – Cronograma de trabalhos da Medida II; 

o C.2 – Registo das actividades de manutenção realizadas no 12º trimestre; 

o C.3 – Registo dos tratamentos veterinários efectuados no 12º trimestre; 
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o C.4 – Resultados das análises de sangue e fezes realizadas no 12º 
trimestre; 

o C.5 – Relatório do censo de pombos desenvolvido no 12º trimestre do 
projecto. 

� Anexo D: Medida III  

o D.1 – Cronograma de trabalhos da Medida III; 

o D.2 – Desenho 2 – Rotas observadas até Agosto de 2010; 

o D.3 – Credenciais ICNB para iscagem e captura de águias relativas a 2010; 

o D.4 – Dados do processo de iscagem e captura das águias relativos ao 
último trimestre; 

o D.5 – Dados de campo de observação de rapinas relativos ao último 
trimestre – pontos sistemáticos; 

o D.6 – Dados de campo de observação de rapinas relativos ao último 
trimestre – pontos extra; 

o D.7 – Dados de observação de aves no ninho relativos ao último trimestre. 

 

O presente relatório foi elaborado pela seguinte equipa: 

� Coordenação geral e revisão – Cristina Reis e Hugo Costa; 

� Edição técnica: Anabela Paula, Cristina Reis, Ana Cordeiro, Joana Santos e Rita 
Novais; 

� SIG e Cartografia: Gustavo Palminha, Anabela Paula, Ana Cordeiro, Joana Santos 
e Marco Pires. 
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2 Coordenação e Organização do 
trabalho 

Durante os 3 anos de projecto desenvolveram-se diversas actividades de Coordenação e 
Organização das medidas e acções em implementação, assim como de articulação da 
equipa técnica do projecto. Estas tarefas foram desenvolvidas pela Coordenação geral e 
científica do trabalho, no sentido de organizar mensalmente todo o trabalho a realizar e de 
antecipar momentos críticos e potenciais obstáculos ao cronograma previsto. 

Os trabalhos iniciaram-se com a realização de uma reunião de arranque do projecto (a 18 
de Setembro, em Mogadouro), onde esteve presente a equipa técnica do Consórcio 
Atkins/Bio3 e os técnicos subcontratados, assim como o Gestor do Projecto da REN, SA 
(posição então assegurada pelo Eng. Pedro Fernandes, e posteriormente a cargo da Eng.ª 
Patrícia Neto). Nesta reunião foi feita uma breve apresentação do projecto, sua organização 
e faseamento, principais objectivos e condicionalismos, tendo ainda sido promovidas 
estratégias de comunicação entre os elementos da equipa técnica. A reunião foi antecedida 
de uma visita a alguns dos locais onde estão previstas intervenções. 

No 2º trimestre do projecto foram realizadas duas reuniões de equipa no âmbito das 
Medidas I e II, visando, de uma forma geral, garantir uma mais eficaz organização do 
trabalho e, em particular, no que se refere à Medida I, discutir e avaliar a metodologia e a 
selecção de áreas a intervir pelo projecto, e, relativamente à Medida II, coordenar as tarefas 
inerentes à manutenção dos pombais, estruturar a interacção com a equipa veterinária do 
projecto e definir detalhadamente o âmbito da sua intervenção.  

Da mesma forma, no 3º trimestre foram igualmente realizadas duas reuniões de equipa no 
âmbito das Medidas II e III. No que se refere à Medida II, a reunião visou coordenar as 
tarefas inerentes à manutenção dos pombais e estruturar a interacção entre os técnicos da 
Palombar, a equipa veterinária e o Consultor científico da Medida II, definindo 
detalhadamente o âmbito da intervenção de cada elemento. Quanto à reunião realizada a 
respeito da Medida III, esta destinou-se a fazer um ponto da situação dos trabalhos e definir 
os procedimentos a seguir nas acções 1.1 e 2.1. No 4º trimestre do projecto não se 
realizaram reuniões específicas de qualquer Medida. 

Em Agosto de 2008, foi realizada uma reunião entre os Coordenadores geral e científico do 
projecto e a REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, na sua qualidade de Promotor, no sentido 
de realizar uma avaliação conjunta do 1º ano da implementação das medidas 
compensatórias. Na sequência desta reunião, e dando resposta à recomendação expressa 
pelo Consórcio no 3º relatório trimestral, foram enviadas cartas às Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia representadas na área de estudo do projecto, com o objectivo de criar 
canais de comunicação que permitam uma mais eficaz sensibilização para o projecto.  

No 5º trimestre do projecto foi realizada a 1ª reunião anual das Medidas I e III, de modo a 
proceder-se à avaliação do 1º ano de projecto, afinar metodologias e sinergias entre a 
equipa e preparar o 2º ano do projecto. A 1ª reunião anual da Medida II foi realizada no 6º 
trimestre do projecto. 

No 8º trimestre do projecto foi realizada a 2ª reunião anual das Medidas I e III, para 
avaliação do 2º ano de projecto e preparar o 3º ano do projecto. No que se refere à Medida 
II, atendendo a que no 3º ano apenas se realizaram acções de manutenção, não se 
considerou necessária a realização de uma reunião específica. As referidas actas são 
apresentadas no Anexo A . 
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De modo a garantir um acompanhamento regular do trabalho, foram mantidas reuniões de 
trabalho semanais de Coordenação (como descritas ao longo dos diversos Relatórios 
Trimestrais produzidos), assim como visitas regulares à área de estudo (semanais ou 
quinzenais), realizando contactos directos com os interlocutores locais com intervenção 
directa no trabalho, nomeadamente, as Associações de Caça das zonas estudadas pela 
Medida I e os proprietários dos pombais a recuperar no âmbito da Medida II, e 
acompanhando regularmente as diversas acções em curso. De destacar as diligências 
desenvolvidas para garantir a contratação de empreiteiros locais qualificados para as obras 
de reconstrução de pombais, o que implicou um conjunto de deslocações específicas (e não 
previstas) a Mogadouro e às aldeias vizinhas para assegurar a realização desses trabalhos 
dentro dos prazos previstos. Da mesma forma se salienta o acompanhamento das acções 
de implementação de medidas de gestão de habitat pelos técnicos do Consórcio, reforçando 
a colaboração prevista para o Consultor Científico da Medida I, no sentido de promover 
boas relações de trabalho com as Direcções das Associações de Caça com que se 
trabalhou, assim como por forma a reduzir o prazo de execução da Acção 2.2. 

O desenvolvimento do trabalho evidenciou a necessidade de introduzir algumas alterações 
pontuais ao trabalho previsto em períodos anteriores, ajustando-o a um novo calendário e 
adaptando-o, sempre que necessário, em função dos resultados obtidos das acções já 
concluídas. Ao longo do presente relatório serão apresentadas e discutidas todas as 
alterações realizadas no âmbito das 3 medidas em curso. 

A equipa técnica do projecto foi actualizada mensalmente, de modo a melhor ajustar os 
meios disponíveis à concretização dos prazos e objectivos visados em cada acção. A este 
respeito, importa referir que se procedeu à concentração das tarefas do projecto numa 
menor equipa, mas com um maior grau de afectação, por se ter considerado ser esta 
disposição mais eficaz para a organização do trabalho e articulação dos técnicos. 
Adicionalmente, foi revista a colaboração de algumas entidades externas (reforço da 
participação dos consultores científicos das medidas I e II e da colaboração da Associação 
Palombar, e a substituição do consultor científico da medida II). Todas as actualizações 
foram devidamente comunicadas à REN, SA e formalizadas nos vários relatórios mensais 
produzidos. A totalidade da equipa técnica detém credenciais emitidas pela REN, SA para a 
realização das diversas acções do projecto. Na Figura 1  apresenta-se a Equipa Técnica 
que colaborou no projecto. 

Importa salientar a inclusão na equipa do projecto da aluna de Mestrado Joana Pereira, que 
desenvolveu e concluiu a sua tese no âmbito dos trabalhos realizados no Protocolo 
Metodológico, subordinada ao seguinte tema: “Monitorização de populações de coelho-
bravo e de perdiz-vermelha no Vale do Rio Sabor: avaliação do sucesso das medidas de 
gestão de habitat implementadas”. A referida tese de mestrado incluiu diversas análises 
estatísticas ao nível da medida I, que contribuíram decisivamente para valorizar 
cientificamente todo o projecto. 

 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 6  
 

 

Figura 1  – Organigrama da Equipa Técnica 

Durante os 3 anos de projecto foi mantido o Sistema de Qualidade do projecto, o qual se 
traduziu na implementação de procedimentos e preenchimento de impressos específicos, 
garantindo a sistematização da informação produzida (são disto exemplo, as actas de 
reuniões, as fichas de campo inerentes às Medidas I, II e III e os relatórios periódicos 
produzidos). Todos os relatórios e documentação do projecto seguem a mesma 
estruturação e organização editorial e gráfica, sendo igualmente alvo de revisão sistemática. 

Coordenação  de Consórcio  

Cristina Reis  
Hugo Costa 

MEDIDA 1 

Coordenador: Hugo Costa  
 

Consultor científico e 
Supervisor em campo: 

Eng.ª Célia Mouchinho 

Técnicos de campo: 

Dr.ª Anabela Paula; Dr. João 
Paula; Drª Fernanda Pereira; 
Joana Santos (tese mestrado) 

Técnicos de Gabinete: 

Dr.ª Anabela Paula; Joana 
Santos (tese mestrado) 

Veterinários: 

Dr. Filipe Silva; Dr. Roberto 
Sargo; Luís Sousa; Maurino 
Luís 

 

MEDIDA 2 

Coordenador: Cristina Reis  
 

Consultor científico:  

Dr. Roberto Sargo 

Técnicos de campo:  

Dr. Miguel Nóvoa e Nuno 
Martins (Associação 
Palombar); Dra. Marlene 
Francisco; Hugo Faria; Engª 
Rita Novais 

Técnicos de gabinete: 

Eng.ª Cristina Reis; Eng.ª 
Ana Luísa Ferreira; Dra. 
Marlene Francisco; Hugo 
Faria; Sandra Silva; Engª Rita 
Novais 

Veterinários: 

Dr. Filipe Silva; Dr. Roberto 
Sargo; Luís Sousa; Maurino 
Luís 

 

MEDIDA 3 

Coordenador: Hugo Costa  
 

Consultor científico:  

Dr.ª Bárbara Fráguas 

Técnicos de campo:  

Dr. Rui Pedroso; Dr.ª Bárbara 
Fráguas; José Jambas; 
Miguel Cardoso 

Técnicos de Gabinete:  

Drª Anabela Paula, Dr. Rui 
Pedroso, Dr.ª Joana 
Bernardino, Drª Ana Cordeiro 

 

REN – REDE ELÉCTRICA NACIONAL , SA 

Desenho e SIG  

Gustavo Palminha 
Marco Pires 

António Marques 
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Adicionalmente, e como complemento ao trabalho previsto, considerou-se relevante 
desenvolver um conjunto de procedimentos de segurança para os trabalhos de campo do 
projecto, assim como prever um conjunto de acções de formação nesta matéria e adquirir 
caixas de primeiros-socorros e coletes de sinalização. Foram assim concebidos os 
elementos a seguir listados: 

� Lista de contactos de emergência; 

� Fichas de segurança: 

o Exposição excessiva ao frio; 

o Ambientes térmicos quentes; 

o Reconstrução de pombais; 

o Censos de espécies-presa; 

o Manuseamento de cadáveres (coelhos, perdizes e aves); 

o Captura de águias; 

o Descida aos ninhos de águia. 

Durante a totalidade do projecto, não foram realizados quaisquer trabalhos sem 
enquadramento nos procedimentos de segurança produzidos. De salientar ainda que, logo 
no 2º trimestre do projecto, se adquiriu material destinado ao cumprimento dos 
procedimentos de segurança definidos para os trabalhos de campo, nomeadamente, caixas 
de primeiros-socorros e coletes de sinalização. 

Foi ainda realizada uma acção de sensibilização veterinária, ministrada pelo CRATAS, sob 
o tema “Prevenção e riscos sanitários da Acção 4.2 da Medida II”. Nesta acção foi 
apresentado o programa sanitário relativo ao repovoamento e manutenção dos pombais, 
tendo sido descritos os procedimentos a adoptar para prevenção e controlo de doenças, um 
plano de actuação durante as actividades de manutenção e ainda listados os sinais de 
alerta a considerar, de modo a garantir uma actuação atempada em caso de ocorrência de 
um potencial surto. A este respeito, importa referir que foi desenvolvido um Plano Sanitário 
para as Medidas I e II e um Protocolo de recolha e transporte de cadáveres de aves, 
coelhos e perdizes, a fim de estabelecer as condições em que qualquer elemento da equipa 
do projecto, perante a identificação de um destes cadáveres em trabalho de campo, possa 
seguir os procedimentos mais adequados para a sua saúde e para assegurar necrópsias 
com sucesso. 

Como nota final, é de salientar que o reforço das acções previstas no Protocolo 
Metodológico (como detalhadas nos capítulos seguintes), traduzido na realização de 
algumas tarefas inicialmente não previstas, constituiu uma clara mais-valia para o projecto e 
evidenciou o forte envolvimento da equipa técnica que conduziu este trabalho. 
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3 Medida I – Instalação de mosaicos de 
sementeiras e pontos de água 

3.1 Acções desenvolvidas durante o Projecto e desvios ao 
programa 
No decorrer do projecto, desenvolveram-se as seguintes Acções da Medida I: 

� ETAPA 1.  Situação de referência.  

o Acção 1.1.  Caracterização biofísica das áreas potenciais de implementação 
da Medida I. 

o Acção 1.2.  Estimativas das abundâncias relativas de coelho-bravo e perdiz-
vermelha. 

o Acção 1.3.  Avaliação da adequabilidade dos habitats e nicho ecológico 
para o coelho-bravo e a perdiz-vermelha. 

� ETAPA 2. Selecção dos locais a intervencionar. 

o Acção 2.1.  Selecção dos locais a intervencionar e identificação das 
medidas de maneio de habitat a desenvolver em cada local. 

o Acção 2.2.  Estabelecimento de Protocolos de Colaboração com as 
entidades gestoras das zonas de caça envolvidas. 

� ETAPA 3.  Implementação das medidas compensatórias de maneio de habitat. 

o Acção 3.1  Acção de formação dirigida aos caçadores e entidades gestoras 
das zonas de caça. 

o Acção 3.2.  Incremento das áreas de alimentação (sementeiras). 

o Acção 3.3.  Manutenção e/ou incremento da disponibilização de recursos 
hídricos (pontos de água) e de alimento para a fauna (comedouros). 

o Acção 3.4 . Manutenção e/ou incremento de locais de abrigo e reprodução 
(maroços). 

o Acção 3.5.  Execução de limpezas localizadas de mato (desmatações). 

� ETAPA 4.  Monitorização das medidas compensatórias de maneio de habitat e 
das acções sanitárias implementadas.  

o Acção 4.1.  Monitorização das medidas de maneio implementadas. 

o Acção 4.2.  Monitorização das populações de espécies-presa. 

o Acção 4.3.  Monitorização sanitária das populações de espécies-presa. 
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No Anexo B.1  apresenta-se o cronograma das actividades da Medida I. 

3.2 Etapa 1 – Situação de Referência 

3.2.1 Acção 1.1 – Caracterização Biofísica das Área s potenciais de implementação 
da Medida I 

3.2.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.1 visou conhecer e descrever as principais características bióticas e abióticas das 
áreas potenciais de implementação da Medida I. Esta acção foi desenvolvida durante o 
primeiro trimestre do projecto (Setembro a Novembro de 2007), tendo registado uma 
duração de 11 semanas.  

A caracterização biofísica foi realizada em toda a área de estudo (19.786ha) e não apenas 
nas 5 áreas potenciais de implementação inicialmente consideradas no protocolo 
metodológico (9.311ha), pois considerou-se ser vantajoso para o projecto poder executar as 
acções nas áreas que reunissem melhores condições de habitat e de densidade de 
espécies-presa, sem qualquer tipo de limitação relativamente à área inicialmente prevista. 
Do mesmo modo, também foram realizadas em toda a área de estudo as estimativas da 
densidade das espécies-presa (coelho-bravo e perdiz-vermelha) e a avaliação da 
adequabilidade dos seus habitats e nicho-ecológico. 

No âmbito desta acção foi realizada uma pesquisa bibliográfica e cartográfica no sentido de 
recolher o máximo de informação possível para a área de estudo tendo ainda sido 
contactadas diversas entidades detentoras de informação relevante para o estudo: Instituto 
de Conservação da Natureza e Biodiversidade – ICNB, Direcção Geral dos Recursos 
Florestais – DGRF (actualmente Autoridade Florestal Nacional - AFN) e Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).  

No Quadro 1 sintetizam-se os dados recolhidos junto dessas entidades: 

Quadro 1  – Resumo das entidades contactadas e informação recebida 

Entidade / Investigador Dados solicitados Observações 

Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade (ICNB)  

Estimativas de perdiz-vermelha, 
constantes do Novo Atlas das 
Aves Nidificantes de Portugal 
Continental (em elaboração) 

Informação recebida para 
quadrículas 10x10km e 
2x2km (tétradas)  

Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves (SPEA) 

Estimativas de perdiz-vermelha, 
constantes do Censo das Aves 
Comuns (em elaboração) 

Esta informação não se 
encontrava disponível para 
a área de estudo 

Direcção Geral dos Recursos 
Florestais (DGRF) 

Resultados Anuais de 
Exploração Cinegética (REA) 

Informação recebida para 
as zonas de caça 
existentes na área de 
estudo  

 

Toda a informação recolhida, sempre que aplicável, foi integrada num Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) e devidamente analisada. Para a caracterização biofísica das 
áreas de implementação foram considerados os seguintes parâmetros: 

a) Habitats naturais prioritários (constantes do Decreto-lei nº140/99, de 24 de Abril); 

b) Biótopos; 

c) Áreas classificadas; 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 10  
 

d) Recursos hídricos; 

e) Vias de comunicação; 

f) Orografia. 

A caracterização biofísica do território teve por base a realização de trabalho de campo, 
tendo sido percorrido a maior extensão possível de estradas e caminhos existentes na área 
de estudo, registando-se, durante o percurso, as unidades de paisagem identificadas 
directamente no SIG, tendo-se registados os biótopos e habitats naturais prioritários e os 
pontos de água observáveis. Este trabalho foi realizado com o auxílio de um GPS (Sistema 
de Posicionamento Global) 60 Garmin ® ligado a um computador portátil que continha um 
projecto SIG criado no software Manifold®. O SIG incluía as cartas militares, os 
ortofotomapas e imagens de satélite da zona.  

Uma vez que a área de estudo é muito extensa foi necessário, posteriormente, um intenso 
trabalho de gabinete para a digitalização definitiva dos elementos recolhidos e para a 
fotointerpretação de zonas não visitadas. Os restantes parâmetros considerados para esta 
acção foram posteriormente extraídos no SIG, com base nos diversos elementos 
geográficos compilados. Sempre que se achou relevante foram produzidos mapas dos 
parâmetros acima referidos. 

3.2.1.2 Apresentação e análise de resultados 

O principal resultado desta acção traduziu-se na cartografia dos biótopos presentes na 
totalidade da área de estudo (cerca de 19.786,0ha). Foram cartografadas diversas unidades 
de paisagem que, posteriormente, foram agrupadas de acordo com a sua função ecológica.  

Desta forma, foram considerados nove biótopos: i) zonas artificiais; ii) cultura anual; iii) 
cultura permanente; iv) florestas de folhosas; v) matos; vi) repovoamento florestal; vii) 
vegetação ripícola; viii) sebes e ix) sistemas lênticos. No Quadro 2 apresenta-se a 
informação relativa à área ocupada por cada um dos biótopos considerados e respectiva 
percentagem face ao total da área de estudo. 

 

Quadro 2  – Áreas de cada um dos biótopos (ha) e respectivas percentagens relativas. 

 

Biótopo Área 
(ha) % 

Matos 6292 31,80% 
Cultura permanente 4707 23,79% 

Floresta folhosas 3728 18,84% 
Cultura anual 3340 16,88% 

Repovoamento florestal 888 4,49% 
Vegetação ripícola 550 2,78% 

Sebes 156 0,79% 
Zonas artificiais 123 0,62% 

Sistemas lênticos 4 0,02% 
Totais 19786 100,00% 

 

De acordo com o quadro anterior, verifica-se que os Matos constituem o biótopo mais 
abundante na área de estudo, representando cerca de 32% da mesma, ao que se seguem 
as Culturas permanentes, as Florestas de folhosas e as Culturas anuais. A 
representatividade dos restantes biótopos analisados é consideravelmente menor.  
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3.2.2 Acção 1.2 – Estimativas das abundâncias relat ivas de coelho-bravo e perdiz-
vermelha 

3.2.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.2 visou determinar as abundâncias relativas de coelho-bravo (Oryctolagus 
cuniculus), perdiz-vermelha (Alectoris rufa) e ainda de potenciais mamíferos predadores na 
área de estudo, assim como avaliar a pressão cinegética existente nas zonas de caça 
abrangidas pelas áreas onde serão realizados os censos. 

Esta acção foi concluída durante o primeiro trimestre do projecto, tendo decorrido durante 
cerca de 1,5 meses (entre Outubro e Novembro de 2007). 

O território prospectado na Acção 1.2 corresponde à área de estudo total, para a qual se 
definiram áreas prioritárias de amostragem (zonas que distam pelo menos 1 km das linhas 
de transporte de energia consideradas – a actual Linha Mogadouro-Valeira e o futuro Ramal 
desta linha para a Subestação de Macedo de Cavaleiros) e áreas secundárias (território 
abrangido pelo buffer de 1 km definido).  

A avaliação da situação demográfica de referência para as espécies-presa foi feita a partir 
da análise dos seguintes parâmetros, em cada unidade de amostragem: 

a) Coelho-bravo: densidade de latrinas (método indirecto); 

b) Perdiz-vermelha: abundância relativa (método directo); 

c) Abundância de indícios de presença dos seguintes carnívoros, potenciais 
predadores de coelho-bravo e perdiz-vermelha: raposa (Vulpes vulpes), fuinha 
(Martes foina), gato-bravo (Felis silvestris), lobo (Canis lupus), texugo (Meles 
meles), doninha (Mustela nivalis), geneta (Genetta genetta) (método indirecto). 

A avaliação da pressão cinegética foi feita com base na análise dos dados dos Relatórios de 
Exploração Anual de caça (REA) para as Zonas de Caça Associativa e Zonas de Caça 
Municipal, disponibilizados pela DGRF.  

Coelho-bravo  

O censo foi feito com base num método de censo indirecto, baseado na contagem de 
indícios de presença num conjunto de transectos lineares distribuídos por toda a área de 
estudo. Para tal, construiu-se no SIG do projecto, uma grelha arbitrária com 240 quadrículas 
de 1x1 km2 e, por sobreposição ao polígono da área de estudo, foram seleccionadas todas 
as quadrículas que a atravessassem. Este conjunto foi então subdividido em dois grupos:  

� quadrículas prioritárias – todas as que se localizavam maioritariamente no interior 
da área de estudo e simultaneamente não intersectavam um buffer de 1 km em 
torno das linhas de transporte de energia consideradas; 

� quadrículas não prioritárias – as quadrículas que intersectavam o referido buffer 
e/ou intersectavam apenas parcialmente a área de estudo (Figura 2 ). 

Deste método resultou uma grelha com 130 quadrículas prioritárias e 110 não prioritárias, 
tendo sido prospectadas todas as prioritárias e 14 das não prioritárias (cerca de 13% do 
grupo). 
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Figura 2  – Representação das quadrículas de 1 km de lado, prioritárias e não prioritárias, 
amostradas e não amostradas para toda a área de estudo 

Em cada quadrícula prospectada foram definidos transectos lineares de 500m, localizados 
em caminhos existentes. Estes foram percorridos a pé por 2 observadores, que 
prospectaram 3 metros para cada lado do percurso, numa área equivalente a 500x6m. Em 
cada transecto, registaram-se e georeferenciaram-se os excrementos dispersos e todas as 
latrinas encontradas. Estes parâmetros são vulgarmente utilizados em estudos de ecologia 
desta espécie, uma vez que reflectem a densidade relativa de coelho-bravo (Fa et al., 1999; 
Palomares, 2001). 

Tendo em conta que a área prospectada em cada transecto corresponde apenas a 0,03% 
da área total da quadrícula e que todos os censos foram realizados em caminhos, 
considerou-se necessário avaliar se os animais faziam, por exemplo, um uso preferencial 
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destes caminhos e se os valores de abundância relativa seriam representativos de toda a 
quadrícula. No caso de existir uma boa correlação entre os dados dos dois tipos de 
transecto, é possível extrapolar os dados obtidos nos caminhos para a totalidade da 
quadrícula. 

Para este efeito, realizaram-se dois transectos perpendiculares complementares de 100m, 
para cada um dos lados do transecto da estrada. Estes transectos complementares foram 
realizados em 16 das 144 quadrículas prospectadas.  

Todos os indícios de presença detectados foram georreferenciados, utilizando Sistemas de 
Posicionamento Global Garmin ®, GPS 60 e GPS 60map, tendo-se ainda registado, para 
cada indício, uma avaliação da qualidade e adequação do habitat para o coelho-bravo. Para 
as comparações somaram-se todos os vestígios de ambos os transectos de 100 m. Todos 
os dados recolhidos foram inseridos no SIG do projecto. 

Para determinar a correlação existente entre o número de latrinas e o número de 
excrementos dispersos detectados nos transectos de 500m e transectos perpendiculares de 
100m, utilizou-se o teste não paramétrico Coeficiente de Correlação de Spearman, ρ (rho), 
que mede a associação ou interdependência entre duas variáveis discretas. Os valores da 
correlação variam entre -1 e 1, indicando associações negativas ou positivas, 
respectivamente. O Zero indica a não correlação e a maior proximidade de 1 ou -1 indica a 
maior correlação entre os dados. 

Perdiz-vermelha  

Apesar das baixas densidades reportadas pelos caçadores locais relativamente à perdiz-
vermelha, optou-se por utilizar uma metodologia de censo directa, uma vez que se trata de 
uma ave com comportamentos conspícuos e cujos indícios de presença indirectos são de 
difícil detecção.  

O censo de perdiz-vermelha foi efectuado sobre a mesma grelha 1x1 km e nos mesmos 
transectos definidos para o coelho-bravo, tendo estes sido realizados a pé. Para cada 
observação de indivíduos/grupos de perdizes, obteve-se a posição georreferenciada da 
observação, o número de indivíduos em cada grupo, as distâncias perpendiculares aos 
transectos e uma avaliação da qualidade e adequação do habitat para a perdiz-vermelha. 

Tendo em conta a dificuldade de detecção inerente a métodos de censo baseados na 
observação directa de indivíduos, complementou-se a informação obtida no campo com a 
informação obtida através da realização de inquéritos nas zonas de caça abrangidas pelo 
projecto. Estes inquéritos serviram igualmente para adquirir informação relativa às medidas 
de gestão de habitat aplicadas, nomeadamente no que respeita à abertura de pastagens 
para a fauna, alimentadores, pontos de água, construção de maroços e ainda sobre 
repovoamentos realizados.  

Foram ainda analisados os dados do “Novo Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Dados 
provisórios, ICNB). Os dados recolhidos nesta acção foram representados em SIG, tendo-se 
criado mapas representativos desta espécie, quer por amostragem de campo, quer pelas 
outras fontes. 

Mamíferos carnívoros  

Tendo em conta a necessidade de rentabilizar o tempo e os recursos despendidos foram 
registados e georreferenciados, com recurso a GPS, todos os indícios de presença de 
potenciais predadores que foram encontrados durante a realização do trabalho de campo. 
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Os dados recolhidos nesta acção foram representados em SIG, tendo-se criado mapas 
representativos dos indícios de presença para cada uma das espécies-alvo de estudo ou 
para o conjunto das espécies, de acordo com o que se entendeu ser relevante. 

Pressão cinegética  

Como complemento aos dados acima referidos foram analisados os dados dos REA 
fornecidos pela DGRF para as épocas de caça de 2005/2006,e 2006/2007, nomeadamente 
o número total de animais abatidos, o número total de jornadas de caça realizadas 
(equivalente à soma do número de caçadores em cada dia de caça) e o número médio de 
animais abatidos por jornada por época e Zona de Caça.   

3.2.2.2 Apresentação e análise dos resultados 

Coelho-bravo  

Tendo por base a metodologia aplicada, a avaliação da situação demográfica do coelho-
bravo foi feita a partir da análise da densidade de latrinas obtida em cada unidade de 
amostragem (quadrículas 1x1 km).  

Na Figura 3 apresenta-se o mapeamento dos resultados obtidos no censo geral de coelho-
bravo. Na mesma figura apresentam-se ainda os resultados obtidos nos inquéritos 
realizados junto das Associações de Caça, relativos à identificação de áreas com presença 
de coelho-bravo.  
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Figura 3  – Densidade de latrinas de coelho-bravo (número de latrinas por km) para cada 

quadrícula 

Como se pode verificar pela análise da Figura 3 , foram encontrados vestígios de coelho-
bravo em 56 das 144 quadrículas amostradas, sendo que em 54 se encontraram 
excrementos dispersos e em 41 foram encontradas latrinas. Constatou-se ainda que as 
zonas de caça (ZC) em que se registaram maiores abundâncias de coelho-bravo foram as 
ZC de Talhas e de Castro Vicente.  
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Salienta-se ainda o facto de, na maioria das ZC, as áreas indicadas pelas entidades 
gestoras se localizarem relativamente próximas das áreas com maior abundância de latrinas. 
A principal excepção verificou-se na ZC de Talhas onde, apesar de esta ter sido a área com 
mais latrinas, os gestores indicaram baixas densidades na área.  

Perdiz-vermelha  

Apesar de ter sido prospectada uma área grande (um total de 72 km), foram observadas 
poucas perdizes na área de estudo. Na Figura 4 , apresentam-se os resultados obtidos no 
censo, identificando-se as quadrículas (1x1 km) da área de estudo onde foi confirmada a 
presença da espécie. Apresenta-se ainda a informação obtida nos inquéritos realizados 
junto das Associações de caça. Os resultados destes inquéritos apontam para uma grande 
abundância de perdiz-vermelha na ZCM de Valpereiro, na ZCM de Castro Vicente, Porrais e 
Vilar Seco e ainda na ZCA de Lagoa.  

Relativamente aos dados do “Novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal”, avaliou-se a 
probabilidade de nidificação de perdiz-vermelha na área de estudo, tendo-se verificado que 
os mesmos são pouco esclarecedores relativamente à abundância da espécie, por esta se 
encontrar distribuída por toda a área, com nidificação provável ou possível. O facto de não 
ter sido confirmada a reprodução de perdiz, é por si um indicador de que a abundância seria 
à partida baixa.  

É de salientar que, apesar dos dados obtidos para esta espécie terem sido analisados no 
âmbito da Acção 1.2, se verificou que, para ambas as fontes de informação, estes se 
revelavam insuficientes para a determinação dos parâmetros pretendidos. Deste modo, os 
dados relativos a perdiz-vermelha não foram tomados em conta no processo de selecção 
das áreas a intervir no âmbito da Medida I. 
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Figura 4  – Resultados do censo de perdiz-vermelha e inquéritos realizados às entidades 
gestoras das zonas de caça 
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Mamíferos carnívoros  

Durante a realização dos transectos lineares de 500m por quadrícula descritos na 
metodologia da Acção 1.2, foi detectada a presença das seguintes espécies de carnívoros: 
raposa (Vulpes vulpes), fuinha (Martes foina), lobo (Canis lupus), gato-bravo (Felis sivestris) 
e texugo (Meles meles). A Figura 5 representa o número de quadrículas da área de estudo 
em que foi detectada cada uma destas espécies.  
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Figura 5  – Número de quadrículas em que foi detectada cada uma das espécies de 
carnívoros presentes na zona 

 
Através do gráfico anterior pode verificar-se que a raposa e a fuinha são as espécies 
identificadas num maior número de quadrículas (> 50 quadrículas). Pelo contrário, o lobo é a 
espécie menos representada (apenas em 5 quadrículas). Na Figura 6 regista-se a 
diversidade de carnívoros registada em cada quadrícula da área prospectada.  
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Figura 6  – Resultados do censo de carnívoros por quadrículas de 1x1km 
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Da análise da figura anterior pode verificar-se que a maior diversidade de espécies de 
mamíferos predadores se encontra na zona a Oeste de Castro Vicente e Vilar Seco, 
ocorrendo ainda 3 espécies de carnívoros em 4 quadrículas localizadas junto do rio Sabor.  

Pressão cinegética  

Das 15 zonas de caça que ocorrem na área de estudo, foram facultados Relatórios de 
Exploração Anual (REA) para 11. No Quadro 3 apresentam-se o resumo dos REA 
fornecidos pela DGRF para as épocas de caça 2005/06 e 2006/07, apresentando-se para 
cada espécie (coelho-bravo e perdiz-vermelha) o número de animais abatidos e número de 
jornadas realizadas assim como a pressão cinegética expressa pelo número médio de abate 
por jornada de caça realizada. 

Quadro 3  – Número de Coelho-bravo e perdiz-vermelha abatidas em cada ZC e épocas 
analisadas (05/06 e 06/07), número de jornadas de caça realizadas e pressão cinegética 

exercida (media de abate por jornada) 

Nº 
DGRF Nome Época 

Coelho -bravo  Perdiz -vermelha  

Nº coelho 
Abatidos 

Nº 
Jornadas 

Caça 

Nº coelho/ 
jornada 

Nº Perdiz 
Abatidos  

Nº 
Jornadas 

Caça 

Nº perdiz/ 
jornada 

356 ZCA Lagoa 
05/06 120 600 0,20 250 600 0,42 
06/07 110 1700 0,06 270 1700 0,16 

877 ZCA Santa Bárbara 
05/06 300 600 0,50 200 600 0,33 
06/07 180 1550 0,12 200 1550 0,13 

3908 ZCM Azinhoso 
05/06 150 1120 0,13 210 1615 0,13 
06/07 185 1620 0,11 280 1620 0,17 

1326 ZCA Talhas 
05/06 340 630 0,54 350 1260 0,28 
06/07 100 890 0,11 50 890 0,06 

1920 ZCA Morais 
05/06 306 568 0,54 123 568 0,22 
06/07 250 2154 0,12 150 2154 0,07 

2042 ZCA Leguinha 
05/06 280 300 0,93 230 300 0,77 
06/07 250 730 0,34 230 730 0,32 

2043 ZCA Peredo 
05/06 126 544 0,23 194 544 0,36 
06/07 138 1610 0,09 211 1610 0,13 

2353 ZCA Paradela e 
Salgueiros 

05/06 125 585 0,21 23 585 0,04 
06/07 84 - - 22 - - 

2864 ZCM Brunhoso 
05/06 634 939 0,68 181 939 0,19 
06/07 563 1852 0,30 188 1852 0,10 

3142 ZCM Castro Vicente, 
Porrais e Vilar Seco 

05/06 310 1095 0,28 600 1095 0,55 
06/07 100 915 0,11 150 915 0,16 

3309 ZCM Morais 
05/06 56 107 0,52 103 107 0,96 
06/07 75 207 0,36 55 207 0,27 

3367 ZCM Soutelo 
05/06 108 377 0,29 0 377 0,00 
06/07 124 400 0,31 112 400 0,28 

3402 ZCM Valpereiro 
05/06 37 191 0,19 44 191 0,23 
06/07 47 310 0,15 52 130 0,40 

3811 ZCM Remondes 
05/06 180 500 0,36 120 500 0,24 
06/07 100 170 0,59 80 170 0,47 

4085 ZCA Lombo e 
Paradinha 

05/06 - - - - - - 

06/07 120 1250 0,10 53 1250 0,04 
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Os valores acima apresentados dizem respeito aos Relatórios de Exploração Cinegética 
reportados por cada entidade gestora. Relativamente a esta informação a DGRF transmitiu 
que, por norma, não é possível verificar a validade dos dados, considerando que a mesma 
pode não representar a pressão cinegética real, não aconselhando a avaliação desse 
parâmetro com base nestes dados. Assim, tendo em conta que não é possível aferir a 
autenticidade dos dados, optou-se por não considerar esta informação nas etapas seguintes.  

3.2.3 Acção 1.3 – Avaliação da adequabilidade dos h abitats e nicho ecológico para 
o coelho-bravo e perdiz-vermelha 

3.2.4 Descrição das actividades realizadas e desvio s ao programa 

A Acção 1.3 visa avaliar a adequabilidade dos habitats e nicho ecológico ocorrentes na área 
de estudo para o desenvolvimento de populações de coelho-bravo e a perdiz-vermelha. 

Esta acção foi realizada durante o primeiro trimestre do projecto, durante as últimas duas 
semanas de Novembro de 2007, tendo sido concluída antes da data inicialmente prevista. 

Tal como para a caracterização biofísica, também a avaliação da adequabilidade dos 
habitats e nicho-ecológico para as espécies-presa (coelho-bravo e perdiz-vermelha) foi 
efectuada para toda a área de estudo.  

No Protocolo Metodológico, definiu-se o recurso ao Método de Análise Factorial do Nicho 
Ecológico (ENFA) para descrever estatisticamente a adequabilidade e representatividade 
dos habitats potencialmente favoráveis às espécies-presa (Acção 1.3). Esta metodologia 
estatística previa a sub-amostragem da área de estudo em fracções nunca superiores a 
30% do total, sendo a avaliação para a área obtida em função do ajustamento do modelo 
ENFA às variáveis que se previa considerar (variáveis biogeográficas como o uso do solo, 
relevo, geomorfologia, reflectâncias de imagens de satélite, hidrografia, entre outras). 

No entanto, uma vez que se optou por fazer uma amostragem das espécies-presa de forma 
exaustiva (para toda a área de estudo), abrangendo assim toda a variabilidade de condições 
ecológicas disponíveis, considerou-se que a comparação dos dados de ocorrência das 
espécies, agrupados em classes de abundância (abundâncias relativas no caso do coelho-
bravo) com a representatividade dos habitats disponíveis, permitiria obter indicadores muito 
fiáveis da adequabilidade dos habitats, substituindo, portanto, a análise ENFA. 
Efectivamente, qualquer modelo utilizado para estimar abundâncias ou para descrever a 
relação entre a distribuição de uma espécie e variáveis ambientais tem inerente um grau de 
imprevisibilidade e erro. Neste sentido, uma amostragem exaustiva pode substituir a 
modelação, com resultados perfeitamente adequados. 

Assim, a determinação da adequabilidade do habitat para as espécies-presa foi feita 
recorrendo aos dados de campo obtidos e à experiência da equipa com estas espécies. 
Apesar do censo da perdiz-vermelha não ter permitido recolher muita informação, os dados 
recolhidos para o coelho-bravo demonstraram ser bastante adequados para o objectivo 
pretendido. Assim, a avaliação da adequabilidade dos habitats, foi feita com base nos dados 
de abundâncias de coelho-bravo obtidos na Acção 1.2 e nos dados da Acção 1.1.  

Estas alterações metodológicas permitiram avaliar os parâmetros definidos e determinar 
áreas potencialmente favoráveis para toda a área de estudo e fornecer assim as bases de 
selecção das melhores zonas para implementar a Medida I. 

Assim, o procedimento metodológico seguido foi: 

1) Calcular no SIG do projecto as áreas de cada biótopo por quadrícula 1x1 km; 
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2) Classificar as quadrículas em 6 grupos de intervalos iguais de acordo com as 
densidades de latrinas; 

3) Somar a área total de cada biótopo para cada um destes grupos de quadrículas. 

3.2.4.1 Apresentação e análise de resultados 

No Quadro 4 é possível avaliar a representatividade de cada um dos biótopos para cada 
uma das classes de densidade de latrinas de coelho-bravo registadas. A correspondência 
entre as classes consideradas e as respectivas densidades é apresentada no Quadro 5.  

Quadro 4  – Percentagem de cada biótopo calculada para as quadrículas com abundâncias 
de latrinas semelhantes. 

Classe de  
Abundância 
de latrinas 

Cultura 
Anual 

Cultura 
Permanente  

Floresta 
Folhosas  Matos  Repovoamento 

Florestal Sebe Sistemas 
Lênticos 

Vegetação 
Ripícola 

Zonas 
Artificiais  

1 15% 26% 19% 31% 4% 1% 0% 3% 1% 
2 11% 17% 17% 45% 4% 1% 0% 4% 0% 
3 2% 21% 26% 43% 4% 0% 0% 4% 0% 
4 3% 2% 17% 66% 5% 0% 0% 6% 0% 
5 3% 8% 5% 77% 0% 0% 0% 7% 0% 
6 4% 3% 5% 62% 25% 0% 0% 1% 0% 

 

 
Quadro 5  – Correspondência entre as classes de abundância de latrinas e a respectiva 

densidade (número/quadrícula) 

Classe de  Abundância 
de latrinas 

Densidade  
de latrinas 

1 0-1333 
2 1333-3333 
3 3333-5000 
4 5000-6667 
5 6667-8333 
6 >8333 

 

Tal como é possível verificar pela análise do Quadro 4 , o biótopo Matos é o mais 
representativo em cada um dos grupos de densidade de latrinas, registando uma 
percentagem acima dos 60% para as 3 classes de densidade superior. Estes valores são 
indicadores da importância que este biótopo tem para o coelho-bravo, nomeadamente por 
assegurar um importante refúgio para a espécie.  

Quanto ao biótopo “Repovoamento Florestal”, este revela-se igualmente importante na 
classe de maior densidade de latrinas, o que se deve, essencialmente, à sua elevada 
diversidade, pois considera repovoamentos com árvores desenvolvidas e repovoamentos 
muito jovens. Estes últimos podem funcionar na prática como “Matos” e servirem igualmente 
como refúgio.  

Os biótopos mais representados nas classes de densidade de latrinas mais baixas são as 
culturas permanentes, as culturas anuais e as florestas de folhosas. Esta alta 
representatividade nas classes de densidade mais baixa de latrinas pode ser indicativa da 
baixa adequabilidade deste biótopo para o coelho-bravo. 
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3.2.5 Análise da Etapa 1 

A Etapa 1 visou a caracterização biofísica da área de estudo (Acção 1.1), realizada com 
base em pesquisa bibliográfica e levantamento cartográfico de diversos descritores (habitats 
naturais, ocupação do solo, recursos hídricos, vias comunicação, etc.) e o levantamento das 
abundâncias relativas das populações de coelho-bravo e perdiz-vermelha (Acção 1.2). A 
informação recolhida foi avaliada do ponto de vista da adequabilidade do habitat para estas 
espécies (Acção 1.3), tendo esta acção permitido a delimitação cartográfica das áreas 
potenciais de gestão realizada na Etapa seguinte.  

Relativamente às directrizes do Protocolo Metodológico, pode dizer-se que, de um modo 
geral, todas as acções da etapa 1 sofreram alterações metodológicas, que se devem 
essencialmente ao alargamento da área de estudo das etapas 1.1 e 1.2. Apesar de no 
Protocolo Metodológico estas acções estarem previstas apenas para as 5 Áreas potenciais 
para implementação da Medida I, considerou-se que a amostragem de toda a área de 
estudo era essencial para garantir o sucesso das mesmas, tendo-se verificado que 
efectivamente esta alteração levou ao aumento da eficácia da Etapa. Uma vez que a 
caracterização da situação de referência foi feita para toda a área de estudo, a avaliação da 
adequabilidade do habitat foi realizada sem necessidade de utilizar o método referido 
inicialmente para a Acção 1.3 (ENFA).  

Apesar das alterações metodológicas terem implicado um aumento considerável no esforço 
de amostragem e tratamento da informação, a Etapa 1 foi concluída com sucesso dentro 
dos prazos previstos, ta como se pode ver no cronograma de implementação desta etapa 
(Anexo B.1 ) 

3.3 Etapa 2 – Selecção dos locais a intervencionar 

3.3.1 Acção 2.1 – Selecção dos locais a intervencio nar e identificação das medidas 
de maneio de habitat 

3.3.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.1 visou seleccionar os locais a intervencionar, de acordo com os resultados 
obtidos na Etapa 1, assim como identificar, no espaço e no tempo, as medidas de maneio a 
implementar consideradas mais adequadas para cada uma das espécies. 

Esta acção foi realizada entre o primeiro e segundo trimestre do projecto, durante a última 
semana de Novembro e no mês de Dezembro de 2007.  

Tendo em conta a dependência da eficácia da Medida I com as características iniciais dos 
locais seleccionados, foi indispensável que estes reunissem uma série de características 
que garantissem o seu sucesso, a curto, médio e longo prazo. Assim, no 1º trimestre do 
projecto foi realizada uma pré-selecção dos locais a intervencionar, tendo por base a 
abundância das espécies-presa. Foi escolhido este parâmetro por ser um dos mais 
importantes para a eficiência das medidas de gestão previstas no projecto. No 2º trimestre 
procedeu-se à selecção efectiva dos locais a intervencionar, com recurso à sobreposição 
dos vários tipos de informação recolhida e analisada na Etapa 1, nomeadamente: 

• Presença de habitat adequado para as espécies, que possa ser intervencionado e 
melhorado do ponto de vista da adequabilidade para as espécies-alvo. As zonas 
de mato contínuas são um bom exemplo de área de intervenção, uma vez que a 
instalação de pequenas pastagens no seu interior contribui de forma significativa 
para o aumento da capacidade de carga do mesmo. 
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• Presença confirmada das espécies que se pretendem beneficiar. Um local com 
habitat favorável em que a espécie-alvo esteja ausente ou com baixas densidades, 
apresenta baixa probabilidade de colonização e ocupação.  

A selecção dos locais a intervencionar foi feita de forma sequencial, tendo sido cada 
parâmetro analisado separadamente. Descreve-se em seguida as várias etapas do 
processo:  

− Selecção de locais potenciais com base na informação resultante da Acção 1.2  

A presença e densidades das espécies-presa são os parâmetros mais importantes 
na selecção dos locais a intervencionar. Tendo em conta que na Acção 1.2 os 
resultados obtidos para a perdiz-vermelha foram pouco significativos e não se 
obtiveram índices de abundância da espécie, a selecção dos locais foi feita com 
base nos dados obtidos para o coelho-bravo. De forma complementar, analisou-se, 
nas áreas seleccionadas, os registos ocasionais de perdiz-vermelha e a 
informação fornecida pelas zonas de caça. 

− Avaliação das áreas seleccionadas com base na informação resultante das Acções 
1.1 e 1.3. 

Nas áreas seleccionadas no ponto anterior foram avaliados os seguintes 
parâmetros: 

� Presença de matos: segundo as conclusões da Acção 1.3 este é o biótopo 
que apresenta maior adequabilidade para a espécie, sendo também o mais 
adequado à aplicação das medidas de gestão; 

� Acessibilidade ao local: foi fundamental garantir que a área de gestão 
possuísse uma boa rede de comunicação (em especial caminhos transitáveis), 
de forma a garantir a execução das medidas propostas dentro do orçamento 
previsto; 

� Avaliação de barreiras geográficas existentes: foi essencial garantir que, do 
ponto de vista das espécies, não existiam barreiras geográficas que 
impedissem o livre acesso às áreas de gestão. Esta avaliação foi feita com 
base na orografia do terreno e rede hidrográfica do local, tendo-se evitado 
áreas com declive acentuado e/ou atravessadas por cursos de água 
importantes.  

− 3ª Etapa: Compilação e sistematização de informação existente sobre as medidas 
de gestão que serão implementadas. 

− 4ª Etapa: Confirmação no terreno da adequabilidade da área e localização das 
medidas de gestão no espaço e no tempo. 

Os locais seleccionados foram posteriormente visitados no sentido de avaliar a sua 
adequabilidade e confirmar se não existe nenhum tipo de restrição ao seu uso. 
Determinou-se ainda a localização e quantificação das medidas de gestão a 
implementar.  

3.3.1.2 Apresentação e análise de resultados 

Os resultados da Acção 2.1 traduziram-se na selecção dos locais a intervencionar e 
determinação das medidas de gestão de habitat a implementar. Tendo em conta que esta 
acção antecedeu o estabelecimento de protocolos com as Associações de Caça (Acção 2.2), 
nesta fase não era possível determinar a localização e características concretas dos 
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terrenos a intervencionar, pois a implementação das medidas estava dependente das 
autorizações dos proprietários dos terrenos. 

Apresenta-se seguidamente a descrição dos locais de gestão seleccionados no âmbito da 
Acção 2.1 e a descrição e quantificação das medidas de gestão de habitat a implementar 
em cada local.  

I – Locais seleccionados  

Foram definidas 3 Áreas de Gestão (AG), geograficamente distintas e independentes: a AG 
de Azinhoso, a AG de Lagoa e a AG de Castro Vicente e Valpereiro.  

A AG de Azinhoso encontra-se inserida na Zona de Caça Municipal (ZCM) de Azinhoso. 
Contém zonas de mesobosque de zimbro e azinheira (com áreas desmatadas), alguns 
matos de giesta e esteva e está próxima de áreas de culturas anuais. Apresentava bons 
índices de abundância de coelho-bravo.  

A AG de Lagoa localiza-se na Zona de Caça Associativa de Lagoa, e é circundada por 
zonas de oliviculturas extensas com algumas culturas anuais próximas, sendo a ocupação 
do solo da área de gestão dominada por matos de giesta e esteva, alternando entre zonas 
mais e menos densas. Obtiveram-se para esta zona bons índices de abundância de coelho-
bravo. 

A AG de Castro Vicente e Valpereiro insere-se na ZCM de Valpereiro e ZCM de Castro 
Vicente, Porrais e Vilar Seco. A ocupação do solo é dominada por matos de giesta e esteva, 
com poucas zonas de alimentação e alguns pontos de água. Foram obtidos bons índices de 
coelho-bravo, assim como registos ocasionais de perdiz-vermelha. 

Os limites das áreas definidas nesta Acção tiveram por base um buffer de 200 metros 
relativamente aos locais considerados como apropriados para a gestão de habitat. Como 
estes limites correspondem à área inicialmente proposta para actuação optou-se por 
designar os locais seleccionados como Área Gestão inicial (AGi).  

Na Figura 7 apresenta-se a localização de cada uma das Áreas de Gestão Iniciais definida 
no âmbito da Acção 2.1. 
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Figura 7  – Áreas de gestão seleccionadas inicialmente na Acção 2.1 para implementação 
das medidas compensatórias   



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 27  
 

II – Descrição das medidas de gestão a implementar  

Descrevem-se em seguida as medidas de gestão de habitat seleccionadas, que 
correspondem à implementação da Etapa 3 do Protocolo Metodológico:  

• Incremento das áreas de alimentação (Acção 3.2)  

A realização de sementeiras proporciona alimento de qualidade e acessível a ambas as 
espécies-presa (coelho-bravo e perdiz-vermelha), desempenhando por isso um papel 
fundamental na manutenção de populações viáveis no território intervencionado. Na 
implementação de sementeiras os principais pressupostos seguidos foram:  

� Pelo menos 20-25% do território gerido deve ter pastos herbáceos de qualidade; 

� A superfície semeada não deve estar concentrada numa única área, mas sim 
dispersa no espaço de forma homogénea (habitat em “mosaico”); 

� A área de cada sementeira deve ser pequena (nunca superior a 2ha), 
apresentar forma irregular e estreita, para maximizar o efeito de orla. O eixo 
principal deve seguir as curvas de nível. 

• Manutenção e/ou incremento da disponibilização de recursos hídricos e de alimento 
para a fauna (Acção 3.3) 

A disponibilização de água e alimento de qualidade nas épocas em que este mais 
escasseia (época de estio) tem óbvios efeitos positivos nas populações de coelho-bravo 
e perdiz-vermelha, e pode ser conseguida através da criação de uma rede de Unidades 
de Água e Alimento Suplementares (UAAS). Os principais pressupostos relativos à 
implementação das UAAS foram os seguintes:  

� Devem ser colocadas em locais acessíveis, nas proximidades de coberto 
vegetal que proporcione, ao mesmo tempo, abrigo e sombra para a fauna; 

� Devem estar distribuídos de forma ampla e homogénea pelo território; 

� Abastecimento e manutenção periódica das estruturas. 

• Manutenção e/ou incremento de locais de abrigo e reprodução (Acção 3.4) 

O baixo número de tocas naturais existentes em áreas com solos difíceis de escavar é 
um dos factores que limitam a recuperação de populações de coelho-bravo. Assim, a 
construção de abrigos artificias (maroços), surge como uma alternativa eficaz, que deve 
ser equacionada quando se pretende recuperar populações desta espécie. Os maroços 
devem cumprir as mesmas funções que os abrigos naturais, ou seja, ser um local 
seguro, que proteja os coelhos de predadores e os resguarde das agressões externas 
(frio, calor, etc.), e um local de reprodução, que reúna as melhores condições de 
protecção, temperatura e humidade, contribuindo de forma decisiva para a 
sobrevivência das ninhadas.  

Os aspectos gerais a ter em conta na instalação de Maroços foram os seguintes: 

� Não devem ser enterrados (para evitar inundações) e devem localizar-se em 
locais com ligeira inclinação para que a água da chuva ou subterrânea seja 
automaticamente drenada; 

� Devem estar próximos de áreas de alimentação, em zonas de ecótono (entre o 
mato e as sementeiras) com refúgio adequado e ter pontos de água ou UAAS 
nas proximidades. 

� É conveniente instalar-se o maior número de entradas possível e evitar colocá-
las na orientação de ventos e chuvas dominantes; 
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� Devem ser protegidos de predadores generalistas, como o javalis e raposa, 
utilizando, por exemplo, malha SOL na sua construção. 

• Execução de limpezas localizadas de mato (Acção 3.5) 

A gestão do coberto vegetal consiste na desmatação de pequenas parcelas em áreas 
de mato contínuo. Para que a medida seja efectiva e não cause impacte na paisagem, é 
necessário respeitar as seguintes regras de boas práticas de gestão:  

� Não lavrar no sentido do declive, mas sim seguindo as curvas de nível; 

� Não lavrar em zonas de declive superior a 15%. Nas zonas com declive 
moderado, é importante que as zonas lavradas alternem com outras de 
vegetação natural, que travem os processos de erosão; 

� Evitar revolver os horizontes em solos pedregosos, para evitar degradar a sua 
estrutura; 

� Fertilizar com moderação, seguindo as recomendações de profissionais; 

No que concerne à quantificação das medidas de gestão foram seguidas as directrizes do 
Protocolo Metodológico, sendo de salientar que houve uma redução do número total de 
comedouros pois os propostos inicialmente eram bastante mais pequenos, tendo-se 
considerado ser mais adequado a utilização de estruturas com maior capacidade de 
armazenamento, garantindo-se a disponibilização de uma maior quantidade de alimento no 
terreno.  

No Quadro 6 apresenta-se a quantificação e distribuição das medidas de gestão definidas 
para cada Área de Gestão inicial (AG).  

 

Quadro 6  – Proposta de actuação das medidas de maneio de habitat a implementar em 
cada Área de Gestão.  

ID Área Gestão inicial (AGi) 
Área 

Desmatação 
(ha) 

Área 
Sementeiras 

(ha) 
Nº UAAS Nº Maroços 

Castro Vicente e Valpereiro  10 10 16 50 
Lagoa  5 5 8 25 

Azinhoso  5 5 8 25 
Total  20 20 32 100 

 

3.3.2 Acção 2.2 – Estabelecimento de Protocolos de Colaboração com as entidades 
gestoras das Zonas de Caça envolvidas 

3.3.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.2 visou o estabelecimento de protocolos com as entidades gestoras das zonas 
de caça seleccionadas para a implementação da Medida I. 

Esta acção foi desenvolvida durante o segundo e terceiro trimestre do projecto (Janeiro a 
Abril de 2008), tendo registado uma duração total de 15 semanas 

Com a selecção dos locais a intervir e a identificação das medidas de gestão a desenvolver 
em cada local (Acção 2.1) foram seleccionadas as seguintes Zonas de Caça para 
estabelecer Protocolos de Colaboração: ZC Associativa de Lagoa e as ZC Municipais de 
Azinhoso, de Castro Vicente e de Valpereiro. 
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Tendo em conta que, no Protocolo Metodológico as entidades gestoras das ZC incluídas na 
área de Estudo haviam assinado uma Declaração de Intenções em como estavam dispostas 
a colaborar no projecto, findo o processo de selecção, contactaram-se todas as entidades 
gestoras envolvidas no sentido de transmitir a decisão do Consórcio, tendo-se enviado uma 
carta de “Agradecimento pela colaboração prestada” a todas as Associações cujas zonas de 
caça geridas não foram seleccionadas.  

Para cada uma das ZC seleccionadas foi elaborado e entregue um documento com a 
descrição da área de intervenção e as medidas a implementar. Foi ainda realizada uma 
visita de reconhecimento conjunta às áreas de intervenção. A saída de campo permitiu ao 
consórcio transmitir a localização exacta das medidas de gestão preconizadas, informação 
crucial para os gestores, que puderam então começar a averiguar a titularidade dos terrenos 
identificados, no sentido de solicitar a sua autorização para implementação das medidas. 

Seguidamente, para cada entidade gestora, foi redigido um documento legal, denominado 
Contrato de Prestação de Serviços, cujo objectivo foi contratar e dar a conhecer, às partes 
envolvidas, e à REN, S.A. como entidade promotora, as funções, responsabilidades, prazos 
estabelecidos e contrapartidas oferecidas por cada uma das entidades envolvidas na 
implementação de medidas de gestão de habitat. O Contrato de Prestação de Serviços foi, 
posteriormente, assinado pelos representantes de cada uma das entidades gestoras de 
zonas de caça e pelo representante do Consórcio Atkins/Bio3. 

3.3.2.2 Apresentação e análise dos resultados 

A presente acção foi concluída com a assinatura dos Protocolos de Colaboração entre o 
Consórcio Atkins/Bio3 e as Associações de Caça de Azinhoso, Lagoa, Castro Vicente e 
Valpereiro. No Quadro 7 apresentam-se as datas de celebração dos protocolos de 
colaboração com cada uma das entidades gestoras. Os contratos foram apresentados no 
Anexo B.1 do Relatório Trimestral nº3.  

Quadro 7  – Datas de celebração dos protocolos de colaboração com cada uma das 
entidades gestoras das zonas de caça 

Nº_DGRF Nome da Zona de Caça Data da celebração 
do protocolo 

0356 ZCA Lagoa 28/02/08 

3908 ZCM Azinhoso 10/03/08 

3142 ZCM Castro Vicente, Porrais e Vilar Seco  10/03/08 

3402 ZCM Valpereiro 28/04/08 

 

Apesar da morosidade inerente ao processo de assinatura dos Protocolos, nomeadamente 
em Valpereiro, cuja celebração esteve dependente da realização de eleições para o corpo 
dirigente da entidade gestora, a Acção 2.2 foi concluída com sucesso, não se tendo 
comprometido a implementação e sucesso da Etapa seguinte (implementação de medidas 
de maneio).  

Ao longo do projecto, apenas houve alteração do corpo dirigente da entidade gestora da 
Zona de Caça de Castro Vicente, cujas eleições se realizam no final de Maio de 2010. Após 
a tomada de posse (meados de Junho do mesmo ano) a nova direcção reiterou o interesse 
em dar continuidade ao Protocolo de Colaboração assinado em 2008. O consórcio, para 
além de transmitir a informação relativa a todas as medidas de gestão implementadas 
realizou uma saída de campo conjunta no sentido de dar a conhecer a localização das 
medidas e explicar as especificidades de cada Acção. 
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3.3.3 Análise da Etapa 2 

Tendo por base a informação resultante da Etapa anterior, a Etapa 2 visou a identificação, 
no espaço e no tempo, das medidas de maneio a implementar (Acção 2.1) e o envolvimento 
das Zonas de Caça no projecto, através da celebração de protocolos de colaboração entre o 
Consórcio Atkins/ Bio3 e as entidades gestoras das ZC (Acção 2.2).   

No que concerne ao cronograma desta Etapa, houve alguma dificuldade em cumprir os 
prazos relativos à Acção 2.2, pois por norma, os gestores têm de uma disponibilidade 
reduzida (apenas no fim-de-semana), facto este que não permitiu a concretização da acção 
no período determinado inicialmente (1 mês).  

Apesar da morosidade verificada na Acção 2.2, a Etapa 2 foi concluída com sucesso, tendo-
se celebrado todos os Protocolos previstos na Acção 2.1 (um em Fevereiro, dois em Março 
e o último em Abril). Contudo, o prolongamento desta Etapa obrigou à recalendarização da 
Etapa 3 (Implementação das medidas compensatórias), cuja implementação esteve 
dependente das autorizações dos proprietários adquiridas no âmbito da Etapa 2. 

3.4 Etapa 3 – Implementação das medidas compensatórias de 
maneio de habitat e das acções sanitárias 

3.4.1 Acção 3.1 – Acção de formação dirigida aos ca çadores e entidades gestoras 
das zonas de caça 

3.4.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

Esta acção foi desenvolvida durante o terceiro trimestre do projecto (Abril de 2008), tendo 
registado uma duração total de 3 semanas.  

A Acção 3.1 consistiu na realização de uma acção de formação em cada uma das zonas de 
caças seleccionadas e teve por objectivo informar os caçadores e entidades gestoras para o 
modo de execução das medidas de gestão de habitat e a necessidade de apoiarem, de 
forma participativa, na conservação dos valores naturais que aí ocorrem. Esta abordagem 
teve como objectivo sensibilizar não só os dirigentes associativos da zona de caça, com 
quem se tem trabalhado mais directamente, mas também os seus associados (caçadores).  

3.4.1.2 Apresentação e análise dos resultados 

A calendarização das acções de formação teve por base a conciliação da disponibilidade de 
todas as partes interessadas na sua realização (associações de caça abrangidas pelo 
projecto e Consórcio Atkins/Bio3). No Quadro 8 apresenta-se o calendário das acções 
realizadas, assim como a assistência das mesmas. 

 

Quadro 8  – Quadro com as datas de realização das acções de formação dirigidas a cada 
uma das entidades gestoras das zonas de caça e respectivos associados. 

Nº_DGRF Associação de 
Caça Local Data Assistência 

356 ACA Lagoa Lagoa 12 Abril 2008 Baixa 

3908 ACM Azinhoso Sampaio 11 Abril 2008 Razoável 

3142 
ACM Castro 

Vicente, Porrais e 
Vilar Seco 

Castro Vicente 12 Abril 2008 Elevada 

3402 ACM Valpereiro Valpereiro 28 Abril 2008 Baixa 
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As acções de formação foram muito semelhantes nas várias Associações de caça, tendo 
sido divididas essencialmente em quatro partes:  

1. Apresentação do projecto, dos seus principais objectivos e descrição de cada 
uma das 3 Medidas que o constituem; 

2. Identificação e descrição das medidas de gestão do habitat a implementar em 
cada Zona de caça e procedimentos inerentes a cada uma delas, identificando-
se as responsabilidades de cada um dos intervenientes no processo (consórcio 
Atkins/Bio3 e Gestores); 

3. Apresentação das monitorizações realizadas no âmbito do projecto. Foi dado 
especial destaque à monitorização das populações de coelho-bravo e perdiz-
vermelha, tendo-se apresentado, para cada zona de caça, os resultados 
obtidos no primeiro censo realizado entre Fevereiro e Março (Acção 4.2).  

4. Por fim, realçou-se a importância do envolvimento das entidades gestoras no 
projecto, prestaram-se alguns esclarecimentos sobre a interacção entre as 
águias e as espécies cinegéticas e foram respondidas as diversas questões 
colocadas pela audiência. 

Apesar de a assistência nem sempre ter sido elevada (por indisponibilidade dos caçadores), 
considera-se que a acção teve sucesso na medida que permitiu esclarecer os dirigentes das 
associações de caça quanto ao contexto e âmbito do projecto global em que irão participar, 
os aspectos de natureza técnico-científica das medidas a implementar e responsabilidades 
assumidas por cada parte. Considera-se ainda que a acção de formação permitiu um bom 
intercâmbio de experiências e o fortalecimento das relações criadas entre o Consórcio e as 
entidades gestoras, tendo-se inclusivamente considerado a possibilidade de realizar 
reuniões abertas a todos os associados no decorrer do projecto. 

3.4.2 Acção 3.2 – Incremento das áreas de alimentaç ão (sementeiras) 

3.4.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.2 teve como objectivo o aumento da qualidade e disponibilidade de alimento nas 
áreas de intervenção seleccionadas na Medida I, através da instalação de culturas na 
Primavera e no Outono de cada ano. O incremento de alimento de qualidade disponível 
contribui de forma decisiva para o aumento de produtividade das populações de coelho-
bravo e perdiz-vermelha (Reino et al, 1999; Ferreira & Alves, 2006). 

Esta acção foi iniciada no 3º trimestre do projecto com a instalação de culturas de Primavera, 
tendo registado no 1º ano uma duração de 11 semanas. No 2º ano foram realizadas 
sementeiras de Outono e Primavera no 5º (10 semanas entre Setembro e Novembro de 
2008) e 7º trimestres (4 semanas entre Abril e Maio de 2009), respectivamente. No que 
respeita às actividades realizadas no 3º ano, estas decorreram no 9º (4 semanas entre 
Outubro e Novembro de 2009) e 11º trimestres (6 semanas entre Abril e Maio de 2010), 
tendo sido executadas sementeiras de Outono e Primavera. 

Durante o 1º ano do projecto, as acções desenvolvidas consistiram não só na realização 
das sementeiras mas também na obtenção de autorizações para intervencionar os terrenos 
pré-seleccionados (Etapa 2). Assim, a primeira fase da implementação das medidas de 
gestão de habitat (Etapa 3) dependeu da realização de contactos com os proprietários dos 
terrenos identificados, no sentido de assegurar a sua disponibilidade para a execução das 
medidas. De acordo com as directrizes do Protocolo de Colaboração, este contacto foi 
efectuado pelas entidades gestoras das Zonas de Caça, com a colaboração pontual do 
Consórcio Atkins/Bio3. É de ressalvar que a identificação e contacto com os proprietários foi 
um processo moroso, uma vez que os terrenos são muitas vezes propriedade de 
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particulares que já não são habitantes locais. Por esse motivo, em algumas situações, foi 
necessário optar por intervencionar outros terrenos que reunissem condições de 
adequabilidade para a gestão semelhantes e para os quais se conhecessem os 
proprietários.  

Após a obtenção das autorizações por parte dos proprietários, foram recolhidas amostras de 
solo, as quais foram entregues ao Laboratório de Solos e Fertilidade da Escola Superior 
Agrária de Bragança, de forma a aferir a necessidade de efectuar fertilizações. As análises 
revelaram que, tal como é característico desta região da Península Ibérica, a maioria dos 
solos da área de estudo apresentam valores de pH baixos (solos ácidos), sendo os teores 
de fosfato muito baixos em todas as amostras recolhidas. 

Este conhecimento permitiu determinar as necessidades de correcção dos solos que, 
aliadas a uma correcta distribuição das parcelas, contribuíram para um maior 
aproveitamento do uso do solo. Assim, no que respeita aos macronutrientes considerados 
em carência, foi efectuada uma adubação inicial de fundo rica em fósforo e potássio. Em 
relação ao pH, após uma análise aos resultados, o Consórcio verificou que pouco podia ser 
feito, uma vez que, para atingir os valores desejados seria necessário um esforço em 
calagem não justificável para os níveis de produtividade que se consideraram convenientes 
para os objectivos da produção. 

Uma vez que as correcções efectuadas visaram o incremento da produção de alimento de 
qualidade, o procedimento de fertilização dos solos foi repetido ao longo do projecto, 
sempre que foram realizadas novas parcelas, tendo-se considerado que as necessidades 
de correcção do solo seriam semelhantes, dado que foram realizadas nas mesmas áreas.  

Ao nível aos trabalhos de execução das sementeiras, importa referir que, sendo o mato o 
biótopo dominante de todos os terrenos autorizados, foi necessário proceder uma 
desmatação prévia das parcelas (Acção 3.5) antes da 1ª sementeira. Nas sementeiras 
seguintes a realização da semeada foi antecedida pela lavra e fertilização dos terrenos. 

No que respeita à substituição dos cultivos entre épocas, de um modo geral, foram 
realizadas novas sementeiras nas parcelas cujas culturas estavam senescentes, podendo 
ser substituídas por culturas da mesma época do ano (rotatividade anual) ou duas vezes por 
ano, em situações pontuais em que as culturas da época anterior não vingaram. Sempre 
que, na época de semeada, se verificava existirem culturas ainda em bom estado vegetativo 
(abundância de sementes e matéria verde) e a serem utilizadas pelas espécies-presa, 
optava-se por manter essas culturas.  

A selecção das espécies florísticas utilizadas, tanto nas sementeiras de Primavera como 
nas de Outono, teve por base: i) os requisitos ecológicos das espécies a beneficiar; ii) as 
características e fertilidade dos solos e; iii) a disponibilidade das culturas no mercado e que 
melhor vingam na região. Desta forma, procurou-se adaptar as culturas implementadas aos 
solos existentes e não os solos a culturas pouco apropriadas para a região.  

3.4.2.2 Apresentação e análise dos resultados 

No 1º ano de projecto foram realizadas unicamente sementeiras de Primavera, tendo as 
mesmas sido concluídas no início do mês de Junho de 2008. No 2º ano foram realizadas 
sementeiras de Outono, as quais foram concluídas no mês de Novembro de 2008 e 
sementeiras de Primavera, tendo os trabalhos sido concluídos no mês de Maio de 2009. No 
que concerne aos trabalhos realizados no 3º ano, a calendarização foi semelhante ao ano 
anterior, tendo sido concluídas as culturas de Outono em Novembro de 2009 e as culturas 
de Primavera em Maio de 2010. 
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No Quadro 9  apresenta-se o resumo da informação relativa às sementeiras realizadas no 
âmbito da Acção 3.2 que inclui: sementeiras da Primavera de 2008 a 2010 e Outono de 
2008 a 2009, nas Zonas de Caça de Castro Vicente, Valpereiro, Lagoa e de Azinhoso.  

Apresenta-se para cada Zona de Caça o “Tipo de sementeira”, o “Número de sementeiras” 
em que a cultura foi realizada, bem como a respectiva “Área semeada (hectares)”. É de 
ressalvar que, como se tratam de culturas anuais, ocorreu substituição das espécies 
vegetais nos vários períodos de sementeira entre 2008 e 2010, o que implica que cada 
parcela pode ter tido vários tipos de sementeiras. Há ainda algumas parcelas que contêm 
culturas de Primavera e Outono simultaneamente, pois verificou-se que parte das mesmas 
se adequa mais a um tipo de cultura e outra parte a outro. Desta forma, os valores totais 
apresentados em seguida reflectem o esforço total efectuado ao longo do projecto, e não o 
número de parcelas e a área semeada no momento actual (Agosto de 2010). 

Quadro 9 –  Caracterização das sementeiras realizadas na área de estudo no decorrer do 
projecto, relativamente ao ano e período de sementeira, tipo de cultura realizada, n.º de 

parcelas intervencionadas e área total semeada (ha), em cada Zona de Caça 

Zona de 
Caça Ano Período de 

Sementeira Tipo de sementeira Nº 
Sementeiras  

Área 
semeada 

(ha) 

Castro 
Vicente 

20
08

 Primavera 
Erva do Sudão 1 0,13 

Trigo/Ervilhaca 1 0,1 

Feijão-frade/Girassol 1 0,17 

Outono 
Pastagem 1 0,21 

Trigo/Aveia/Lentilha/Ervilhaca 17 3,83 

20
09

 Primavera 
Erva do Sudão 4 0,74 

Feijão-frade/girassol 5 0,89 

Outono 
Pastagem 1 0,2 

Trigo/ervilhaca 17 4 

20
10

 

Primavera 
Erva do Sudão 3 0,61 

Feijão-frade/Girassol 3 0,52 

2008 Outono 
+ 

Primavera 
Total Castro Vicente 54 11,4 2009 

2010 

Valpereiro 

20
08

 

Primavera 
Feijão-frade/Girassol 4 0,7 

Erva do Sudão 1 0,09 

Erva do Sudão/Feijão-frade 1 0,32 

Outono 
Pastagem 1 0,2 

Trigo 4 0,6 

Trigo/Lentilhas 15 2,74 

20
09

 Primavera 
Erva do Sudão 5 0,96 

Feijão-frade/Girassol 4 0,5 

Outono 
Pastagem 1 0,2 

Trigo/ervilhaca 20 3,34 

20
10

 

Primavera 
Erva do Sudão 5 0,97 

Feijão-frade/Girassol 3 0,42 

2008 Outono 
+ 

Primavera 
Total Valpereiro 64 11,04 2009 

2010 

Lagoa 

20
08

 

Primavera 
Feijão-frade/Girassol 2 0,62 

Erva do Sudão 1 0,09 

Outono Trigo/Aveia/Lentilha/Ervilhaca 18 2,39 
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Zona de 
Caça Ano Período de 

Sementeira Tipo de sementeira Nº 
Sementeiras  

Área 
semeada 

(ha) 

Trigo/Lentilhas 3 0,24 

20
09

 

Primavera 
Erva do Sudão 6 1 

Feijão-frade/Girassol 3 0,82 
Outono Trigo/ervilhaca 29 4,43 

20
10

 

Primavera 
Erva do Sudão 21 3,71 

Feijão-frade/Girassol 1 0,16 

2008 Outono 
+ 

Primavera 
Total Lagoa 84 13,46 2009 

2010 

Azinhoso 

20
08

 Primavera 
Feijão-frade/Girassol 3 0,3 

Erva do Sudão 1 0,05 

Outono 
Trigo/Aveia/Lentilha/Ervilhaca 15 1,96 

Pastagem 1 0,33 

20
09

 

Primavera 
Erva do Sudão 6 1,28 

Feijão-frade/Girassol 2 0,38 
Outono Trigo/ervilhaca 20 3,06 

20
10

 

Primavera 
Erva do Sudão 9 3,77 

Feijão-frade/Girassol 1 0,15 

2008 Outono 
+ 

Primavera 
Total Azinhoso 58 11,28 2009 

2010 

Total 
2008 Outono 

+ 
Primavera 

4 Zonas de Caça 260 47,18 2009 
2010 

 

As sementeiras realizadas consistiram maioritariamente em espécies florísticas de 
leguminosas e gramíneas, tanto na Primavera, como no Outono. As culturas foram 
semeadas individualmente ou em consociações, tendo-se optado na maioria dos casos pela 
realização de consociações de forma a oferecer uma alimentação mais variada e nutritiva 
para ambas as espécies-presa. As culturas de leguminosas, por conterem grande 
quantidade de proteína digerível, constituem um alimento rico e de excelente qualidade, 
desempenhando um papel importante para o coelho-bravo (San Miguel, 2006). 

A nível específico, as sementeiras realizadas na Primavera de 2008 consistiram em culturas 
de erva do Sudão individualmente ou consociação com feijão-frade e/ou girassol, 
consociações de feijão-frade e girassol, bem como consociações de trigo e ervilhaca, em 
algumas situações com aveia e lentilha. Com a excepção do girassol, estas constituem as 
sementeiras de culturas anuais mais comuns na região. Contudo, apesar de não ser comum 
na região em estudo, o Consórcio Atkins/Bio3 optou por realizar algumas sementeiras 
juntamente com girassol, visto que, para além de alimento de qualidade providência boas 
condições de refúgio, importante para a perdiz-vermelha.  

As culturas de Outono em 2008 foram igualmente constituídas por leguminosas (lentilha e 
ervilhaca) e gramíneas (aveia e trigo), semeadas em consociações ou individualmente. Para 
além das referidas culturas, que tradicionalmente se realizam na região, foram ainda 
efectuadas, a título experimental, três sementeiras de “Pastagem”, uma importante cultura 
forrageira que consiste na mistura de várias espécies vegetais e que necessita de solos 
mais básicos, ricos em nutrientes e irrigados regularmente. Apesar destes constrangimentos 
e de ser expectável uma baixa produtividade, estas culturas foram realizadas nas parcelas 
com melhores solos, os quais foram previamente fertilizados. 
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A escolha do tipo de culturas a realizar nas épocas posteriores (Outono e Primavera de 
2009 e Primavera de 2010), teve por base os dados e o conhecimento adquirido pelo 
Consórcio durante a monitorização mensal das sementeiras (ver Acção 4.1), tendo sido 
seleccionadas as espécies vegetais que se desenvolveram melhor e que foram mais 
utilizadas pelas espécies-presa durante os períodos de maior carência alimentar. Assim, 
tanto na Primavera de 2009, como de 2010, optou-se por semear erva do Sudão e 
consociações de feijão-frade e girassol, em todas as Zonas de Caça. No que concerne às 
culturas de Outono, em 2009, foram semeadas quase exclusivamente consociações de trigo 
e ervilhaca, nas 4 zonas intervencionadas, tendo sido realizadas 2 sementeiras de 
pastagem, em Castro Vicente e em Valpereiro.  

A nível geral, a análise do Quadro 9  permite verificar a realização de 280 sementeiras 
(repartidas pelas 4 Zonas de Caça e épocas do ano), sendo que este esforço de gestão se 
traduz em mais de 47 hectares semeados ao longo do projecto, valor que corresponde a 
cerca do dobro daquele que foi previsto inicialmente na proposta de actuação das medidas 
de maneio do habitat (ver Quadro 6 ).  

No que respeita ao esforço de gestão realizado em cada Zona de Caça, verifica-se que a 
área semeada ao longo do projecto varia entre os 11 hectares em Valpereiro e os 13,5 
hectares em Lagoa. Salienta-se que estes valores não correspondem ao que se encontra 
semeado no último trimestre do projecto, mas sim à totalidade de sementeira realizadas, 
tendo em conta a substituição periódica das culturas nas parcelas geridas.  

No Quadro 10 apresenta-se a informação relativa às sementeiras existentes no 12º 
trimestre do projecto, realizadas no Outono de 2009 e Primavera de 2010, discriminando-se 
para cada Zona de Caça o número de parcelas cultivadas e respectiva área semeada 
(hectares), por período de sementeira.  

Quadro 10  – Sementeiras presentes na área de estudo no 12º trimestre do projecto , 
discriminando-se o período em que foram semeadas, número de parcelas intervencionadas 

e área semeada (ha), em cada Zona de Caça 

Zona de Caça 

Outono 2009 Primavera 2010 TOTAL 2009/2010 

Nº 
Sementeiras  

Área 
semeada 

(ha) 

Nº 
Sementeiras  

Área 
semeada 

(ha) 

Nº 
Sementeiras  

Área 
semeada 

(ha) 
Azinhoso 20 3,06 10 3,92 30 6,98 

Castro Vicente 18 4,20 6 1,13 24 5,33 

Lagoa 26 4,01 22 3,87 48 7,88 

Valpereiro 21 3,54 8 1,39 29 4,93 

TOTAL 85 14,81 46 10,31 131 25,12 

 

Na Figura 8  está representada área ocupada (hectares), por cada tipo de cultura, em cada 
Zona de Caça, no 12º trimestre. 
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Figura 8 – Área total ocupada por cada tipo de sementeira, em cada Zona de Caça, em 
Agosto de 2010 

Adicionalmente, representa-se nas figuras seguintes (Figura 9 , Figura 10  e Figura 11 ), a 
localização geográfica das parcelas que se encontram semeadas em cada Área de Gestão 
no 12º trimestre do projecto. Apresenta-se para cada parcela o tipo de cultura que se 
encontra semeada actualmente: consociação de Feijão-frade/Girassol ou Erva do Sudão, 
correspondentes à Primavera de 2010 e consociação de Trigo/Ervilhaca ou Pastagem, 
respeitantes ao Outono de 2009. 

 

Figura 9  – Tipo de cultura semeada actualmente (Outono de 2009 e Primavera de 2010) 
nas parcelas intervencionadas da Área de Gestão de Castro Vicente e Valpereiro 
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Figura 10  – Tipo de cultura semeada actualmente (Outono de 2009 e Primavera de 2010) 
nas parcelas intervencionadas da Área de Gestão de Lagoa 

 

Figura 11  – Tipo de cultura semeada actualmente (Outono de 2009 e Primavera de 2010) 
nas parcelas intervencionadas da Área de Gestão de Azinhoso 
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Os resultados da intervenção actual das parcelas (Quadro 10 ) permitem verificar que no 
último trimestre do projecto se encontram semeadas um total de 131 sementeiras, 
correspondendo a uma área total de 25,12 hectares. Este valor é repartido entre as 
sementeiras realizadas no Outono de 2009 (9º trimestre) e as sementeiras realizadas na 
Primavera de 2010 (11º trimestre), encontrando-se ambos os tipos de cultura activos e em 
desenvolvimento.  

Tal como foi verificado no mesmo período de anos anteriores, as sementeiras de Outono 
ocupam uma área superior (cerca de 15 hectares) em comparação com as culturas de 
Primavera (cerca de 10 hectares). Este facto está relacionado com as características 
ambientais dos locais de intervenção, nomeadamente solos pouco profundos e zonas de 
cumeada, sendo estes mais favoráveis à realização de sementeiras de Outono. 

Analisando a informação disponível por Zona de Caça (Quadro 10  e Figura 8 ), os 
resultados mostram que a Lagoa é aquela onde se encontram semeados um maior número 
de hectares (7,88ha), correspondendo a um maior número de sementeiras (48 sementeiras). 
Nesta Zona de Caça, as sementeiras dominantes são constituídas de forma semelhante por 
culturas de Primavera e Outono, sendo erva do Sudão e Trigo/ervilhaca as espécies 
semeadas em maior quantidade, respectivamente.  

Por outro lado, a Zona de Caça onde se encontra semeada uma área menor é Castro 
Vicente, estando activas 24 sementeiras, equivalentes a uma área 5,33 hectares, valor este 
que, mesmo só contabilizando esta época, é ligeiramente superior ao constante na proposta 
de actuação apresentada inicialmente. Não obstante, importa relembrar que a Zona de 
Caça de Castro Vicente e de Valpereiro, por serem contíguas constituem uma Área de 
Gestão, o que resulta em 53 sementeiras distribuídas uniformemente distribuídas de forma 
a melhorar as condições de habitat. 

Em suma, numa avaliação global da presente Acção, o Consórcio Atkins/Bio3 considera que 
os objectivos propostos foram cumpridos em todas as Zonas de Caça. Salienta-se ainda 
que, tendo em conta que as culturas que melhor se adaptam as características da região 
são culturas anuais, foi semeada uma área superior à prevista inicialmente pois, em cada 
parcela, foi necessário proceder à substituição anual das culturas.  

3.4.3 Acção 3.3 – Manutenção e/ou incremento da dis ponibilização de recursos 
hídricos (pontos de água) e de alimento (comedouros ) para a fauna 

3.4.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

Para que as populações de coelho-bravo e de perdiz-vermelha sejam viáveis é necessário 
assegurar, durante o período de estio, a existência de uma rede de pontos de água e 
alimentação acessíveis para a fauna. A presente Acção visou disponibilizar água e alimento 
suplementar às espécies alvo durante esse período, através da criação de “Unidades de 
Alimento e Água Suplementar” (UAAS) e limpeza de pontos de água existentes. 

A acção iniciou-se no 1º período de estio do projecto, no 4º e 5º trimestre, entre Agosto e 
Outubro de 2008 (15 semanas no 1º Ano e 9 semanas no 2º). A acção foi retomada no 
início do estio de 2009 no 8º e 9º trimestre do projecto, entre Junho e Outubro de 2009 (14 
semanas no 2º Ano e 8 no 3º). Em 2010 o abastecimento das UAAS teve início no 12º 
trimestre, desde o final de Maio até final de Agosto (14 semanas no 3º ano). 

 

Unidades de Alimento e Água Suplementar – UAAS 

As UAAS são constituídas por 1 bebedouro e 1 comedouro (capacidade de depósito de 75L 
e 45Kg, respectivamente) que estão protegidos por uma estrutura em rede malha SOL. 
Estas Unidades foram colocadas nas proximidades de coberto vegetal, de forma a 
proporcionar ao mesmo tempo alimento, abrigo e sombra para a fauna (Figura 12 ). 
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Figura 12  – Fotografia de uma das UAAS instalado na área de estudo 

 

Limpeza pontos de água existentes 

Considerou-se ainda pertinente, em algumas das Zonas de Caça, realizar limpezas de 
pontos de água naturais existentes. A selecção dos locais foi efectuada tendo em conta as 
nascentes de água existentes dentro de cada área de gestão. As limpezas foram efectuadas 
com recurso a uma máquina retroescavadora, contratada localmente. Os trabalhos 
realizados consistiram no aumento do volume de água disponível, evitando criar margens 
escavadas e abruptas, de forma a facilitar o acesso, em condições óptimas, a toda a fauna 
(Figura 13 ). Procurou-se ainda que os trabalhos da limpeza destruíssem o mínimo possível 
o meio envolvente, uma vez que o refúgio existente nas proximidades dos pontos de água é 
de extrema importância para o coelho-bravo e perdiz-vermelha. 

 
Figura 13  – Fotografia de um exemplo de um ponto de água intervencionado 
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3.4.3.2 Apresentação e análise dos resultados 

Unidades de Água e Alimento Suplementares (UAAS) 

Tal como previsto na Acção 2.1, em 2008 foram entregues e instaladas, em cada zona de 
caça 8 UAAS, tendo-se ainda entregue 2 UAAS extra aos gestores de Valpereiro. Nesse 
período de estio as UAAS permaneceram activas de Setembro a Outubro, tendo sido 
revistas e abastecidas, de forma periódica, pelos gestores das Zonas de Caça de Valpereiro, 
Castro Vicente e Lagoa. Nesse período os gestores da Zona de Caça de Azinhoso não 
realizaram as tarefas previstas, não tendo as UAAS desta Área de Gestão sido abastecidas 
em 2008. A água foi assegurada por cada entidade gestora, tendo o alimento (mistura 
comercial de leguminosas e gramíneas adequada para coelho) sido adquirido no comércio 
local pelo Consórcio Atkins/Bio3. 

Apesar do Consórcio Atkins/Bio3 ter recomendado a recolha e armazenamento do material 
fora do período de estio, verificou-se que entre o Verão de 2008 e 2009, apenas a Entidade 
Gestora de Valpereiro retirou as estruturas do campo. A monitorização mensal das medidas 
de gestão (Acção 4.1) permitiu averiguar que no início da época de estio de 2009 tinha 
desaparecido algum do material. Face a esta situação, o consórcio disponibilizou o material 
em falta, assegurando desta forma a manutenção no estio de 2009 das 8 UAAS previstas. 
Face a esta situação, o Consórcio reforçou junto dos gestores, a importância de retirar as 
UAAS quando deixam de ser utilizadas, pois a sua permanência prolongada no campo 
aumenta a probabilidade de ocorrência desse tipo de situações.  

Em 2009, o abastecimento foi assegurado por todas as Zonas de Caça, tendo o mesmo 
decorrido entre Junho e Setembro. Tendo em conta que no 1º período de estio se verificou 
não ser necessário um abastecimento tão regular como o previsto inicialmente (15 dias), 
recomendou-se uma verificação e abastecimento com periodicidade de cerca de 3 semanas. 
Em 2009 optou-se ainda por alterar o tipo de alimento, passando-se a utilizar uma mistura 
para aves, pois verificou-se que a utilizada em 2008, continha demasiado alimento 
granulado que dificultava o escoamento do comedouro. 

No período compreendido entre o estio de 2009 e 2010, as entidades gestoras das ZC de 
Azinhoso e Valpereiro retiraram as UAAS do campo e os gestores de Lagoa optaram por 
manter os comedouros activos durante todo o ano tendo retirado apenas os bebedouros. 
Em Castro Vicente os gestores voltaram a não guardar as UAAS durante o período de 
inactividade das mesmas. Em 2010 foram ainda disponibilizadas 5 UAAS extra aos gestores 
de Lagoa, Azinhoso Castro Vicente e 3 a Valepereiro (que haviam já recebido 2 extra em 
2008). Com excepção dos gestores de Castro Vicente, todas as entidades activaram as 13 
UAAS em 2010. Nessa ZC preferiram não colocar estas 5 Unidades, pois rede de UAAS 
nesta ZC estava já bem distribuída pela área de gestão, tendo preferido armazenar o 
material para utilizar nos anos subsequentes.  

No estio de 2010 a data de activação das UAAS variou entre o final de Maio (ZC Lagoa) 
final de Junho (ZC de Azinhoso), início de Julho (ZC de Valpereiro) e final de Julho (ZC 
Castro Vicente). Realça-se que, por iniciativa própria, o Gestores da ZC de Lagoa optaram 
por manter os comedouros activos durante todo ano, correspondendo a data de inicio de 
abastecimento ao período em que iniciaram também a manutenção dos bebedouros. 
Relativamente à entidade gestora da ZC Castro Vicente, a mudança de direcção implicou 
um ligeiro adiamento na data de início do abastecimento das UAAS, pois após a tomada de 
posse (meados de Junho de 2010) foi necessário realizar uma visita a toda a área 
intervencionada e incorporar as tarefas designadas no Protocolo na ordem de trabalhos da 
nova entidade gestora.  

Em todos os períodos de estio, as entidades gestoras preencheram uma ficha de campo em 
cada abastecimento, na qual se registou, para cada UAAS, a quantidade de Alimento e 
Água presente e quantidade abastecida, assim como informação relativa à 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 41  
 

presença/ausência de indícios das espécies presa. No Anexo B.2 apresentam-se os dados 
recolhidos pelas entidades gestoras das Zonas de Caça no período de estio de 2010. 

No Quadro 11  apresenta-se, para cada Zona de Caça (Azinhoso, Castro Vicente, Lagoa e 
Valpereiro), o resumo da informação relativa ao abastecimento e manutenção das UAAS no 
período de estio de 2008 (entre Setembro e Outubro), 2009 (entre Julho e Outubro) e 2010 
(entre Maio e Julho). 

Quadro 11  – Informação relativa às visitas e abastecimentos das UAAS realizadas pelas 
entidades gestoras de cada ZC, no período de estio de 2008, 2009 e 2010 

Estio  Visita 
Manutenção 

Zona de Caça 

Azinhoso Castro 
Vicente Lagoa Valpereiro  

20
08

 

1ª  24-Set 6-Jul 12-Jul 

2ª  10-Out 13-Set 6-Set 

3ª  31-Out  15-Out 20-Set 

4ª    4-Out 

5ª    18-Out 

6ª    25-Out 

Remoção    31-Out 

20
09

 

1ª 28-Jun 26-Jun 14-Jun 8-Jul 

2ª 7-Jul 18-Jul 5-Jul 18-Jul 

3ª 29-Jul 8-Ago 19-Jul 31-Jul 

4ª 18-Ago 29-Ago 2-Ago 14-Ago 

5ª 10-Set 19-Set 16-Ago 29-Ago 

6ª   30-Ago 5-Set 

7ª   13-Set 21-Set 

8ª   27-Set  

Remoção 31-Out  31-Out 31-Out 

20
10

 

1ª 26-Jul 30-Jul 29-Mai 02-Jul 

2ª 14-Jul 16-Ago 19-Jun 15-Jul 

3ª 30-Jul  10-Jul 05-Ago 

4ª 15-Ago  24-Jul 25-Ago 

 

No período de estio de 2008, o abastecimento com periodicidade de cerca de 15 dias, 
apenas foi cumprido pela entidade gestora da Zona de Caça de Valpereiro. Tendo em conta 
que todas as entidades gestoras consideraram não ser necessário visitas tão frequentes, nos 
restantes períodos de estio do projecto (Verão de 2009 e 2010), a periodicidade 
recomendada foi de 3 em 3 semanas. 

Salienta-se que, apesar de no estio de 2008, a entidade gestora da ZC de Azinhoso não ter 
efectuado nenhum abastecimento das estruturas, a partir de 2009 os gestores desta ZC 
demonstraram um maior envolvimento no projecto, tendo cumprido as tarefas acordadas no 
Protocolo de Colaboração de forma satisfatória nos restantes anos. 

Nas fichas de campo entregues às entidades gestoras, para além da informação relativa à 
quantidade de comida e água presentes e reabastecidas, foi-lhes também solicitado que 
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registassem a informação relativa à existência de indícios de presença e/ou animais 
observados próximos às UAAS.  

O Quadro 12 resume a informação relativa ao número total de abastecimentos realizados 
nos períodos de estio de 2008 (entre Julho e Outubro), 2009 (entre Julho e Outubro) e 2010 
(entre Maio e Julho), o número máximo de UAAS em que foi registada a presença de ambas 
as espécies e o número total de coelhos e perdizes observados. 

Quadro 12  – Quadro resumo da informação recolhida pelos caçadores, durante o período 
de estio de 2008, 2009 e 2010, relativamente ao número máximo de UAAS com presença 

confirmada das espécies e número de coelhos e perdizes observados 

ID Zona 
de Caça Ano  

Nº total de 
abastecimentos 

efectuados 

Nº max. UAAS 
com presença 

de Coelho  

Nº total 
coelhos 

observados  

Nº max. UAAS 
com presença 

de Perdiz 

Nº total 
Perdizes 

observadas  

Castro 
Vicente 

2008 3 1 0 3 8 a 10 

2009 4 1 0 3 13 

2010 2 0 0 0 0 

Lagoa 

2008 5 8 5 8 53 

2009 7 8 10 6 24 

2010 4 6 1 4 43 

Valpereiro  

2008 8 0 0 3 0 

2009 6 2 1 3 13 

2010 4 0 0 1 0 

Azinhoso 

2008 UAAS não foram abastecidas 

2009 4 8 11 0 0 

2010 4 7 8 6 16 

 

De acordo com os dados preenchidos pelas entidades gestoras, as Zonas de Caça de 
Lagoa e Azinhoso foram as que registaram maior número de UAAS com presença de 
perdiz-vermelha e coelho-bravo, tendo também sido as áreas onde foram observados mais 
indivíduos de ambas as espécies. Nas Zonas de Caça de Castro Vicente e de Valpereiro, 
nos 3 períodos de estio, foram identificados poucos indícios de utilização das UAAS por 
parte das espécies alvo, em especial o coelho-bravo (1 UAAS em 2008 e 3 em 2009). 
Relativamente à perdiz-vermelha, nos 2 primeiros anos foram observados alguns bandos e 
confirmada a utilização de 3 UAAS em cada uma das ZC. Em 2009 apenas foi confirmada a 
utilização de uma das UAAS de Valpereiro e não foram observados animais durante o 
abastecimento.  

Relativamente a estes resultados, salienta-se ainda que, apesar de terem sentido alguma 
dificuldade no preenchimento das fichas de campo, as Entidades Gestoras das Zonas de 
Caça cumpriram o objectivo, que visava não só a colaboração na tarefa (abastecimento das 
UAAS) mas também o envolvimento no processo de monitorização e avaliação do sucesso 
das medidas implementadas. O registo de animais observados pelos caçadores junto aos 
locais alvo de medidas de gestão constituiu uma informação bastante útil na avaliação do 
sucesso das mesmas. Relativamente à detecção e identificação de indícios de presença há 
uma grande variação entre entidades gestoras, sendo provável a ocorrência de alguns erros 
(indícios não detectados ou mal interpretados). Desta forma, a informação recolhida pelos 
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gestores deverá ser analisada de forma cuidadosa, não permitindo uma comparação 
fidedigna entre áreas de Gestão, nem com os dados da monitorização. 

Limpeza de pontos de água 

Relativamente à intervenção nos pontos de água existentes foram efectuadas em 2008 4 
limpezas em Castro Vicente e 5 em Valpereiro. Em Lagoa, a entidade gestora efectua 
limpezas periódicas dos pontos de água existentes na sua Zona de Caça, não tendo sido 
necessário proceder a esta actividade nesta área. Relativamente a Azinhoso, os gestores 
não identificaram nenhum ponto de água disponível para recuperação.    

Apresenta-se nas Figura 14, Figura 15 e  Figura 16  a localização geográfica de cada uma 
das UAAS instaladas e pontos de água limpos ao longo do projecto, nas áreas de gestão de 
Azinhoso, de Lagoa e de Castro Vicente e Valpereiro, respectivamente.  

 

Figura 14 – Representação cartográfica das UAAS colocadas na ZC de Azinhoso entre 
2008 e 2010 
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Figura 15 – Representação cartográfica das UAAS colocadas  ZC de Lagoa entre 2008 e 
2010 

 

Figura 16 – Representação cartográfica das UAAS colocadas  ZC de Caça de Castro 
Vicente e Valpereiro entre 2008 e 2010 
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3.4.4 Acção 3.4 – Manutenção e/ou incremento de loc ais de abrigo e reprodução 
(maroços) 

3.4.4.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.4 teve como objectivo proporcionar zonas de refúgio para o coelho-bravo, que 
forneçam simultaneamente boas condições de protecção e reprodução. Esta acção 
pretendeu actuar simultaneamente no aumento da produtividade e na diminuição da taxa de 
mortalidade ao evitar a predação por parte de predadores generalistas. 

Esta Acção foi iniciada no 3º trimestre do projecto, decorrendo entre Abril e Agosto de 2008, 
tendo registado durante o 1º ano do projecto, uma duração de cerca de 4,5 meses, tendo 
sido construídas estruturas nas 4 Zonas de Caça. A Acção foi retomada no 3º ano do 
projecto, durante o 12º trimestre (entre Junho e Julho de 2010, com uma duração de 4 
semanas), tendo sido realizados trabalhos nas Zonas de Caça de Lagoa e de Azinhoso. Na 
área de gestão de Castro Vicente e Valpereiro verificou-se, com base nos resultados da 
monitorização realizada no âmbito da Acção 4.1 (Etapa 4) e as características dos terrenos 
disponíveis para intervenção (substratos rochosos e declives acentuados), não existirem 
mais locais com condições adequadas à implementação desta medida, não se justificando a 
realização de mais maroços nestas ZC.  

Tendo em conta a especificidade e importância ecológica das espécies a beneficiar, foi 
dada atenção à disponibilidade de abrigo existente, uma vez que o incremento de zonas de 
refúgio adequado aumenta a adequabilidade do habitat, tanto para coelho-bravo, como para 
perdiz-vermelha. Desta forma, foi seguida a seguinte metodologia para cada uma das 
espécies-presa abrangidas pelas medidas de gestão de habitat ao longo do projecto:  

Coelho-bravo 

No caso do coelho-bravo foram construídos maroços, em locais de ecótono (entre matos e 
sementeiras) com declives suaves (não superiores a 30%) e não inundáveis. Para a 
construção dos maroços, o terreno foi escavado, seguindo-se a colocação das paletes em 
dois andares, que são posteriormente revestidas (por cima e de lado) com rede de ferro 
“malha electro-soldada” (para aumentar a resistência da estrutura e evitar a entrada de 
predadores) e malha de ensombramento (para evitar a entrada de terra para o interior das 
paletes). Em seguida a estrutura é coberta por terra, paus, troncos e pedras. Tendo em 
conta que os maroços foram instalados nas zonas de transição entre as sementeiras e as 
zonas de mato envolvente, a construção dos mesmos apenas foi iniciada quando as 
parcelas foram concluídas.  

Perdiz-vermelha 

No caso da perdiz-vermelha considerou-se que o coberto vegetal proporciona o habitat de 
refúgio. Para isso, foram realizadas algumas sementeiras contendo culturas que funcionam 
como barreiras visuais para predadores, como por exemplo o girassol.  

3.4.4.2 Apresentação e análise dos resultados 

A criação e disponibilização de refúgios para as espécies presa promove simultaneamente 
boas condições de protecção e de reprodução, contribuindo desta forma para o aumento da 
produtividade e diminuição da taxa de mortalidade. Desta forma, definiram-se as seguintes 
actuações; construção de maroços para coelho-bravo e realização de sementeiras de 
alimentação e refúgio para perdiz-vermelha. 

Apresenta-se no Quadro 13  o número total de maroços construídos em cada Zona de Caça 
no 1º (2008) e no 3º (2010) anos de projecto.  
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Quadro 13  – Número de maroços construídos em cada uma das Zonas de Caça 
intervencionadas durante o projecto 

Zona de Caça  
Nº de maroços construídos 

2008 2010 Total 
2008+2010 

Castro Vicente 16 0 16 

Valpereiro 24 0 24 

Lagoa 15 12 27 

Azinhoso 6 8 14 

Total 61 20 81 

 

Na Figura 17 , Figura 18  e Figura 19  apresenta-se a localização geográfica dos maroços 
construídos em cada uma das Áreas de Gestão, indicando-se o ano e o trimestre do 
projecto em que as estruturas foram construídas.  

 
Figura 17  – Localização dos maroços colocados na Área de Gestão de Castro Vicente e 

Valpereiro no decorrer do projecto 
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Figura 18  – Localização dos maroços colocados na Área de Gestão de Lagoa no decorrer 
do projecto 

 
Figura 19  – Localização dos maroços colocados na Área de Gestão de Azinhoso no 

decorrer do projecto 
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Durante o primeiro ano do projecto foram realizados 61 dos 100 maroços previstos. Tendo 
em conta que a proximidade a zonas de alimentação e refúgio são as principais 
preocupações a dar resposta na localização destas estruturas, optou-se por construir os 
restantes maroços depois da realização das desmatações e sementeiras dos trimestres 
seguintes. 

Contudo, o acompanhamento realizado no âmbito da Acção 4.1 (Ver Etapa 4), revelou uma 
baixa ocupação dos maroços instalados nos primeiros trimestres, em todas as Zonas de 
Caça. De acordo com esse resultado, o Consórcio Atkins/Bio3 verificou que não se 
justificava a construção de novos maroços no 2º ano, tendo considerado adequado 
recalendarizar os trabalhos para os últimos trimestres do projecto, caso se verificasse maior 
sucesso na ocupação das estruturas.  

Neste sentido, e após a confirmação da ocupação por parte do coelho-bravo na maioria dos 
maroços colocados nas Áreas de Gestão de Lagoa e de Azinhoso, no 3º ano do projecto o 
Consórcio optou pela construção de 20 novos maroços, divididas pelas 2 áreas (Quadro 13 ), 
resultando num total de 81 estruturas. 

Na Zona de Caça de Lagoa foi construído um total de 27 maroços, dos quais 15 foram 
instalados no 1º ano e 12 no 3º do projecto. Quanto à sua localização, tentou-se, tanto 
quanto possível, que as estruturas se distribuíssem de forma uniforme por toda a área de 
gestão (Figura 18 ), tendo acompanhado a evolução e distribuição das parcelas 
intervencionadas. 

No que se refere à Zona de Caça de Azinhoso (Figura 19 ), foram instalados 14 maroços, 6 
em 2008 e 8 em 2010. Esta foi a área de gestão onde foram construídas menos estruturas, 
pois a maioria dos proprietários que disponibilizaram terrenos não consentiram a construção 
de maroços nas suas propriedades. Visto que os trabalhos se realizaram em propriedade 
privada, as medidas de maneio só foram implementadas quando os proprietários assim o 
desejaram.  

Quanto à Área de Gestão de Castro Vicente e Valpereiro, foram construídas 40 estruturas 
no total (24 em Valpereiro e 16 em Castro Vicente), tendo os trabalhos decorrido 
exclusivamente no 1º ano do projecto (Figura 17 ). O motivo para a não construção de mais 
maroços em 2010 relaciona-se com as seguintes situações: 1. Estruturas construídas no 1º 
ano já se encontrarem amplamente distribuídas por toda a área; 2. Existência de poucos 
terrenos adequados e disponíveis à instalação de maroços nesta área de gestão; 3. as 
baixas abundâncias de coelho-bravo e reduzida ocupação dos maroços verificados nesta 
área de gestão nas monitorizações das Acções 4.1 e 4.2 não justificam a construção de 
novas estruturas;  

Tendo em conta o exposto considera-se que, apesar de não terem sido construídos os 100 
maroços previstos inicialmente, foram cumpridos os objectivos definidos para a Acção 3.4, 
pois ao longo do projecto os maroços foram construídos de acordo com as necessidades de 
cada área de gestão. A construção de 81 maroços corresponde a uma disponibilização de 
refúgio adequado e suficiente em todas as áreas de gestão, não tendo sido colocadas mais 
estruturas por não existirem terrenos disponíveis que reunissem as características 
necessárias para o sucesso da medida de maneio.  

No que respeita à criação de locais de refúgio para perdiz-vermelha, o abrigo adicional foi 
proporcionado por alguns dos cultivos realizados no âmbito da Acção 3.2, nomeadamente a 
sementeira de girassol. Ao longo dos 3 anos do projecto foram cultivados cerca de 5 
hectares da referida espécie vegetal, na sua maioria em consociação com feijão-frade. Tal 
como se pode observar na imagem seguinte (Figura 20 ), estas culturas caracterizam-se por 
apresentarem um porte alto e um crescimento rápido com produção de sementes ricas em 
proteínas, o que, para além de alimentação, proporciona à perdiz-vermelha um habitat de 
refúgio ideal.  
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Figura 20  – Exemplo de uma sementeira de girassol instalada na área de estudo 

 

3.4.5 Acção 3.5 – Execução de limpezas localizadas de matos (desmatações) 

3.4.5.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.5 teve como objectivo a redução da continuidade de matos e o consequente 
aumento do mosaico dos habitats na área de estudo, através da realização de desmatações 
nas áreas de intervenção.  

Esta acção foi iniciada no 1º ano, no terceiro trimestre do projecto (11 semanas entre Abril e 
Junho de 2008). No 2º ano foi realizada no 5º, 6º e 7º trimestres (15 semanas entre 
Setembro e Dezembro de 2008 e 1 semana em Março de 2009). No que respeita ao 3º ano 
a acção decorreu nos 10º e 11º trimestres (totalizando 17 semanas entre Janeiro e Maio de 
2010). 

Durante o 1º ano do projecto, os trabalhos realizados no âmbito desta acção consistiram no 
contacto com os proprietários dos terrenos para obtenção de autorizações e na execução 
da maioria das desmatações previstas. 

No 2º ano, esta acção foi iniciada no final de Outubro de 2008, tendo sido concluído o 
processo de desmatação em meados de Novembro nas Zonas de Caça de Valpereiro, 
Castro Vicente e Lagoa. Quanto a Azinhoso, apesar dos compromissos assumidos, 
verificou-se por parte da Entidade Gestora um baixo envolvimento no projecto, o que levou 
à não obtenção das autorizações necessárias à execução desta Acção dentro dos prazos 
previstos. Neste sentido, o Consórcio Atkins/Bio3 comunicou formalmente o seu 
descontentamento face a essa situação, tendo-se verificado a partir desse momento uma 
melhoria na atitude dos gestores da Zona de Caça de Azinhoso. Após a obtenção das 
autorizações, as condições climatéricas adversas que ocorreram no final do Inverno 
contribuíram para a recalendarização dos trabalhos de desmatação, que foram concluídos 
no final de Março de 2009.  
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Tendo em conta o sucesso obtido nas parcelas realizadas e semeadas nos anos anteriores, 
no 3º ano de projecto optou-se por alargar a área de gestão das Zonas de Caça de Lagoa e 
de Azinhoso. A recolha de autorizações por parte dos proprietários foi iniciada em Janeiro 
tendo esta etapa sido concluída em Março. Tal como sucedeu no ano anterior, as más 
condições climatéricas que se fizeram sentir, levou a que os trabalhos fossem iniciados no 
mês de Abril.  

No que respeita às Zonas de Caça de Castro Vicente e Valpereiro, no 3º ano de projecto, 
após uma avaliação das áreas disponíveis para execução de trabalhos (ausência de locais 
adequados a implementação de mais medidas de gestão) e dos resultados obtidos nas 
monitorizações da Etapa 4 (densidades baixas), o Consórcio Atkins/Bio3 optou por, tal como 
no caso dos maroços, não proceder a desmatações nas referidas zonas. Salienta-se ainda 
que estas 2 Zonas de Caça constituem uma Área de Gestão única e contínua, cuja 
dimensão e esforço de gestão implementado nos 2 primeiros anos corresponde ao aumento 
de capacidade de carga do meio adequado à recuperação de ambas as espécies-alvo. 

Em suma, ao longo dos 3 anos de projecto, os trabalhos de execução das desmatações 
estiveram dependentes de 2 grandes condicionantes: i) a obtenção de autorizações por 
parte dos proprietários, sempre que se pretendiam desmatar novos terrenos, o que se 
revelou, em todas as ocasiões, ser um processo moroso e; ii) nos meses de Inverno, a 
ocorrência de condições climatéricas adversas, dificultavam a realização dos trabalhos de 
campo. Não obstante, é de referir que o adiamento dos trabalhos em alguns dos trimestres, 
em especial de Primavera, não causou qualquer constrangimento à execução das 
sementeiras, visto que as mesmas não devem ser realizadas antes do final de Março/inicio 
de Abril, altura em que a probabilidade das culturas vingarem é maior.   

No que respeita à metodologia de execução no terreno, uma vez reunidas as autorizações, 
o processo de execução da desmatação dos terrenos autorizados foi semelhante em todos 
os trimestres. Assim, a desmatação seguiu sempre que possível as normas recomendadas 
pela bibliografia especializada, ou seja, parcelas estreitas e irregulares, que aumentem a 
relação perímetro/área (Fonseca, 2006, Guil e Moreno-Opo, 2007).  

3.4.5.2 Apresentação e análise dos resultados 

A recuperação do habitat ideal do coelho-bravo e perdiz-vermelha passa, em grande escala, 
pela execução de limpezas localizadas de matos em áreas de matagal contínuo, recriando o 
tradicional mosaico paisagístico, ao qual estas espécies se adaptaram. Desta forma, a 
realização de desmatações é, geralmente, a primeira medida de gestão de habitat a ser 
implementada no terreno, tendo o mesmo sido verificado no presente projecto. No Quadro 
14 apresenta-se o resumo da informação relativo às parcelas intervencionadas no âmbito da 
Acção 3.5 ao longo do projecto, nas Zonas de Caça de Azinhoso, Lagoa, Castro Vicente e 
Valpereiro.  

 

Quadro 14  – Resumo da informação relativa às parcelas desmatadas durante o projecto; 
evolução do número de parcelas e área total desmatada para cada uma das áreas 

intervencionadas ao longo dos três anos de projecto 

Zona de Caça 

2008 2008+2009 2008+2009+2010 

Nº 
parcelas 

Área total 
(ha) 

Nº 
parcelas  

Área total 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Área total 
(ha) 

Castro Vicente 21 5,45 21 5,45 21 5,45 

Valpereiro 26 5,15 26 5,15 26 5,15 

Lagoa 32 5,06 33 5,06 49 8,22 
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Zona de Caça 

2008 2008+2009 2008+2009+2010 

Nº 
parcelas 

Área total 
(ha) 

Nº 
parcelas  

Área total 
(ha) 

Nº 
parcelas 

Área total 
(ha) 

Azinhoso 16 2,29 27 4,01 33 7,27 

Total 95 17,95 105 19,67 129 26, 09 

 

Na Figura 21 , Figura 22  e Figura 23  apresentam-se as parcelas desmatadas em cada ano 
e trimestre do projecto em que foram realizadas as actividades da Acção 3.5, representando 
geograficamente a evolução dos trabalhos de desmatação em cada Zona de Caça.  

 

 

Figura 21  – Parcelas intervencionadas nas Zonas de Caça de Castro Vicente e de 
Valpereiro no âmbito da Acção 3.5 ao longo no projecto 
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Figura 22  – Parcelas intervencionadas na Zona de Caça de Lagoa no âmbito da Acção 3.5 
ao longo do projecto 

 

Figura 23  – Parcelas intervencionadas na Zona de Caça de Azinhoso no âmbito da Acção 
3.5 ao longo do projecto 
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Tal como se verifica no Quadro 14  ao longo do projecto foram realizadas 129 parcelas 
desmatadas, correspondentes a uma área de intervenção global superior a 26 hectares no 
conjunto das 4 Zonas de Caça.  

Nas Zonas de Caça de Castro Vicente e de Valpereiro, como referido anteriormente, os 
trabalhos de execução de desmatações nos terrenos obtidos decorreram nos dois primeiros 
anos do projecto durante os 3º e 5º trimestres (Figura 21 ). Em Castro Vicente foram 
efectuadas 21 parcelas e em Valpereiro os trabalhos resultaram na criação de 26 parcelas, 
correspondentes a 5,45 e 5,15 hectares, respectivamente. Tendo em conta que as referidas 
Zonas de Caça correspondem, no seu conjunto, a uma área de gestão única, no somatório 
das actividades realizadas no âmbito da presente Acção, pode verificar-se que na Área de 
Gestão de Castro Vicente e Valpereiro foram realizadas um total de 47 parcelas num total 
de 10,6 hectares.  

No que respeita à Zona de Caça de Caça de Lagoa foram efectuados trabalhos de 
desmatação de matagal nos 3º, 5º e 11º trimestres (Figura 22 ), sendo esta a área de 
gestão onde foram desmatadas mais parcelas (49 parcelas que perfazem 8,22 hectares).  

Na Zona de Caça de Azinhoso, apesar de, até ao final de 2008 esta ser a área com menos 
parcelas desmatadas, verifica-se um aumento no esforço dos trabalhos nos anos seguintes, 
tendo sido desmatados terrenos nos 3º, 5º, 7º e 11º trimestres. No final do projecto, a Área 
de Gestão Azinhoso é constituída por 4 núcleos de parcelas, resultado dos terrenos obtidos 
para intervenção, totalizando 33 parcelas num total de 7,27 hectares. 

Uma avaliação final aos trabalhos realizados na Acção 3.5 permite aferir o cumprimento dos 
5 hectares de desmatação previstos inicialmente nos Protocolos de Colaboração 
estabelecidos com as entidades gestoras de cada Zona de Caça. A nível global, considera-
se que os objectivos definidos para esta Acção foram superados, tendo-se realizado um 
esforço superior ao previsto inicialmente no Protocolo Metodológico (26ha em vez dos 20ha). 

3.4.6  Análise da Etapa 3 

A Etapa 3 foi iniciada com a realização de uma Acção de Formação (Acção 3.1) com cada 
entidade gestora e respectivos associados onde, para além de se apresentar o projecto, 
objectivos e especificidades das medidas de gestão a implementar, se salientou a 
importância do cumprimento das responsabilidades assumidas no Contrato estabelecido 
entre o Consórcio Atkins/Bio3 e Entidades Gestoras (Acção 2.2) para obtenção do sucesso 
esperado em cada medida.   

Relativamente à Acção 3.5, salienta-se que no 1º ano se desmatou cerca de 90% da área 
prevista inicialmente (20ha), tendo a acção sido praticamente concluída no 2º ano do 
projecto (19,4ha). No 3º ano, tendo por base os resultados positivos obtidos na 
monitorização periódica das parcelas semeadas (Acção 4.1), optou-se por aumentar o 
esforço de gestão, tendo-se desmatado um total de 26ha distribuídos por 129 parcelas.   

Quanto ao incremento das áreas de alimentação (Acção 3.2) verificou-se que os cultivos 
que melhor se adaptavam às áreas de intervenção eram culturas anuais. Assim, foi 
necessário proceder a substituição periódica das sementeiras tendo-se semeado em 5 
períodos distintos (Primavera de 2008, 2009 e 2010 e Outono de 2008 e 2009), o que 
implicou um aumento significativo da área total semeada (47ha em vez dos 20 inicialmente 
previstos). 

No que concerne à Acção 3.3, foram disponibilizados recursos hídricos e alimentares 
suplementares nos períodos de estio de 2008, 2009 e 2010 através da colocação e 
abastecimento regular de Unidades de Água e Alimento Suplementar (UAAS), tendo o 
número total de estruturas disponibilizado pelo Consórcio sido ligeiramente superior ao 
previsto inicialmente (52 UAAS em vez de 36, das quais foram activadas 48). Relativamente 
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ao envolvimento das entidades gestoras nesta actividade verificou-se que, de um modo 
geral, todas as entidades gestoras cumpriram os compromissos assumidos, com excepção 
do 1º ano, em que gestores da Zona de Caça de Azinhoso não abasteceram as UAAS, 
situação esta que foi regularizada nos anos seguintes.  

Relativamente aos Maroços (Acção 3.4) no primeiro ano construíram-se 61 das 100 
estruturas inicialmente previstas. Tendo em conta que os resultados iniciais da 
monitorização não revelaram uma taxa de ocupação elevada considerou-se importante 
monitorizar o sucesso das estruturas ao longo de todo o 2º ano, no sentido de avaliar a 
necessidade de efectuar ou não mais maroços. Como a partir desse momento se verificou 
um aumento na taxa de ocupação, em especial em Lagoa e Azinhoso, no 3º ano optou-se 
por realizar mais 20 maroços distribuídos por essas 2 áreas de gestão, perfazendo um total 
de 81 estruturas. Na área de gestão Castro Vicente e Valpereiro verificou-se não ser 
necessário construir mais maroços pois, com base nos resultados obtidos nas 
monitorizações das Acções 4.1 e 4.2 a área apresenta actualmente densidades de coelho-
bravo baixas e uma baixa utilização dos abrigos construídos. Esta foi a única Acção da 
Etapa 3 onde não foram realizadas as quantidades previstas na Acção 2.1, pois considerou-
se ser vantajoso não gastar recursos nos locais em que o êxito era reduzido, tendo os 
mesmos sido investidos nas acções anteriores (desmatação, sementeiras e UAAS) e nos 
locais com melhores condições de sucesso (Lagoa e Azinhoso).   

3.5 Etapa 4 – Monitorização das medidas de maneio de habitat e 
das acções sanitárias implementadas 

3.5.1 Acção 4.1 – Monitorização das medidas de mane io implementadas 

3.5.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

As actividades desenvolvidas no âmbito da Acção 4.1 tiveram como objectivos: i) o 
acompanhamento da implementação das medidas de maneio (Etapa 3), assegurando o 
cumprimento das tarefas definidas dentro dos prazos estabelecidos e resolvendo eventuais 
problemas levantados aquando da execução dessas mesmas tarefas; ii) o 
acompanhamento das medidas de gestão numa fase de pós-execução de forma a avaliar a 
qualidade e manutenção das estruturas, bem como verificar o seu sucesso quanto à sua 
evolução e utilização por parte das espécies-alvo: a perdiz-vermelha e o coelho-bravo.  

A Acção 4.1 foi iniciada no 1º ano, durante a implementação da primeira medida de gestão 
de habitat, na fase de execução e logo após a conclusão da mesma, na fase de pós-
execução, tendo decorrido de forma continuada até ao final do projecto.  

Acompanhamento das acções de maneio de habitat na fase de execução 

O acompanhamento da execução das medidas de gestão realizou-se nos principais 
momentos de implementação da Etapa 3 (Acções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5), tendo as actividades 
decorrido nos  3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 11º e 12º trimestres do projecto, 

As principais tarefas da monitorização das medidas de maneio foram as seguintes:  

� Verificação do cumprimento dos trabalhos dentro dos prazos estabelecidos; 

� Identificação de situações de incumprimento e alerta imediato à equipa de projecto; 

� Contagem e georreferenciação, com recurso a GPS, das áreas ocupadas por 
sementeiras cultivadas, pontos de água (naturais e bebedouros), maroços 
construídos e desmatações efectuadas nas áreas de intervenção; 
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� Apoio técnico para questões práticas de execução das medidas definidas.  

Acompanhamento das acções de maneio na fase de pós-execução 

Os trabalhos referentes à monitorização pós-implementação das medidas (Acções 3.2, 3.3 e 
3.4) foram realizados em todos os trimestres após a implementação da primeira medida, 
tendo sido realizados de forma sistemática até ao 12º trimestre do projecto (Julho de 2010). 
De referir que acompanhamento das UAAS (Acção 3.3), apenas foi efectuado enquanto as 
estruturas se encontravam activas (4º, 5º, 8º, 9º e 12º trimestres). 

Com a implementação da grande maioria das medidas de gestão no 5º trimestre, no 6º 
trimestre o Consórcio Atkins/Bio3 considerou pertinente a definição e implementação de 
uma metodologia standard para a monitorização “pós-execução”. Tendo em conta que no 5º 
trimestre a monitorização não teve por base esta metodologia, considera-se que a 1ª 
amostragem realizada de forma sistemática foi iniciada em Dezembro de 2008. 

Descreve-se em seguida a metodologia definida para o acompanhamento na fase de pós-
execução de cada Acção: 

Acção 3.2 – Incremento das áreas de alimentação  

A monitorização foi realizada por um observador, que percorreu cada parcela em “cruz”, ao 
longo dos eixos do comprimento e da largura. O deslocamento entre o final do percurso 
“comprimento” e o início do percurso “largura”, e o regresso à posição original foi também 
prospectado. Ao longo do trajecto em cada sementeira, foi feito o registo de todos os 
indícios de presença das espécies em estudo: excrementos, escavadelas e pegadas no 
caso do coelho-bravo; penas, espojadouros e pegadas para a perdiz-vermelha.   

Paralelamente foi efectuado o acompanhamento do desenvolvimento das sementeiras: 
fenologia e altura média das plantas. No que respeita à fenologia, consideraram-se as 
seguintes classes:  

i. Não germinou: a semente ainda não germinou; 

ii. Plântula (com cerca de 1cm): resulta da germinação da semente; 

iii. Crescimento: período de desenvolvimento foliar da planta;  

iv. Floração: período em que a planta está em flor; 

v. Frutificação: período em que a planta está com fruto. 

vi. Senescência: processo de envelhecimento e morte da planta. 

Para além das classes de desenvolvimento, foi considerada a categoria suplementar 
“Danificada”, atribuída a culturas que, por algum motivo, tenham sido danificadas ou 
destruídas. 

Relativamente à monitorização da Acção 3.2 (Incremento das áreas de alimentação) 
registaram-se, durante o projecto, 5 períodos de sementeiras: Primavera de 2008, Outono 
2008, Primavera 2009, Outono 2009 e Primavera 2010, tendo abrangido 16 épocas de 
monitorização entre Julho de 2008 e Julho de 2010. A monitorização de Agosto/Setembro 
será realizada em Setembro, durante o período de manutenção das Acções essenciais à 
continuidade do projecto. Tendo em conta que o desenvolvimento das sementeiras ocorre 
em momentos temporais diferentes, os resultados dos parâmetros avaliados serão 
apresentados separadamente para cada época de cultivo.  

É de referir que a avaliação das sementeiras de Primavera de 2008 foi iniciada no 1º ano do 
projecto, tendo a amostragem sido realizada e concluída no 5º trimestre (altura em que as 
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sementeiras estavam senescentes e foram substituídas por culturas de Outono). Neste 
período não tinha ainda sido definida a metodologia apresentada anteriormente, tendo sido 
monitorizado um número inferior de sementeiras e irregular ao longo do trimestre, sendo por 
esse motivo difícil comparar os resultados com os restantes períodos de sementeira. 

No que respeita às sementeiras do Outono de 2008, a monitorização decorreu nos 6º, 7º e 
8º trimestres. De Dezembro de 2008 a Maio de 2009 (6º e 7º trimestres) foram 
monitorizadas 10 parcelas de Outono de 2008, nas áreas de gestão de cada uma das 4 
Zonas de Caça (40 parcelas no total). 

Com o aumento das áreas de gestão, resultante da realização de novas sementeiras na 
Primavera de 2009, no 8º trimestre optou-se por manter a monitorização das 40 parcelas 
seleccionadas inicialmente, tendo sido definidas novas parcelas para monitorização (mais 
40), tendo esta abordagem sido mantida até ao final do projecto. Contudo, importa ressalvar 
que, dado o elevado número de sementeiras a monitorizar a partir do 8º trimestre (80 no 
total), optou-se por realizar uma monitorização bimensal, visto que a análise dos dados dos 
trimestres anteriores indicaram não ocorrerem grandes alterações de mês para mês. Esta 
opção não implicou um aumento do esforço de campo realizado mensalmente, tendo a 
estratégia adoptada sido a de monitorizar metade das parcelas num mês e a restante no 
seguinte, permitido assim o acompanhamento de um maior número de parcelas em cada 
época de cultivo.  

Desta forma, a monitorização das sementeiras de Primavera de 2009 foi iniciada no 8º 
trimestre e prolongou-se até ao 11º trimestre, tendo decorrido entre Junho de 2009 e Maio 
de 2010, altura em que todas as sementeiras se encontravam senescentes e foram 
substituídas. Quanto às sementeiras de Outono de 2009, a sua monitorização decorreu nos 
9º, 10º, 11º e 12º trimestres, ou seja até ao final do projecto (entre Outubro de 2009 e Julho 
de 2010). Por fim, para a época de Primavera de 2010, a amostragem decorreu apenas no 
12º trimestre, ou seja, no último trimestre do projecto, visto as sementeiras terem sido 
realizadas apenas em Maio de 2010. 

Importa ainda salientar que, a partir da definição da metodologia standard, em Dezembro de 
2008 foram realizadas 13 épocas de amostragem até ao final do projecto. Contudo, tendo 
em conta a alteração na abordagem metodológica que se verificou a partir do 8º trimestre 
(aumento do número de sementeiras a monitorizar, de 40 para 80), o número de épocas em 
que as parcelas foram amostradas não é igual. Assim, as parcelas que se iniciaram em 
Dezembro de 2008 foram, de facto, monitorizadas durante 13 épocas, enquanto que as 
parcelas que se iniciaram a partir de Junho de 2010 contabilizam 7 épocas amostradas.  

Acção 3.3 – Manutenção e/ou incremento da disponibi lização de recursos hídricos 
(pontos de água) e de alimento (comedouros) para a fauna  

Relativamente à monitorização da Acção 3.3, realizou-se um acompanhamento das 
Unidades de Alimento e Água Suplementar (comedouros e bebedouros) instaladas em cada 
Zona de Caça e dos pontos de água limpos.  

A metodologia adoptada para monitorização das UAAS consistiu na análise das 
estruturas/pontos de água, realizando uma prospecção “circular” à volta de cada unidade, 
tendo sido registados todos os indícios de utilização por parte da perdiz-vermelha e/ou 
coelho-bravo. Adicionalmente, a fim de aferir a presença das espécies-presa nas 
proximidades das estruturas, foram efectuados, sempre que a estrutura da vegetação o 
permitiu, 2 transectos de 25 metros em direcções opostas, com início na estrutura. O 
observador prospectou 1,5m para a direita e 1,5m para a esquerda ao longo do percurso, 
registando os indícios presença das espécies-alvo assim como a distância relativamente à 
UAAS.  
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No que respeita às estruturas colocadas no 3º ano, tendo em conta que estas foram 
instaladas e abastecidas apenas no último trimestre do projecto (entre final de Maio e final 
de Julho) apenas foi realizada uma monitorização das UAAS, correspondente ao mês de 
Julho de 2010. 

Acção 3.4 – Manutenção e/ou incremento de locais de  abrigo e reprodução (maroços)  

A monitorização dos maroços seguiu o mesmo esquema que a metodologia definida para as 
UAAS e nascentes. A fim de verificar a utilização do maroço por parte do coelho-bravo, foi 
percorrido o perímetro correspondente à estrutura, procurando indícios de presença da 
espécie nas imediações, por cima da estrutura e nas entradas da mesma, de forma a 
detectar sinais de ocupação. As entradas não utilizadas foram identificadas pela presença 
de teias de aranha, pela existência de terra seca, compactada e não mexida e sem pegadas 
frescas. São ainda realizados 2 transectos de 25 metros com início no maroço e em 
direcções opostas (sempre que a estrutura da vegetação o permite) com o intuito de aferir a 
presença de coelho nas proximidades dos maroços. 

A monitorização da Acção 3.4 teve início no 6º trimestre tendo sido desenvolvida de forma 
constante até ao final do projecto. Tendo em conta que a construção dos 40 maroços em 
falta no 2º ano estava dependente do sucesso verificado nas estruturas construídas no 1º 
ano, considerou-se importante a prospecção dos 60 maroços instalados. Devido ao elevado 
número de estruturas, definiu-se que o acompanhamento seria bimensal, sendo metade dos 
maroços amostrados num mês e a segunda metade no mês seguinte. Esta opção não 
comprometeu a avaliação do sucesso das estruturas, pois quando os maroços estão 
ocupados a sua utilização é diária e continua no tempo (principalmente durante o período 
reprodutor), não sendo necessário uma visita mensal dos mesmos para avaliar a sua 
utilização. No total, entre Dezembro de 2008 e Julho de 2010 foram realizadas 10 épocas 
de monitorização.  

No que respeita aos 20 maroços colocados em 2010, tendo em conta que a sua construção 
se deu no último trimestre do projecto, durante o mês de Julho, não se procedeu à sua 
monitorização.  

Esclarecimento e apresentação de resultados aos ges tores e caçadores das Zonas de 
Caça envolvidas no projecto  

A presente acção implicou um grande envolvimento do consórcio com as Entidades 
Gestoras e população local, tendo-se aproveitado as vistas mensais às áreas de estudo 
para transmitir, de forma informal, a importância das medidas de gestão implementadas 
bem como os principais resultados obtidos. Complementarmente foram ainda realizadas 
algumas reuniões entre o consórcio Atkins/Bio3 e as Entidades Gestoras que se mostraram 
disponíveis, no sentido de apresentar os principais resultados obtidos e esclarecer 
eventuais dúvidas.  

Assim, foi realizada no 7º trimestre do projecto (em Março de 2009) uma reunião com os 
gestores e caçadores da Zona de Caça de Valpereiro, que coincidiu com a realização da 
Assembleia-Geral da Associação, onde foram apresentadas as medidas implementadas e 
os resultados obtidos no projecto até aquela data. No 8º trimestre procedeu-se à realização 
de uma reunião com as Entidades Gestoras das Zonas de Caça de Lagoa e de Castro 
Vicente, em Junho e Julho de 2009, respectivamente, tendo sido igualmente apresentadas 
as medidas implementadas e os resultados obtidos até ao momento. Na Área de Gestão de 
Lagoa, para além da direcção participação de alguns caçadores que se mostraram 
interessados, enquanto que em Castro Vicente apenas estiveram presentes 2 membros da 
Direcção.  

Durante as reuniões realizadas reforçou-se a importância da colaboração dos caçadores na 
monitorização sanitária das populações das espécies-presa. Contudo, apesar de 
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reconhecerem a sua importância, as Entidades Gestoras alegaram ser complicado 
convencer os caçadores a ceder os animais que caçavam, mostrando-se disponíveis para 
tentar, pelo menos, recolher e entregar algumas vísceras, tanto de coelho-bravo como de 
perdiz-vermelha, nas épocas venatórias que abrangeram o período do projecto.  

3.5.1.2 Apresentação e análise dos resultados 

Acompanhamento das acções de maneio de habitat na fase de execução 

Uma vez que este projecto consistiu maioritariamente na implementação de medidas, 
considerou-se fundamental assegurar um acompanhamento activo e permanente das 
tarefas realizadas no âmbito das acções de gestão de habitat (Acções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5). 
Com efeito, uma vez que foram contratados trabalhadores locais para execução das acções 
de maneio, esta tarefa revelou-se fundamental para uma correcta execução dos trabalhos, 
pois embora os executores tivessem bastante experiência no campo, não estavam 
familiarizados com as especificidades do projecto.  

Desta forma, o acompanhamento permanente do Consórcio Atkins/Bio3 foi crucial para o 
cumprimento dos requisitos das várias Acções, tendo sido dada especial importância às 
seguintes tarefas: 

� No caso das sementeiras (Acção 3.2), foi necessário garantir que o tipo de 
sementeira implementado em cada local era o que melhor se adequava as 
características do local, garantindo, sempre que possível, que as culturas de 
Primavera e Outono se distribuíam de forma homogénea em cada área de gestão; 

� Durante as desmatações (Acção 3.5), foi essencial fazer compreender aos 
executores da acção que se pretendiam parcelas pequenas com formatos 
irregulares e com algum mato disperso no seu interior; 

� A construção dos maroços (Acção 3.4) contou com o acompanhamento permanente 
por parte da equipa técnica, pois como este tipo de estruturas era novo na região, 
considerou-se essencial acompanhar toda a sequência de construção da estrutura, 
de modo a assegurar que as paletes fossem colocadas correctamente e as entradas 
ficassem adaptadas às necessidades do coelho-bravo; 

� Para a colocação das UAAS (Acção 3.3), o acompanhamento foi também essencial 
para o sucesso do trabalho pois, também neste caso, o pessoal contratado nunca 
tinha instalado este tipo de estruturas; O abastecimento e manutenção das UAAS 
(realizado pelas entidades gestoras) foram igualmente acompanhados mensalmente. 

No Quadro 15  e Anexo B.3 (Desenho 1) apresenta-se a compilação da informação relativa 
às acções de gestão implementadas durante o projecto, no âmbito da Etapa 3, cujo 
acompanhamento e levantamento cartográfico foi efectuado na presente Acção 4.1. 

Quadro 15  – Resumo da informação relativa às medidas de gestão de habitat 
implementadas no âmbito da Etapa 3 e monitorizadas na Acção 4.1 ao longo do projecto 

Zona de 
Caça 

Acção 3.2 Acção 3.3 
Acção 

3.4 Acção 3.5 

Nº total de 
sementeiras  

Área total 
semeada 

(ha) 
Nº 

UAAS 

Nº pontos 
de água 

adaptados  
Nº 

maroços  
Nº parcelas 
desmatadas  

Área 
Desmatada 

(ha) 
Castro 
Vicente 54 11,4 8 (+5) 4 16 21 5,45 

Valpereiro 64 11,04 13 5 24 26 5,15 
Lagoa 84 13,46 13 – 27 49 8,22 

Azinhoso 58 11,28 13 – 14 33 7,27 
Total geral 260 47,18 48 (+5) 9 81 129 26,09 
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Relativamente aos limites das áreas intervencionadas, importa ressalvar que na fase de 
planificação (Acção 2.1) as zonas definidas inicialmente (Áreas de Gestão iniciais) tiveram 
por base um buffer de 200 metros relativamente aos locais considerados como apropriados 
para gestão. Com o evoluir do projecto foi necessário definir “Áreas de Gestão intermédias”, 
que representavam um buffer de 200 metros relativamente às parcelas desmatadas até ao 
momento em questão, e que foram sendo actualizadas ao longo do projecto. Na figura 
seguinte (Figura 24 ) apresenta-se a “Área de Gestão final” definida após implementação e 
conclusão de todas as acções de maneio do habitat.  



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 60  
 

 

Figura 24 – Áreas de gestão seleccionadas inicialmente na Acção 2.1 (Área de Gestão 
inicial) e Área de Gestão Final 
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Acompanhamento das acções de maneio na fase de pós-execução 

O acompanhamento “pós-execução”, é fundamental para a avaliação do sucesso/insucesso 
de cada medida de gestão realizada, tendo sido monitorizadas as Acções 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. 
Para a Acção 3.2 (sementeiras), tendo em conta que a metodologia standard apenas foi 
definida no 6º trimestre, os resultados do 5º trimestre não são comparáveis com os 
restantes. 

Os dados do último trimestre, relativos à monitorização do sucesso das medidas de gestão 
apresentam-se no Anexo B.4 . 

Monitorização da Acção 3.2 – Incremento das áreas d e alimentação  

No que respeita ao acompanhamento do desenvolvimento das culturas, a informação é 
apresentada separadamente para cada uma das 5 épocas em que se realizaram 
sementeiras: Primavera de 2008, Outono de 2008, Primavera de 2009, Outono de 2009 e 
Primavera de 2010. Os resultados da avaliação da utilização das sementeiras por parte das 
espécies-alvo (perdiz-vermelha e coelho-bravo) serão apresentados globalmente. 

Avaliação do desenvolvimento das sementeiras 

Sementeiras de Primavera de 2008 

A monitorização realizada no 5º trimestre reporta-se ao acompanhamento das sementeiras 
realizadas na Primavera de 2008. Na Figura 25 apresenta-se graficamente a evolução do 
estado de desenvolvimento fenológico e altura das culturas realizadas na Primavera de 
2008. Tendo em conta que a realização destas sementeiras coincidiu com a implementação 
da maioria das medidas de gestão, para estas culturas não foi possível monitorizar o 
período inicial de desenvolvimento nem garantir uma periodicidade de amostragem mensal. 
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Figura 25  – Altura média das plantas nas parcelas semeadas (em cada época de 
amostragem) e evolução do estado de desenvolvimento fenológico na Primavera de 2008, 

no acompanhamento realizado entre Agosto e Novembro de 2008  

Tendo em conta que a monitorização das sementeiras de Primavera de 2008 não foi 
iniciada imediatamente após a sua instalação, não foi possível acompanhar a fase inicial do 
seu desenvolvimento. Contudo, o acompanhamento realizado permitiu verificar que as 
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sementeiras tiveram um desenvolvimento normal e alcançaram uma altura máxima de 30cm 
em algumas áreas, podendo funcionar como refúgio, em especial para a perdiz.  

No período de estio (Julho/Agosto) verificou-se que as culturas estavam em fase de 
crescimento vegetativo, tendo a floração e o pico da frutificação ocorrido até Setembro. A 
frutificação assume neste período uma grande relevância para as espécies-presa (em 
especial a perdiz-vermelha por ser essencialmente granívora), pois num período de 
escassez alimentar, o fruto constitui um alimento de elevada qualidade e rico em nutrientes. 
Salienta-se que, apesar do sucesso obtido nestas sementeiras, o número reduzido de 
culturas semeadas na Primavera de 2008 poderá não ter sido suficiente para colmatar as 
carências alimentares características de períodos de menor escassez. 

Sementeiras de Outono de 2008 

O acompanhamento da evolução das sementeiras de Outono de 2008 foi realizado nos 6º, 
7º e 8º trimestres, entre Dezembro de 2008 e Agosto de 2009. Tendo em conta o exposto 
anteriormente, a partir de Junho a monitorização passou a ser bimensal, tendo a partir 
desse momento, sido monitorizadas cerca do dobro das parcelas.  

Na Figura 26  apresenta-se a evolução dos parâmetros “altura média das plantas” e “estado 
fenológico das culturas”. Tendo em conta que na amostragem que decorreu em Ago/Set08, 
as culturas avaliadas estavam todas senescentes, a altura média das plantas não foi 
avaliada para esse período. Por esse motivo não se apresentam resultados para o referido 
parâmetro na última monitorização da cultura. 
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Figura 26 – Altura média das plantas nas parcelas semeadas (em cada época de amostragem) e evolução do estado de desenvolvimento 
fenológico das culturas de Outono 2008, no acompanhamento realizado entre Dezembro de 2008 e Setembro de 2009 
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Relativamente às sementeiras de Outono, realizadas no 2º ano do projecto (entre Setembro 
e Novembro de 2008), verificou-se que, em Dezembro, a maioria já se encontrava em fase 
de desenvolvimento, tendo o número de culturas em crescimento aumentado até Março de 
2009. Entre Abril e Maio, todas as culturas que não foram danificadas estavam em fase de 
floração e frutificação, respectivamente, desempenhando neste período um importante 
papel na alimentação das espécies presa, em especial as leguminosas, apresentam fonte 
de proteínas. De facto, as espécies vegetais seleccionadas contêm uma grande quantidade 
de proteína digerível, em especial na fase de crescimento e floração. Esta característica 
representa um papel importante na capacidade reprodutiva de coelho-bravo, uma vez que 
esta espécie adapta a reprodução de acordo com a quantidade de proteína disponível. 
Assim, é nos meses em que as plantas estão nessas fases de desenvolvimento que, de 
acordo com a bibliografia, o coelho-bravo atinge o seu pico reprodutor, considera-se que a 
implementação de sementeiras de Outono pode ter tido um papel de extrema importância 
no sucesso das populações de coelho-bravo. Em Junho/Julho09 estas culturas estavam já 
senescentes. 

A nível da altura média das plantas, verificou-se um crescimento normal das sementeiras, 
tendo-se registados valores mais elevados do que nas culturas de Primavera 2008.  

Sementeiras de Primavera de 2009 

As culturas da Primavera de 2009 foram realizadas no pico do período de frutificação das 
culturas de Outono (Abril e Maio de 2009). A avaliação das sementeiras de Primavera teve 
início aquando da definição da monitorização bimensal às parcelas, tendo decorrido nos 8º, 
9º, 10 e 11º trimestres do projecto.  

Na Figura 27  apresenta-se a evolução dos parâmetros “altura média das plantas” e “estado 
fenológico das culturas”. Tendo em conta que entre Dezembro de 2009 e Maio de 2010 as 
culturas monitorizadas estavam todas senescentes, a altura média das plantas não foi 
avaliada para esse período. Por esse motivo não se apresentam resultados para o referido 
parâmetro nas monitorizações de Dez08/Jan09, Fev/Mar10 e Abr/Mai10. 
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Figura 27 – Altura média das plantas nas parcelas semeadas (em cada época de 
amostragem) e evolução do estado de desenvolvimento fenológico das culturas de 

Primavera de 2009, no acompanhamento realizado entre Junho de 2009 e Maio de 2010 
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Para as culturas de Primavera de 2009 registou-se um desenvolvimento normal do seu 
estado vegetativo. Em Junho/Julho09 a maioria encontrava-se na fase de crescimento, 
havendo já culturas em frutificação. Tal como em 2008 estas sementeiras funcionaram 
como fonte de alimento de qualidade na época de estio. A senescência das culturas 
registou-se a partir de Outubro/Novembro09. 

Quanto à altura média atingida pelas culturas, verificaram-se boas condições de refúgio 
para as espécies-presa, visto que as plantas atingiram dimensões superiores a 40cm. 

Sementeiras de Outono de 2009 

O acompanhamento da evolução das sementeiras de Outono de 2009 foi realizado durante 
os 9º, 10º, 11º e 12º trimestres, tendo sido avaliada a evolução das culturas entre Outubro 
de 2009 e Julho de 2010. Na Figura 28  apresenta-se a evolução dos parâmetros relativos à 
altura média das plantas e desenvolvimento fenológico das culturas durante o período de 
monitorização. 
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Figura 28 – Altura média das plantas nas parcelas semeadas (em cada época de 
amostragem) e evolução do estado de desenvolvimento fenológico das culturas de Outono 

de 2009, no acompanhamento realizado entre Outubro de 2009 e Julho de 2010 

A análise da evolução das sementeiras de Outono ao longo do tempo permite observar um 
incremento normal da altura média das plantas durante as épocas de monitorização. 
Durante o último trimestre do projecto verifica-se que as culturas semeadas atingiram 
valores superiores aos das plantas de épocas anteriores, atingindo uma média de altura de 
70 cm.   

No que respeita ao estado fenológico das culturas, ao longo do 3º ano do projecto registou-
se um desenvolvimento normal das mesmas encontrando-se, no final do projecto (Jun/Jul10) 
cerca de metade das sementeiras ainda em frutificação e as restantes já em fase de 
senescência. Tal como sucedido em 2008, o pico de produtividade das culturas ocorreu 
durante a Primavera (crescimento/frutificação), altura em que constituíram alimento de 
grande qualidade e importância para as espécies fitófagas.  
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Do total de sementeiras realizadas, foi ainda registada a ocorrência de 2 parcelas cujas 
culturas não germinaram, 1 em Castro Vicente e 1 em Valpereiro, não tendo sido possível 
apurar a causa para o insucesso destas culturas.  

Sementeiras de Primavera de 2010 

Tendo em conta que as sementeiras de Primavera de 2010 foram concluídas apenas no 
final do 11º trimestre (Acção 3.2), o acompanhamento das sementeiras decorreu apenas no 
12º e último trimestre do projecto, tendo sido realizada uma amostragem, relativa aos meses 
de Junho e Julho de 2010. Na Figura 29  apresenta-se a evolução dos parâmetros relativos 
à altura média das plantas e desenvolvimento fenológico das culturas durante o período de 
monitorização. 
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Figura 29  - Altura média das plantas nas parcelas semeadas e estado de desenvolvimento 

fenológico das culturas de Primavera de 2010 no acompanhamento realizado entre em 
Junho/Julho2010 

Ao nível das sementeiras de Primavera de 2010, verificou-se que em Junho/Julho todas as 
culturas germinaram e registam um desenvolvimento normal. Tendo em conta que as 
culturas foram semeadas em Maio de 2010 (Acção 3.2), todas as plantas se encontram nos 
primeiros estádios de desenvolvimento vegetativo (plântula e crescimento), sendo a altura 
média de cerca de 8 cm.  

Por fim, uma análise global às 5 épocas em que foram instaladas culturas para a fauna, 
permitiu aferir que a realização de sementeiras alternadas entre Primavera e Outono 
possibilitou a disponibilização de alimento de qualidade ao longo de todo o ano. Durante o 
acompanhamento às medidas verificou-se que, quando a cultura de determinada época 
começava a entrar em senescência, a outra encontrava-se em fase de 
crescimento/frutificação. Assim, verificou-se que ao longo do projecto as culturas semeadas 
funcionaram de forma complementar, principalmente nos 2 dos períodos mais críticos do 
ciclo de vida das espécies-presa: época reprodutora (muito exigente do ponto de vista 
nutritivo) e época de estio (caracterizado pela escassez de recursos, debilitando as 
populações). 
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Avaliação da utilização das sementeiras pelas espécies-presa: coelho-bravo e perdiz-
vermelha 

No Quadro 16  apresenta-se o resumo da informação relativa ao número de sementeiras 
monitorizadas em cada época, assim como a percentagem de parcelas onde foi confirmada 
a presença de coelho-bravo e perdiz-vermelha, para cada Zona de Caça, nas épocas de 
amostragem realizadas entre o 5º e o 12º trimestre (Julho 2008 e Julho de 2010). 
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Quadro 16  – Número de parcelas monitorizadas, e percentagem de parcelas onde foi registada a presença de coelho-bravo e perdiz-vermelha, nas 
monitorizações realizadas entre Julho de 2008 e Julho de 2010, para cada Zona de Caça 

ID Zona de 
Caça 

Nº de parcelas amostradas por época/zona de Caça 
Jul/ 

Ago08  Set08 
Out/ 

Nov08 Dez08 Jan09 Fev09 Mar09 Abr09  Mai09 
Jun/ 
Jul09 

Ago/ 
Set09 

Out/ 
Nov09 

Dez90/ 
Jan10 

Fev/ 
Mar10 

Abr/ 
Mai10 

Jun/ 
Jul10 

Azinhoso 3 3 3 10 10 10 10 10 10 22 20 18 18 18 18 18 
Lagoa 3 3 3 10 10 10 10 10 10 17 18 19 20 21 21 21 
Castro 
Vicente  3 3 3 10 10 10 10 10 10 21 21 20 20 20 20 20 

Valpereiro 6 6 6 10 10 10 10 10 10 22 22 21 21 21 21 21 

TOTAL 15 15 15 40 40 40 40 40 40 82 81 78 79 80 80 80 

ID Zona de 
Caça 

Percentagem de quadrículas com presença de coelho-b ravo 
Jul/ 

Ago08  Set08 
Out/ 

Nov08 Dez08 Jan09 Fev09 Mar09 Abr09  Mai09 
Jun/ 
Jul09 

Ago/ 
Set09 

Out/ 
Nov09 

Dez09/ 
Jan10 

Fev/ 
Mar10 

Abr/ 
Mai10 

Jun/ 
Jul10 

Azinhoso 0% 0% 0% 20% 30% 30% 60% 60% 60% 41% 50% 33% 56% 50% 67% 67% 

Lagoa 0% 33% 0% 60% 90% 80% 60% 70% 40% 71% 56% 58% 70% 71% 67% 81% 
Castro 
Vicente  0% 0% 0% 60% 70% 60% 60% 60% 60% 43% 57% 45% 60% 50% 25% 50% 

Valpereiro 0% 33% 0% 50% 50% 60% 60% 80% 60% 41% 64% 57% 48% 43% 14% 14% 

Média 0% 17% 0% 48% 60% 58% 60% 68% 55% 49% 57% 49% 58% 54% 43% 53% 

ID Zona de 
Caça 

Percentagem de quadrículas com presença de perdiz-v ermelha 
Jul/ 

Ago08  Set08 
Out/ 

Nov08 Dez08 Jan09 Fev09 Mar09 Abr09  Mai09 
Jun/ 
Jul09 

Ago/ 
Set09 

Out/ 
Nov09 

Dez90/ 
Jan10 

Fev/ 
Mar10 

Abr/ 
Mai10 

Jun/ 
Jul10 

Azinhoso 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 6% 6% 

Lagoa 0% 33% 0% 10% 30% 10% 30% 0% 0% 6% 6% 0% 10% 5% 10% 10% 
Castro 
Vicente  0% 0% 0% 40% 20% 20% 30% 10% 0% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 

Valpereiro 0% 17% 0% 30% 20% 10% 0% 0% 10% 0% 5% 0% 0% 0% 10% 10% 

TOTAL 0% 13% 0% 20% 18% 10% 18% 3% 3% 3% 6% 1% 3% 1% 6% 6% 
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Apresenta-se na Figura 30  o resumo dos resultados relativos à presença de indícios de 
coelho-bravo e perdiz-vermelha nas sementeiras realizadas nas épocas de Primavera de 
2008, 2009 e 2010 e de Outono 2008 e 2009, ao longo do período de monitorização (desde 
Julho de 2008 até Julho de 2010), em todas as Zonas de Caça. Para distinguir o tipo de 
cultura monitorizado em cada época de amostragem, utilizaram-se diferentes cores de 
fundo para cada tipo (ou tipos) de sementeiras avaliadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Percentagem de sementeiras onde foi confirmada a presença de coelho-bravo e de perdiz-
vermelha, no total das Zonas de Caça, ao longo das épocas de monitorização que decorreram durante 

o projecto 

Os resultados do padrão de utilização das sementeiras por parte de cada espécie, 
apresentados na figura anterior, evidenciam diferenças acentuadas entre o coelho-bravo e a 
perdiz vermelha ao longo das épocas de monitorização.   

No que respeita aos resultados obtidos para o coelho-bravo verifica-se que, de modo geral, 
a percentagem de sementeiras onde a espécie foi detectada oscilou entre os 50 e os 60% 
na maioria das épocas amostradas, tendo o valor máximo sido registado em Abril de 2009 
(cerca de 70%) e o mínimo em Abril/Maio 2010 com valores a rondarem os 40%. Estes 
resultados evidenciam que a abertura de zonas de alimentação em áreas de mato contínuo, 
desempenham um importante papel para o coelho-bravo. 

Relativamente à diminuição que ocorreu nas últimas amostragens, verifica-se pelo Quadro 
16, que este resultado se deve principalmente à baixa ocorrência de coelho nas 
sementeiras realizadas na Zona de Caça de Valpereiro, onde a percentagem de utilização 
foi de apenas 14% nas 2 últimas épocas. Tendo em conta que na última monitorização da 
Acção 4.2 (Junho 2010) foram também registadas abundâncias muito baixas na Área de 
Gestão de Castro Vicente e Valpereiro, a diminuição verificada nas sementeiras destas 
Zonas de Caça será um reflexo da baixa densidade que se regista na área. 

Quanto à perdiz-vermelha, os resultados obtidos demonstram baixas percentagens de 
utilização das sementeiras ao longo de todo o período de monitorização. De facto o maior 
valor obtido foi de apenas 20% logo no primeiro mês de aplicação da metodologia standard 
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(Dezembro de 2008). No decorrer do projecto, de forma geral, a percentagem de 
sementeiras onde se detectaram indícios de presença oscilou entre os 0% e os 10%. 
Salienta-se ainda que, apesar das baixas densidades, nos 2 últimos trimestres do projecto a 
presença de perdiz-vermelha foi confirmada em 3 das 4 Zonas de Caça Monitorizadas 
(Quadro 16 ). 

No que concerne às diferenças encontradas na presente análise entre as duas espécies em 
estudo, importa ter em conta o facto dos indícios de presença de perdiz-vermelha não 
serem tão fáceis de identificar nem tão frequentes como os de coelho-bravo, o que 
influencia obviamente a sua detecção condicionando os resultados. Por outro lado, as 
baixas densidades de perdiz-vermelha registadas na área de estudo (Acção 4.2) indica que 
poderão efectivamente haver menos parcelas a serem utilizadas por esta espécie do que 
por coelho-bravo.  

Na Figura 31  apresenta-se a evolução da percentagem de parcelas com presença de 
espécies-alvo (não se descrimina a informação por espécie) para cada uma das Zonas de 
Caça geridas, permitindo avaliar a evolução da utilização das sementeiras ao longo do 
tempo. Para distinguir as culturas monitorizadas em cada época de amostragem, utilizaram-
se diferentes cores de fundo para cada tipo (ou tipos) de sementeiras avaliadas.  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 – Percentagem de parcelas onde foram encontrados indícios de presença das 
espécies-alvo, por Zona de Caça, no total das épocas de monitorização que decorreram 

ao longo do projecto 

A figura anterior evidencia variações na percentagem de utilização das sementeiras pelas 
espécies-presa, ao longo das épocas de monitorização. Uma análise global ao gráfico, 
permite verificar a ocorrência de um pico de utilização das parcelas na Primavera de 2009 
tendo, nos meses seguintes sofrido um decréscimo em todas as Zonas de Caça. Analisando 
a informação separadamente por Zona de Caça, observa-se que, após um decréscimo geral 
no Verão de 2009, os padrões de utilização das sementeiras por parte das espécies alvo de 
gestão no âmbito da Medida I diferiram substancialmente entre cada área intervencionada.  

Para a Zona de Caça de Azinhoso, a percentagem de parcelas com indícios de presença 
variou, na maioria das épocas de monitorização entre os 30-60%. Nesta área, a 
monitorização das medidas implementadas permitiu diagnosticar resultados bastante 
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positivos durante o projecto. De facto, em Dezembro de 2008 a percentagem de utilização 
das sementeiras era de apenas 20%, tendo aumentado gradualmente até 2010, altura em 
que se registou o maior valor obtido para esta Zona de Caça (75%) o qual se manteve nos 2 
últimos trimestres. 

No que respeita à Zona de Caça de Lagoa, após uma percentagem máxima de indícios de 
presença registada em Janeiro de 2009 (100%), observou-se um decréscimo na utilização 
das sementeiras até aos 60% em Maio de 2009. A partir desse mês, e ao longo ao último 
ano do projecto, os valores na percentagem de utilização têm-se mantido relativamente 
estáveis oscilando entre os 60-70%, tendo-se obtido no último trimestre (Jun/Jul10) valores 
na ordem dos 80%. Importa salientar que Lagoa é, de forma geral, a área onde se 
verificaram melhores resultados durante o período de acompanhamento das sementeiras. 

É de referir que o incremento e evolução registada nas Zonas de Caça de Azinhoso e de 
Lagoa, poderá demonstrar a importância que a existência de zonas de alimentação perto de 
zonas de refúgio (matos e abrigos) representa para a fauna selvagem, promovendo a 
produtividade das espécies. Por outro lado, o aumento da referida produtividade da fauna 
resultou num aumento populacional (Acção 4.2), em especial do coelho-bravo, que 
tendencialmente terá levado a que um maior número de indivíduos utilizasse as sementeiras 
realizadas pelo Consórcio.  

Relativamente a Castro Vicente e a Valpereiro, os resultados apresentados na Figura 31  
vêm corroborar os resultados apresentados no Quadro 16, verificando-se em ambas as 
Zonas de Caça uma diminuição acentuada na percentagem de parcelas onde se registaram 
indícios de presença. De facto, em especial na ZC de Valpereiro, o resultado obtido nas 
últimas épocas de monitorização revelou as percentagens mais baixas desde o início da 
monitorização standard (10-20%). Apesar de não ser possível aferir com certeza a causa 
desta diminuição, a baixa utilização das sementeiras está provavelmente relacionada com a 
diminuição do efectivo populacional verificado nesta área de gestão, a qual poderá ter como 
causa a incidência de um surto de alguma epizootia, como a Doença Hemorrágica Viral ou a 
mixomatose.  

Nas figuras seguintes apresenta-se, para cada Zona de Caça, a visualização geográfica dos 
resultados da monitorização das sementeiras ao longo do tempo, no que respeita à sua 
utilização por parte do coelho-bravo (Figura 32 , Figura 33 e Figura 34 ) e de perdiz-
vermelha (Figura 35 , Figura 36 e Figura 37 ). Indica-se para cada parcela amostrada a 
percentagem de épocas de monitorização em que foram registados indícios das espécies-
alvo. Importa ressalvar que os resultados são apresentados em classes de percentagem 
(traduzido no número de épocas em que foram registados indícios em cada sementeira em 
função do número de épocas que essa sementeira foi monitorizada), uma vez que o número 
de épocas de amostragem não foi igual para todas as parcelas. Como referido 
anteriormente, com a alteração da amostragem para bimensal, cerca de metade das 
parcelas registou 13 épocas de monitorização, enquanto que as restantes registaram 7 
épocas de monitorização. 

É ainda de salientar que, no 5º trimestre, relativo ao acompanhamento das culturas de 
Primavera de 2008, o número de parcelas amostradas foi bastante inferior aos trimestres 
seguintes (ver Quadro 16 ) e que a metodologia aplicada não foi a metodologia standard, o 
que implica que a recolha de dados entre sementeiras não seguiu um desenho experimental 
constante. Tendo em conta que a metodologia standard foi definida no 6º trimestre, os 
resultados apresentados em seguida contemplam apenas a informação obtida a partir de 
Dezembro de 2008, altura em que a metodologia de recolha de dados foi padronizada, 
tendo sido consideradas um total de 13 épocas de monitorização.  
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Figura 32 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 

em que foi detectada a presença de coelho-bravo na Área de Gestão de Azinhoso 

 

Figura 33 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 
em que foi detectada a presença de coelho-bravo na Área de Gestão de Castro Vicente e 

Valpereiro 
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Figura 34 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 

em que foi detectada a presença de coelho-bravo na Área de Gestão de Lagoa 

 

Figura 35 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 

em que foi detectada a presença de perdiz-vermelha na Área de Gestão de Azinhoso 
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Figura 36 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 

em que foi detectada a presença de perdiz-vermelha na Área de Gestão de Castro Vicente 
e Valpereiro 

 

Figura 37 – Representação dos resultados da monitorização das parcelas entre Dezembro 
de 2008 e Julho de 2010, sendo indicada a percentagem (por classes) de monitorizações 

em que foi detectada a presença de perdiz-vermelha na Área de Gestão de Lagoa 
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A análise da representação geográfica da informação relativa à monitorização das 
sementeiras a partir da implementação da metodologia standard (Figura 32  a Figura 37 ), 
permite confirmar que o coelho-bravo utilizou as sementeiras realizadas com elevada 
frequência, tendo sido registadas parcelas que foram utilizadas de forma constante desde a 
primeira até à última época de monitorização, em todas as Áreas de Gestão (tonalidades a 
vermelho-escuro, correspondentes à classe de 100%). Por outro lado, a perdiz-vermelha 
esteve ausente na maioria das parcelas utilizadas (tonalidades a verde-escuro), tendo a 
classe máxima de utilização registada em todas as áreas sido apenas de 20-39%.  

Em suma, a análise conjunta dos dados recolhidos permitiu verificar que a maioria das 
sementeiras realizadas se desenvolveu com êxito e tiveram uma elevada taxa de utilização 
por parte das espécies-alvo de gestão no âmbito da Medida I (em especial por parte do 
coelho-bravo), ao longo das épocas de monitorização, nas 4 Zonas de Caça 
intervencionadas. Neste sentido, considera-se que foram atingidos os objectivos previstos 
para a Acção 3.2.   

Monitorização da Acção 3.3 – Manutenção e/ou increm ento da disponibilização de 
recursos hídricos (pontos de água) e de alimento (c omedouros) para a fauna  

No Quadro 17 apresentam-se os resultados da monitorização das Unidades de Alimento e 
Água Suplementar (UAAS) – Acção 3.3, nas amostragens realizadas no 5º trimestre 
(Setembro e Outubro/Novembro de 2008), 8º e 9º trimestres (Julho a Outubro de 2009) e 
12º trimestre (Julho 2010). Relativamente ao estio de 2008, as UAAS na ZC de Azinhoso 
não foram monitorizadas pois nesse período a entidade gestora não garantiu o seu 
abastecimento. Relativamente a Castro Vicente a monitorização não foi realizada em Julho 
de 2010, pois a activação das UAAS apenas foi iniciada no fim desse mês.  

Quadro 17 – Número de UAAS com presença confirmada de coelho-bravo e perdiz-
vermelha, nos períodos de estio de 2008 (Setembro e Outubro), de 2009 (Julho a Outubro) 

e de 2010 (Julho) 

ID Zona de Caça 

Época de monitorização 

2008 2009 2010 

Set Out Jul Ago  Set Out Jul 

Nº UAAS com indícios de Coelho-bravo 

Azinhoso - - 0 1 0 0 2 

Castro Vicente 0 0 0 0 0 0 - 
Lagoa 3 0 5 5 5 5 5 

Valpereiro 1 0 1 2 1 1 0 

Total 4 0 6 8 6 6 7 

  Nº UAAS com indícios de Perdiz-vermelha 

Azinhoso - - 0 0 0 0 0 

Castro Vicente 0 0 0 0 1 1 - 
Lagoa 2 2 0 0 0 0 0 

Valpereiro 2 0 0 0 2 2 0 

Total 4 2 0 0 3 3 0 

Da análise aos resultados obtidos na monitorização das UAAS verifica-se, a nível específico, 
uma diferença na ocorrência de indícios de presença, sendo que o coelho-bravo registou 
uma maior afluência às estruturas no período de estio.  

No que respeita aos resultados obtidos em cada Zona de Caça, na Zona de Caça de 
Azinhoso, as UAAS não foram abastecidas no estio de 2008, não existindo por isso 
informação relativa à sua utilização pelas espécies-presa. Em 2009, esta foi a ZC onde 
foram encontrados menos indícios das espécies-presa (apenas confirmada a presença de 
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coelho-bravo numa estrutura em Agosto). Em 2010 a mesma espécie foi confirmada em 
duas UAAS.  

Relativamente às UAAS colocadas na Zona de Caça de Castro Vicente, não foram 
identificados indícios de presença das espécies-alvo em nenhuma das estruturas (nem 
proximidades do local) durante o estio de 2008 e 2010. Quanto a 2009, os resultados são 
um pouco mais animadores, tendo sido observadas perdizes numa estrutura nos 2 últimos 
meses de estio (Setembro e Outubro), não se tendo confirmado a presença de coelho-bravo.   

Quanto aos resultados obtidos para a Zona de Caça de Lagoa, no período de estio de 2008 
foram encontrados indícios de presença de ambas as espécies-alvo, tendo-se confirmado a 
utilização de 3 unidades por parte do coelho-bravo 2 UAAS por perdiz-vermelha. Em 2009 e 
2010 os resultados obtidos para o coelho-bravo foram mais positivos tendo-se confirmado a 
sua presença em 5 UAAS em ambos os anos, não se tendo, contudo, confirmado utilização 
por parte da perdiz.  

No que concerne à Zona de Caça de Valpereiro, no ano de 2008 apenas se registaram 
indícios no 1º mês de monitorização, tendo sido detectada a ocorrência de perdiz-vermelha 
em duas estruturas e de coelho-bravo numa UAAS. Em 2009 esta foi a única ZC onde se 
confirmou a utilização por parte de ambas as espécies-presa (coelho-bravo detectado todos 
os meses monitorizados e a perdiz-vermelha detectada em Setembro e Outubro). Em 2010 
não foram registados indícios de nenhuma das espécies-alvo.  

Nas figuras seguintes (Figura 38 , Figura 39  e Figura 40 ) apresenta-se a informação 
relativa à monitorização dos períodos de estio de 2008, 2009 e 2010 indicando-se, para 
cada Área de Gestão monitorizadas (Azinhoso, Lagoa e Castro Vicente e Valpereiro, 
respectivamante) as UAAS em que foi confirmada a presença de coelho-bravo, de perdiz-
vermelha ou de ambas as espécies.  

 

Figura 38 – Representação geográfica dos resultados da monitorização das UAAS na Zona 
de Caça de Azinhoso 
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Figura 39 – Representação geográfica dos resultados da monitorização das UAAS na Zona 
de Caça de Lagoa 

 

Figura 40 – Representação geográfica dos resultados da monitorização das UAAS nas 
Zonas de Caça de Castro Vicente e de Valpereiro 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 78  
 

Ainda no âmbito da Acção 4.1, foi realizada a monitorização das nascentes e pontos de 
água limpos no 1º ano do projecto. Os resultados apresentam-se resumidamente no 
Quadro 18, para as amostragens realizadas nos períodos de estio de 2008, 2009 e 2010. 

Quadro 18  – Resumo da informação relativa à monitorização dos pontos de água limpos, 
quanto aos indícios de presença das espécies-alvo, realizada no estio de 2008, 2009 e 2009.  

ID Zona de 
Caça 

Nº 
nascentes  

Época de monitorização 

2008 2009 2010 

Set Out Jul Ago Set Out  Jul 

Nº UAAS com indícios de Coelho-bravo 
Castro 
Vicente 4 0 0 0 0 0 0 0 

Valpereiro 5 0 0 0 0 0 0 0 
Total 9 0 0 0 0 0 0 0 

Nº UAAS com indícios de Perdiz-vermelha  
Castro 
Vicente 4 1 0 0 1 0 0 0 

Valpereiro 5 2 0 0 0 0 0 0 

Total 9 3 0 0 1 0 0 0 

 

No período de estio de 2008 verificou-se a utilização, por parte da perdiz-vermelha, de 3 das 
5 nascentes recuperadas (1 em Castro Vicente e 2 em Valpereiro). Nos restantes períodos 
de amostragem apenas foi observado 1 bando de perdizes no estio de 2009, durante o mês 
de Agosto, num dos pontos recuperados em Castro Vicente. Relativamente ao coelho-bravo 
não foi confirmada a sua presença em nenhum dos pontos de água recuperados em 
nenhuma das épocas de estio monitorizadas.  

Importa ainda referir que, tanto nas UAAS como nos pontos de água recuperados, a 
avaliação da utilização por parte das espécie-alvo é essencialmente baseada na presença 
de indícios no local e/ou proximidades. Apesar da reconhecida importância que estes locais 
assumem durante o período de estio para ambas as espécies-alvo (em que o alimento 
escasseia e a água presente nos alimentos disponíveis não é suficiente para colmatar as 
necessidade hídrica das espécies), é também sabido que os predadores utilizam os 
mesmos locais para saciar a sede (em especial as nascentes, uma vez que a rede de malha 
SOL evita a entrada de parte dos predadores). Assim sendo, é espectável que, na sua 
utilização de pontos de água e UAAS, o coelho e a perdiz não despendam muito tempo nem 
marquem o local de forma activa (através da deposição de excrementos), devido ao seu 
comportamento anti-predatório. Posto isto, considera-se que o facto de não se ter detectado 
a presença de uma espécie não significa que esta não tenha utilizado as medidas de gestão 
implementadas na Acção 3.3.  

É ainda de salientar que ao longo da monitorização se verificou a utilização permanente das 
UAAS por parte da fauna selvagem (consumo de alimento e água das UAAS, por exemplo), 
o que revela a sua importância durante a época de maior escassez de recursos. Contudo, 
visto que por vezes a identificação de indícios de presença se torna difícil, em especial em 
áreas muito limitadas, como é o caso destas estruturas, não foi possível aferir com precisão 
quais as espécies que utilizam os bebedouros e comedouros nos períodos de estio. Esta 
dificuldade poderá ser ultrapassada através da utilização de máquinas fotográficas 
automáticas (com sensor de calor e movimento), que permitam determinar com rigor que 
espécies utilizam as UAAS, o padrão de actividade, a presença de predadores, etc.  

Monitorização da Acção 3.4 – Manutenção e/ou increm ento de locais de abrigo e 
reprodução (maroços)  
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No Quadro 19  apresentam-se os resultados obtidos a partir do 6º trimestre do projecto 
(aplicação da metodologia standard), no qual se refere o número de maroços monitorizados 
e a percentagem de estruturas ocupadas durante as 10 épocas de amostragem realizadas 
entre Dezembro de 2008 e Julho de 2010.  

Quadro 19 – Número total de maroços monitorizados e percentagem de estruturas 
ocupadas durante a monitorização bimensal realizada entre Dezembro de 2008 e Julho de 

2010 nas Zonas de Caça de Azinhoso, Lagoa, Castro Vicente e de Valpereiro 

ID Zona 
de Caça 

Monitorização bimensal 

Maroços 
monit. 

% Maroços ocupados 

Dez08/ 
Jan09 

Fev/ 
Mar09 

Abr 
Mai 
09 

Jun/ 
Jul 09  

Ago/ 
Set 
09 

Out/ 
Nov 
09 

Dez09/ 
Jan10 

Fev/ 
Mar10 

Abr/ 
Mai10 

Jun/ 
Jul10 

Azinhoso  6 0% 0% 0% 0% 17% 33% 33% 67% 17% 83% 
C.Vicente  16 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 19% 13% 19% 

Lagoa 15* 0% 27% 27% 47% 47% 40% 57% 71% 50% 64% 

Valpereiro  24 
4% 0% 0% 4% 17% 17% 13% 8% 0% 0% 

Total 61* 2% 7% 7% 13% 20% 20% 25% 32% 17% 28% 
*Durante a monitorização de Dez09/Jan10 foi detectada a destruição de um dos maroços colocados em Lagoa, 
passando a 14 o número de maroços activos. 

Durante o acompanhamento dos maroços construídos no âmbito da Acção 3.4 foram 
registados valores praticamente nulos nas percentagens de ocupação das estruturas até ao 
final de Maio de 2009, sendo a única excepção a Área de Gestão de Lagoa, onde os 
primeiros maroços foram ocupados aquando da 2ª época de amostragem. Sendo que, de 
uma forma geral, os resultados mostram a ocupação de estruturas em todas as Zonas de 
Caça só a partir de Dezembro09/Janeiro10, altura em que foram ocupados os primeiros 
maroços em Castro Vicente. Nas últimas duas amostragens, os maroços anteriormente 
ocupados na ZC de Valpereiro deixaram de estar ocupados.  

Analisando o Quadro 19  são de salientar os resultados obtidos para as Zonas de Caça de 
Lagoa e de Azinhoso sendo que, no último trimestre do projecto se verificou a ocupação de 
cerca de 65% e 85% das estruturas, respectivamente. Este resultado veio confirmar o 
sucesso, apesar de moroso, destas estruturas enquanto coberto de abrigo e reprodução 
para a espécie. De facto, numa situação em que a densidade populacional aumentou 
consideravelmente (ver Acção 4.2), e que consequentemente a disponibilidade de abrigos 
naturais e terrenos adequados para a construção de novas tocas (solos macios e fáceis de 
escavar) diminuiu, a existência destas estruturas poderá ter sido crucial para o sucesso das 
populações de coelho-bravo nas referidas Zonas de Caça.  

Não obstante, é de referir o resultado da amostragem de Abril/Maio de 2010, na qual se 
registou um decréscimo considerável na ocupação dos maroços em todas as Zonas de 
Caça. De entre estas, a Zona de Caça de Valpereiro parece ser o caso mais gravoso uma 
vez que, a partir desse momento, não foram detectados quaisquer maroços ocupados. 
Apesar de não ter sido possível aferir com certeza o motivo para a redução registada, 
considera-se como provável a hipótese de ter ocorrido a incidência de um surto epizoótico 
que tenha provocado o aumento na mortalidade de coelho-bravo. 

Por outro lado, é de salientar que, após o Inverno rigoroso de 2010, durante os trabalhos de 
acompanhamento dos maroços se verificou a degradação de algumas das estruturas 
construídas, as quais se encontravam com as entradas fechadas devido a deslizamento de 
terras. Este facto foi considerado pelo Consórcio Atkins/Bio3, tendo-se procedido à limpeza 
e manutenção das estruturas danificadas no início do 12º trimestre do projecto. Tendo em 
conta que na última amostragem se verificou um incremento acentuado na percentagem de 
estruturas ocupadas em Azinhoso e Lagoa, é provável que a degradação de algumas 
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estruturas as tivesse tornado menos adequadas à fauna, tendo a recuperação das mesmas 
sido extremamente positiva.  

Na figura seguinte (Figura 41 ) apresenta-se o gráfico contendo o resumo da informação 
relativo às 10 épocas de monitorização realizadas ao longo do projecto. Para além da 
informação relativa aos maroços ocupados, apresenta-se também o número de maroços 
onde foram detectados indícios de presença de coelho-bravo (no maroço e/ou proximidades) 
e os que não apresentam indícios de utilização.  
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Figura 41 – Representação gráfica do número de maroços sem indícios, número de 
maroços com indícios de presença e número de maroços ocupados, nas 10 épocas de 

monitorização que decorreram entre Dezembro de 2008 e Julho de 2010  

A análise da figura anterior permite aferir a evolução na ocupação dos maroços ao longo 
dos vários períodos de monitorização, tendo sido verificado um aumento contínuo no 
número de estruturas ocupadas por coelho-bravo até Abril/Maio de 2010, altura em que se 
verificou uma diminuição do número de estruturas sem indícios de utilização nem ocupação. 
Como referido, na última amostragem realizada, verificaram-se melhorias consideráveis na 
ocupação das estruturas, encontrando-se actualmente cerca de 20 estruturas ocupadas. 

Por outro lado, no que concerne aos maroços que não apresentam indícios de presença na 
estrutura ou nas proximidades, é de referir a diminuição registada desde 
Outubro/Novembro09. No último trimestre, poucas estruturas apresentavam indícios de 
exploração, sendo que ou estavam claramente ocupadas, ou não aparentavam ser 
utilizadas pelo coelho-bravo. 

Nas figuras seguintes (Figura 42 , Figura 43  e Figura 44 ) representa-se geograficamente a 
compilação dos resultados do acompanhamento realizado ao longo do projecto, 
apresentando-se o número de amostragens em que foi confirmada a ocupação dos maroços 
pelo coelho-bravo (representadas através de diferentes cores).  
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Figura 42 – Representação geográfica da informação recolhida entre Dezembro de 2008 e 
Julho de 2010, no que concerne à ocupação dos maroços por coelho-bravo (indicando-se o 

número épocas em que se confirmou a ocupação) na Área de Gestão de Azinhoso 

 

Figura 43 – Representação geográfica da informação recolhida entre Dezembro de 2008 e 
Julho de 2010, no que concerne à ocupação dos maroços por coelho-bravo (indicando-se o 

nº épocas em que se confirmou a ocupação) na Área de Gestão de Castro Vicente e 
Valpereiro 
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Figura 44 – Representação geográfica da informação recolhida entre Dezembro de 2008 e 
Julho de 2010, no que concerne à ocupação dos maroços por coelho-bravo (indicando-se o 

número de épocas em que se confirmou a ocupação) na Área de Gestão de Lagoa 

3.5.2 Acção 4.2 – Monitorização das populações de e spécies-presa 

3.5.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.2 diz respeito à monitorização das populações de coelho-bravo e perdiz-
vermelha nas áreas de intervenção, que consistiu na realização de censos periódicos, de 
forma a determinar tendências demográficas ao nível das populações. Esta avaliação foi 
feita com base na densidade de latrinas (método indirecto), no caso de coelho-bravo e 
abundâncias relativas e absolutas (métodos directos) no caso da perdiz-vermelha.   

As tarefas realizadas no âmbito da presente Acção decorreram ao longo de todos os 
trimestres do projecto, tendo sido realizadas 8 campanhas de amostragem para cada uma 
das espécies. A monitorização decorreu nos meses de Fevereiro, Março, Junho e Julho de 
2008, 2009 e 2010, Abril de 2009, Outubro e Novembro de 2008 e 2009, tendo registado 
uma duração 13 semanas no 1º ano, 12 semanas no 2º e 8 semanas no 3º ano, num total 
de 33 semanas. 

As áreas a monitorizar foram definidas no 2º trimestre do projecto, tendo por base as zonas 
definidas como áreas de gestão. Contudo, como a área de gestão foi aumentando ao longo 
do projecto, aumentou também o esforço de amostragem realizado. Assim, no 2º ano de 
projecto, foram definidas áreas de monitorização finais denominadas “Áreas Monitorização 
Gestão”, que teve por base não só a área de gestão como também a localização das 
metodologias de censo definidas para ambas as espécies-presa.  

Para compreender se a tendência demográfica verificada nestas áreas seria ou não 
resultado das medidas de gestão implementadas, definiu-se, para cada uma das Áreas 
Monitorização Gestão (AMG), uma área monitorização controlo (AMC) localizada na mesma 
ZC da Gestão, que se caracteriza por ser um território com características iniciais 
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semelhantes (ao nível de habitat e densidade inicial de coelho), mas que não foi gerido pelo 
Consórcio Atkins/Bio3.  

Na Figura 45  apresenta-se a área de estudo total, onde se inserem as áreas de 
monitorização e respectivos controlos. 

 

Figura 45  – Representação geográfica das áreas de monitorização Gestão e Controlo 
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No Quadro 20 apresenta-se uma caracterização sumária das Áreas de Monitorização 
Gestão e respectivos Controlo que foram monitorizadas no âmbito da Acção 4.2. 

 

Quadro 20  – Caracterização das áreas gestão e áreas controlo relativamente à Zona de 
Caça em que está incluída, área e % de biótopos. 

Nome ou 
Localização (ZCM) 

AMG AMC 

Castro 
Vicente / 

Valpereiro 
Lagoa Azinhoso 

Castro 
Vicente / 

Valpereiro 
Lagoa Azinhoso  

Área (ha) 433,8 224,5 299,7 366,8 191,4 168,1 

%
 d

e 
B

ió
to

po
s 

em
 c

ad
a 

ár
ea

 Cultura Anual 5,4 2,9 17,2 10,6 6,4 20,0 

Cultura 
Permanente 

2,5 29,4 8,9 23,7 5,3 19,3 

Floresta 
Folhosas 11,1 7,8 22,6 56,2 5,1 11,2 

Matos 60,9 58,4 40,1 8,6 75,5 39,4 

Repovoamento 
Florestal 13,6 0,0 10,0 0,2 0,2 9,3 

Sebe 2,6 0 0 0 0 0 

Vegetação 
Ripícola 4,0 1,4 1,1 0,6 7,6 0,8 

 

De acordo com a bibliografia consultada e com as directrizes do Protocolo Metodológico 
(Atkins/Bio3, 2007), definiram-se os seguintes meses para realização de censos, em cada 
ano: 

� Coelho-bravo  

o Fevereiro: período reprodutor, pós época de caça; 

o Junho: pós reprodução, esperado o pico máximo de população; 

o Outubro: início da época de caça, pico mínimo de população. 

� Perdiz-vermelha  

o Março: época de reprodução, contagem de machos em canto; 

o Julho: contagem de perdigotos, pico máximo; 

o Novembro: contagem de bandos durante período de caça, pico mínimo.  

É de referir que a primeira campanha de censo das populações de coelho-bravo e perdiz-
vermelha (Fevereiro e Março de 2008, respectivamente) correspondeu à Amostragem Zero, 
ou seja à situação pré-implementação das medidas de maneio de habitat. Descrevem-se 
em seguida as metodologias aplicadas nos censos de coelho-bravo e perdiz-vermelha ao 
longo dos vários anos de projecto. 

Metodologia aplicada nos censos de coelho-bravo  

Os métodos indirectos utilizados no estudo de uma população de coelho-bravo são, em 
geral, obtidos a partir da quantificação dos indícios de presença desta espécie, tais como as 
tocas, escavadelas, latrinas e excrementos dispersos (Gonçalves, 1996). A contagem 
destes indícios não fornecem estimativas exactas da densidade populacional, mas permitem, 
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contudo, avaliar as flutuações sazonais ou anuais que estas populações sofrem (Pages, 
1980), permitindo avaliar o impacto das medidas de gestão de habitat na sua demografia. 
Assim, as populações de coelho-bravo foram amostradas com base na contagem de latrinas 
em transectos. 

A amostragem foi realizada de forma regular e estratificada, com base numa grelha de 
250x250 metros. Da grelha arbitrária construída no SIG foram inicialmente definidos 114 
transectos, tendo-se aumentado para 131 a partir de Junho de 2008, acompanhando o 
aumento da área gerida, no total das áreas de monitorização. Na Figura 46  encontram-se 
representadas as quadrículas amostradas.  
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Figura 46 - Áreas de amostragem de coelho-bravo; quadrículas (250x250m) amostradas e 
não amostradas para todas as áreas monitorização gestão e controlo 

Em cada quadrícula de amostragem foi definido um transecto com comprimento de 150 
metros ao longo de caminhos existentes. Os trajectos foram percorridos a pé por 2 
observadores, prospectando-se 3 metros para cada lado do transecto, tendo sido registadas 
e georreferenciadas todas as latrinas encontradas, utilizando-se para isso um Sistema de 
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Posicionamento Global Garmin®. Todos os dados recolhidos foram posteriormente 
inseridos num SIG. 

Para cada quadrícula amostrada expressou-se o número total de latrinas em classes de 
abundância, de acordo com as seguintes categorias (Ferreira e Alves, 2005):  

� Classe 1 (0 latrinas): Ausente;  

� Classe 2 (1 – 10 latrinas): Baixa densidade; 

� Classe 3 (11-40 latrinas): Densidade média baixa; 

� Classe 4 (41-70 latrinas): Densidade média alta; 

� Classe 5 (71-100 latrinas): Densidade alta; 

� Classe 6 (> 100 latrinas): Densidade muito alta 

Com base no número de latrinas detectado por transecto calculou-se ainda, para cada área 
de monitorização, um Índice de Abundância Relativa, traduzido no número de latrinas por 
quilómetro (Índice Quilométrico de Abundância - IQA). 

O impacto da gestão de habitat na abundância relativa de coelho-bravo foi ainda avaliado 
através de um modelo para contagens com muitos zeros – Modelo com “Fasquia”, extensão 
dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Os Modelos com “Fasquia” consideram que 
existe um modelo de probabilidade binário que define se uma variável de contagem toma o 
valor zero ou se é positiva. Se a realização for positiva, então a “fasquia” foi ultrapassada e 
a distribuição condicional dos positivos é definida por um modelo de contagens truncado em 
zero. Para a escolha da distribuição de probabilidade foram construídos modelos para 
dados de contagens com distribuições Poisson. O ajustamento do modelo foi avaliado via 
log-verossimilhança. Na estimativa de parâmetros foi calculado o Teste de Wald (Wald test). 
Todos os cálculos foram realizados no software R versão 2.9.2 © (Mullahy, 1986; Faraday, 
2006; Zeileis et al, 2008).  

Foram definidas as seguintes classes de variáveis preditivas como factores: Ano de 
monitorização (2008, 2009 e 2010), tipo de tratamento (gestão vs controlo) e área. A 
variável resposta consistiu no número de latrinas por transecto. Uma vez que existe apenas 
uma amostragem correspondente à situação pré-implementação das medidas de gestão 
(Fevereiro de 2008), optou-se por não definir uma variável “antes e depois do início da 
gestão”, pelo que esta amostragem foi excluída do modelo, tendo sido analisados os dados 
obtidos após o início da gestão (Junho de 2008 a Junho de 2010), de forma a avaliar a 
evolução das populações. 

Para a referida análise foi ainda necessário garantir que, na situação pré-implementação 
das medidas, ou seja em Fevereiro de 2008, as populações nas áreas de Gestão e 
respectivas áreas Controlo tinham abundância equivalente. Cada conjunto de dados 
Gestão-Controlo foi comparado através do Teste de Mann-Whitney para 2 amostras 
independentes. Verificou-se que, antes da implementação das medidas de gestão, em 
Azinhoso e Lagoa as diferenças não eram significativas (U= 0.033, p> 0.1; e U= 0.615, p> 
0.1, respectivamente), mas em Castro Vicente e Valpereiro sim (U= 13.305, p< 0.001). 
Assim sendo, para que se pudesse assumir que as populações tinham abundância 
equivalente antes do início da gestão, optou-se por excluir Castro Vicente e Valpereiro da 
modelo, uma vez que os seus dados poderiam “mascarar” os resultados.  
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Metodologia aplicada nos censos de perdiz-vermelha  

Para o censo das populações de perdiz-vermelha definiram-se inicialmente duas 
metodologias: transectos lineares sem limite de distância e pontos-de-escuta. Contudo, 
como nas primeiras amostragens se verificou que eram observados poucos indivíduos, 
durante o 2º ano, no 7º trimestre, o Consórcio Atkins/Bio3 considerou pertinente a aplicação 
de um método de censo extra, que permitisse calcular densidades absolutas, tendo sido 
realizadas “batidas-em-seco”, também designadas como “método de prospecção em linha”, 
que passaram a ser realizadas nas campanhas correspondentes aos períodos reprodutor e 
pós-reprodutor. 

Transectos lineares sem limite de distâncias  

Foram realizados transectos rodoviários ao longo de caminhos, a uma velocidade reduzida 
(10-15 km/hora), durante as primeiras horas da manhã e as últimas do entardecer. Em cada 
área monitorizada foram, sempre que possível, realizados 2 transectos com comprimento de 
2 km. Na primeira campanha de amostragem foram realizadas 2 réplicas de cada transecto, 
tendo-se aumentado para 4 réplicas nas restantes épocas, considerando-se sempre a 
réplica em que foram observados mais indivíduos. A localização dos trajectos manteve-se 
constante ao longo do tempo.  

Em cada transecto foram anotadas todas as observações de indivíduos/grupos de perdizes, 
tendo-se registado para cada contacto: o número de indivíduos em cada grupo, a classe 
etária (se passível de determinar) e as distâncias perpendiculares dos indivíduos 
observados aos transectos (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995), com recurso a um telémetro 
Bushnell®. 

Pontos-de-escuta  

O método dos pontos-de-escuta permite a detecção dos machos em canto na Primavera, 
tendo sido realizadas amostragens nas épocas reprodutoras de 2008, 2009 e 2010. A 
amostragem foi realizada no início da manhã, e nas últimas horas antes do anoitecer.  

Os pontos foram realizados de forma regular e estratificada, tendo por base uma grelha de 
500x500 metros (localizados o mais próximo dos vértices possível) de forma a minimizar a 
probabilidade de detectar a mesma ave em mais que um local, tendo os mesmos sido 
georreferenciados na primeira amostragem para posterior repetição. Em 2008, em cada 
área de monitorização de Azinhoso e Lagoa foram realizados 6 pontos-de-escuta. Nas 
áreas de monitorização de Castro Vicente e Valpereiro foram realizados 12 pontos, 
perfazendo um total de 48 pontos. Em 2009 e 2010 o número de pontos foi aumentado para 
7 em cada AM de Azinhoso e Lagoa, e para 14 nas AM de Castro Vicente e Valpereiro, 
totalizando 56 pontos-de-escuta. Foram realizadas 2 réplicas de cada ponto, tendo-se 
considerado os resultados daquela em que o registo de indivíduos foi maior. Em cada 
ponto-de-escuta o observador ficou imóvel durante 10 minutos, tendo nesse período de 
tempo registado todos os indivíduos detectados.  

Para ambas as metodologias foram calculados Índices de Abundância Relativa, traduzidos 
no número de indivíduos por quilómetro no caso dos transectos rodoviários (Índice 
Quilométrico de Abundância) ou no número de indivíduos por ponto, no caso dos pontos-de-
escuta (Índice Pontual de Abundância). 

Batidas-em-seco  

O método das batidas-em-seco parte do pressuposto de que todos os exemplares 
existentes na área prospectada são observados, ou seja, que a probabilidade de detecção 
dos indivíduos é igual a 1 (Dias, 2006).  
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Este método foi aplicado nos meses de Abril e Julho de 2009, Março e Julho de 2010. 
Contudo, em Abril, não foi possível amostrar a área correspondente à ZCM de Castro 
Vicente (que inclui metade da AMG e a totalidade da AMC de Castro Vicente e Valpereiro) 
dado que, por ser época de reprodução, a Entidade Gestora desta zona de caça preferiu 
que não se implementasse o método. Nas restantes campanhas todas as áreas de 
monitorização foram amostradas, com excepção da AMC de Castro Vicente e Valpereiro, 
que não foi prospectada por razões de segurança dos observadores, devido ao acentuado 
declive que se verifica na mesma.  

Esta metodologia tem a vantagem de requerer apenas uma visita a cada área de 
monitorização por cada campanha, permitindo a conclusão dos trabalhos num reduzido 
número de dias. Por outro lado, requer um elevado número de observadores (8 batedores) 
para a realização dos censos. Para a prospecção do terreno, o grupo de observadores 
colocou-se em linha, avançando em conjunto a fim de “levantar” as perdizes. Para evitar 
contagens repetidas, os batedores registaram a hora de cada observação. Tanto quanto 
possível, a distância entre batedores foi, em todas as batidas, de aproximadamente 30 
metros, permitindo a manutenção do contacto visual ao longo do percurso. 

A área prospectada em cada área de monitorização variou entre os 20-63 hectares em Abril, 
tendo-se aumentado a área nas restantes campanhas, que variou entre cerca de 35-75ha. A 
escolha das parcelas de amostragem teve em conta a facilidade de deslocação dentro do 
coberto vegetal (foram evitadas áreas de mato denso, inacessíveis aos batedores e pouco 
utilizadas pela perdiz) e topografia (Bibby et al., 1992; Rabaça, 1995).  

Na Figura 47  encontra-se a localização das metodologias aplicadas na amostragem de 
perdiz-vermelha. Para as batidas-em-seco, tendo em conta a dificuldade inerente em 
manter prospecção sempre em linha recta (diferenças na vegetação e topografia) a área em 
seguida representada é uma área aproximada das prospecções realizadas.  
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Figura 47  - Localização geográfica dos métodos aplicados nos censos de perdiz-vermelha 
nas áreas de monitorização gestão e controlo no decorrer do projecto 
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3.5.2.2 Apresentação e análise dos resultados 

Coelho-bravo  

I. Contagem de latrinas em transectos 

A partir do número de latrinas contabilizadas em cada transecto foram calculadas as classes 
de abundância relativa de coelho-bravo por quadrícula, tendo por base os critérios utilizados 
por Alves e Ferreira (2002), para o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Apresenta-
se no Anexo B.5 os dados obtidos no último trimestre (censo de Julho de 2010).  

No Quadro 21 apresenta-se o resumo dos resultados obtidos durante as 8 campanhas de 
censo, estando representada a percentagem de cada classe de abundância, por área de 
monitorização, em cada uma das campanhas de censo. Os resultados são apresentados 
em percentagem, visto existirem diferenças no número de quadrículas amostradas entre 
épocas.  

Quadro 21  –  Percentagem (%) de quadrículas com abundância Muito alta, Alta, Médio alta, 
Médio baixa, Baixa e Ausente, para cada área monitorizada, nas épocas de Fevereiro, 

Junho, Outubro de 2008 e 2009, Fevereiro e Junho de 2010 

Área de 
Monitorização 

Época 
amostragem 

Classes de abundância de coelho-bravo  
Percentagem (%) de quadrículas 

Muito 
alta Alta 

Médio 
alta 

Médio 
baixa Baixa Ausente 

G
es

tã
o 

Castro 
Vicente e 
Valpereiro 

Fev_08 6% 9% 9% 22% 13% 41% 

Jun_08 3% 0% 3% 23% 6% 66% 

Out_08 3% 6% 9% 20% 11% 51% 

Fev_09 3% 3% 9% 14% 11% 60% 

Jun_09 3% 6% 3% 3% 9% 77% 

Out_09 3% 0% 3% 31% 9% 54% 

Fev_10 0% 3% 6% 17% 14% 60% 

Jun_10 0% 3% 0% 9% 9% 80% 

Lagoa 

Fev_08 0% 0% 8% 31% 0% 62% 

Jun_08 0% 0% 0% 13% 7% 80% 

Out_08 0% 0% 0% 27% 0% 73% 

Fev_09 0% 0% 0% 27% 27% 47% 

Jun_09 7% 7% 0% 27% 7% 53% 

Out_09 7% 7% 7% 20% 7% 53% 

Fev_10 7% 13% 0% 13% 7% 60% 

Jun_10 13% 0% 7% 33% 7% 40% 

Azinhoso 

Fev_08 0% 8% 25% 8% 17% 42% 

Jun_08 0% 0% 0% 13% 6% 81% 

Out_08 0% 6% 12% 18% 6% 59% 

Fev_09 0% 6% 6% 24% 12% 53% 

Jun_09 0% 18% 12% 6% 18% 47% 

Out_09 0% 6% 19% 13% 6% 56% 

Fev_10 6% 12% 18% 6% 0% 59% 

Jun_10 6% 12% 6% 6% 18% 53% 
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Área de 
Monitorização 

Época 
amostragem 

Classes de abundância de coelho-bravo  
Percentagem (%) de quadrículas 

Muito 
alta Alta 

Médio 
alta 

Médio 
baixa Baixa Ausente 

C
on

tr
ol

o 

Castro 
Vicente e 
Valpereiro 

Fev_08 0% 0% 0% 16% 3% 81% 

Jun_08 0% 0% 3% 6% 6% 85% 

Out_08 0% 0% 6% 3% 6% 85% 

Fev_09 3% 0% 3% 6% 6% 82% 

Jun_09 3% 0% 0% 0% 9% 88% 

Out_09 3% 0% 0% 3% 3% 91% 

Fev_10 0% 3% 0% 3% 3% 91% 

Jun_10 0% 0% 0% 6% 6% 88% 

Lagoa 

Fev_08 0% 0% 8% 8% 8% 77% 

Jun_08 0% 0% 0% 7% 0% 93% 

Out_08 0% 0% 0% 0% 13% 87% 

Fev_09 0% 0% 0% 7% 20% 73% 

Jun_09 0% 0% 0% 7% 40% 53% 

Out_09 0% 0% 0% 7% 33% 60% 

Fev_10 0% 0% 0% 7% 13% 80% 

Jun_10 0% 0% 0% 13% 7% 80% 

Azinhoso 

Fev_08 0% 17% 8% 8% 17% 50% 

Jun_08 0% 0% 0% 7% 13% 80% 

Out_08 0% 0% 7% 0% 7% 87% 

Fev_09 0% 0% 7% 7% 13% 73% 

Jun_09 0% 7% 0% 13% 7% 73% 

Out_09 0% 7% 7% 13% 13% 60% 

Fev_10 13% 0% 0% 27% 0% 60% 

Jun_10 0% 13% 0% 13% 7% 67% 

Total 
(6 Áreas) 

Fev_08 2% 5% 8% 17% 9% 60% 
Jun_08 1% 0% 2% 13% 5% 78% 
Out_08 1% 2% 6% 11% 8% 72% 

Média 2008 1% 2% 6% 14% 7% 70% 

Fev_09 2% 2% 5% 13% 13% 66% 
Jun_09 3% 7% 3% 7% 13% 70% 
Out_09 2% 2% 5% 15% 10% 65% 

Média 2009 2% 4% 4% 12% 12% 67% 

Fev_10 3% 5% 4% 11% 7% 70% 
Jun_10 2% 4% 2% 11% 8% 73% 

Média 2010 3% 5% 3% 11% 8% 72% 
 

 

Uma análise global aos resultados obtidos para a área de estudo permite verificar, no total 
das 6 áreas monitorizadas, algumas oscilações na percentagem de quadrículas amostradas 
inseridas nas várias classes de abundância.  

Entre o 1º e o 2º ano de projecto (2008 e 2009) verificou-se um aumento na percentagem de 
quadrículas com abundância de coelho-bravo alta e muito alta, bem como uma ligeira 
diminuição da percentagem de quadrículas onde a espécie não foi detectada. Contudo, 
entre 2009 e 2010, a tendência positiva de incremento da percentagem quadrículas com 
abundância alta e muito alta manteve-se, enquanto que a percentagem de quadrículas com 
ausência aumentou. 
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O referido resultado deve-se sobretudo a uma diminuição do número de quadrículas 
inseridas nas classes de abundância intermédia, as quais passaram a ausentes ou, por 
outro lado, evoluíram para maiores abundâncias. 

Tendo em conta que as amostragens realizadas em 2010 corresponderam ao final da época 
venatória (Fevereiro) e ao final do pico da época de reprodução (Junho), os resultados 
poderão ser devidos ao facto de as populações de coelho-bravo terem tendência para se 
manterem em zonas mais localizadas e junto aos locais de refúgio (abrigos, no caso dos 
adultos e nas proximidades das tocas, no caso das crias), não expandindo tanto os seus 
territórios. Assim, esta concentração de animais em algumas quadrículas poderá justificar 
também o aumento da percentagem da classe “Ausente”, uma vez que haverá tendência 
para utilizar determinados locais que ofereçam melhores condições de habitat em 
detrimento de outros. 

Uma análise aos resultados obtidos para cada área de monitorização separadamente, 
permite evidenciar diferenças substanciais entre as várias áreas. 

Assim, na Área de Gestão de Castro Vicente e Valpereiro, o recenseamento de coelho-
bravo ao longo do projecto revelou uma diminuição drástica do número de quadrículas onde 
a espécie foi detectada, passando a percentagem de quadrículas inseridas na classe 
“Ausente” para cerca do dobro (40% em Fevereiro de 2008 para 80% em 2010). 
Consequentemente, a percentagem de quadrículas inseridas nas classes de maior 
abundância decresceu, em alguns casos, até aos 0%. Quanto à respectiva Área Controlo, a 
percentagem de quadrículas com ausência foi elevada ao longo das 8 campanhas de 
censo, tendo variado entre os 80-90%, sendo de salientar a diminuição na percentagem das 
classes de abundância alta e muito alta, as quais passaram a 0% na ultima campanha de 
amostragem.  

Quanto à Área de Gestão de Lagoa, os resultados obtidos são bastante mais animadores, 
tendo vindo a registar-se um aumento gradual não só na percentagem de quadrículas em 
que a espécie foi detectada, mas também na percentagem de quadrículas em que se 
verificaram classes de maior abundância. De facto, em Junho de 2009 foram pela primeira 
vez registadas 7% das quadrículas com abundância muito alta, tendo este valor evoluído 
para o dobro no mesmo período de 2010. Paralelamente, a percentagem de quadrículas 
onde a espécie não foi detectada registou, na última campanha de censo, o valor mais baixo 
desde o início da monitorização, indicativo da recuperação da população na AG de Lagoa. 
Por outro lado, na Área Controlo de Lagoa a mesma tendência não se verificou, sendo que 
a percentagem de quadrículas inseridas nas várias classes de abundância se manteve 
praticamente inalterada desde Fevereiro de 2008 até Junho de 2010.  

Relativamente a Azinhoso, na Área de Gestão o padrão é semelhante ao observado em 
Lagoa, tendo sido registado um aumento considerável na percentagem de quadrículas 
inseridas nas classes de maior abundância e diminuição das quadrículas em que a espécie 
não foi detectava. Nesta área é de salientar o resultado obtido a partir de Fevereiro de 2010, 
campanha a partir da qual se registaram classes de abundância muito altas. No que 
respeita à respectiva Área Controlo, verificaram-se também algumas melhorias nas 
abundâncias populacionais da espécie face à situação inicial não sendo, contudo, tão 
evidentes como na área gerida. 

Na Figura 48, Figura 49 e Figura 50 , apresentam-se geograficamente os resultados 
obtidos para as Áreas de Gestão e Controlo de Castro Vicente e Valpereiro, Lagoa e 
Azinhoso, em todas as campanhas de censo realizadas, ou seja, entre Fevereiro de 2008 e 
Junho de 2010.  
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Figura 48 – Classes de abundância de coelho-bravo para uma grelha de 250x250m, para as áreas Controlo e Gestão de Castro Vicente e Valpereiro, ao longo 
das 8 campanhas de monitorização realizadas entre 2008 e 2010 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 95  
 

 

Figura 49 – Classes de abundância de coelho-bravo para uma grelha de250x250m, para as áreas Controlo e Gestão de Lagoa, ao longo das 8 
campanhas de censo realizadas entre 2008 e 2010 
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Figura 50 – Classes de abundância de coelho-bravo para uma grelha de250x250m, para as áreas Controlo e Gestão de Azinhoso, ao longo das 8 
campanhas de censo realizadas entre 2008 e 2010 
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Apresenta-se na figura seguinte (Figura 51 ), o gráfico relativo aos resultados do Índice 
Quilométrico de Abundância de latrinas – IQA (número médio de latrinas/km) registado em 
cada uma das campanhas de amostragem, para cada uma das Áreas de Monitorização. 
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Figura 51  – Número médio de latrinas/km (IQA) em cada época de amostragem, nas 
Áreas de Monitorização Gestão (AMG) e Controlo (AMC) de: a) Castro Vicente e 

Valpereiro (CVVP), b) Lagoa (Lag) e c) Azinhoso (Azi)  

a) 

b) 

c) 
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A análise do gráfico a) revela que, apesar de na primeira amostragem a área de Gestão 
de Castro Vicente e Valpereiro ser a que apresentava valores médios de IQA mais 
elevadas (cerca de 30 latrinas/km), ao longo do projecto sofreu uma acentuada diminuição, 
sendo nas últimas campanhas a área de gestão com abundâncias mais baixas (inferiores 
a 10 latrinas/km). No Controlo desta área os valores apresentaram-se sistematicamente 
baixos, não se tendo ultrapassado nunca as 10 latrinas/km.  

Os resultados indicam que, na Área de Gestão de Castro Vicente e Valpereiro, apesar de 
se ter aumentado a capacidade de suporte do meio (tanto a nível alimentar e hídrico como 
da disponibilidade de abrigo) esta melhoria não foi suficiente para contrariar a tendência 
negativa que se registou ao longo do projecto. Salienta-se, neste contexto, que existem 
outros factores que limitam, directa e indirectamente, a sobrevivência das populações de 
coelho-bravo, tais como a potencial incidência de surtos de mixomatose e/ou hemorrágica 
viral ou uma elevada pressão cinegética, que contribuem para o aumento da taxa de 
mortalidade não natural das populações. Quando a incidência destes factores tem um 
efeito severo e contínuo sobre as populações, o efeito positivo da melhoria do habitat na 
produtividade da espécie não é suficiente para colmatar o défice causado por uma 
mortalidade excessiva.  

Tal como se pode ver no gráfico b) da figura anterior, as áreas de Gestão e Controlo de 
Lagoa partiram de densidades semelhantes (cerca de 10 latrinas/km), tendo ambas 
registado uma quebra em Junho de 2008 para valores inferiores a 5 latrinas/km. Na Área 
de Gestão, registou-se uma recuperação a partir de Outubro de 2008, a qual se manteve 
constante até ao último trimestre do projecto, sendo que na 8ª campanha de censo, o 
número médio de latrinas/km era cerca de 3 vezes superior ao contabilizado inicialmente. 
A mesma tendência não se verificou na respectiva área Controlo, sendo que, após a 
quebra inicial, as abundâncias se mantiveram sempre baixas, com valores inferiores de 
cerca de 5 latrinas/km.  

No que respeita a Azinhoso, representada pelo gráfico c), verifica-se que, tal como em 
Lagoa, as áreas Gestão e Controlo apresentavam valores iniciais semelhantes (superior a 
20 latrinas/km). Nesta ZC a quebra nas densidades foi mais expressiva no Controlo 
(passou para valores inferiores a 5 latrinas/km) que na gestão (10 latrinas/km em Junho de 
2008). Ao longo da monitorização registou-se um aumento gradual do número médio de 
latrinas/km em ambas as áreas, tendo este sido mais expressivo na Área Gestão. Em 
Fevereiro de 2010 ambas as áreas superaram a densidade inicialmente observada, 
apresentando valores muito semelhantes (cerca de 25 latrinas/km). Na última campanha, 
apesar da Área Controlo ter registado novamente uma diminuição da densidade, a Área 
Gestão registou o valor mais elevado de sempre para todas as áreas monitorizadas (cerca 
de 40 latrinas/km). 

Apresenta-se no Quadro 22  os resultados obtidos no Modelo de Fasquia, onde se 
apresentam os coeficientes do modelo de contagem (análise da abundância de latrinas e 
factores que a influenciam) e os coeficientes do modelo de “fasquia” em zero, que indica a 
probabilidade de ocorrência de positivos (ocorrência de latrinas). No referido modelo 
testou-se: 1) o tipo de tratamento efectuado (Gestão vs Controlo); 2) os resultados obtidos 
por zona de caça (Azinhoso vs Lagoa); 3) os resultados por ano (2008 vs 2009 vs 2010). 
No quadro, a variável que é apresentada está sempre a ser comparada com a que não 
surge na tabela, ou seja no caso da gestão vs controlo só surge gestão porque está a ser 
comparada com o controlo. 
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Quadro 22 – Resultados obtidos no Modelo de Fasquia 

Coeficientes do modelo de contagens ( poisson  truncado em zero com função ligação log ) 
Ordenada na Origem Estimativa Erro-padrão Valor z V alor p 

Tratamento "Gestão" 0.66357  0.08261   8.033 9.54e-16 *** 

Zona de Caça "Lagoa" -0.45940 0.07242 -6.343 2.25e-10 *** 

Ano "2009" 0.23383 0.11530 2.028 0.0426 *   

Ano "2010" 0.85228 0.11283 7.554 4.24e-14 *** 

Coeficientes do modelo de "Fasquia" em zero (binomi al com função ligação logit ) 
Ordenada na Origem Estimativa Erro-padrão Valor z V alor p 

Tratamento "Gestão"  0.7288  0.2109 3.456 0.000548 *** 

Zona de Caça "Lagoa"  -0.1114  0.2090   -0.533 0.594061  

Ano "2009"   0.9908   0.2705 3.663 0.000249 *** 

Ano "2010"   0.8281   0.2923 2.833 0.004611 **  

Nível de significância: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001   

 

Relativamente aos resultados obtidos no Modelo de Fasquia, tal como se pode observar 
no quadro anterior, para as áreas de monitorização de Lagoa e de Azinhoso verificou-se 
que, a aplicação de medidas de gestão teve influência altamente significativa tanto na 
abundância de latrinas, que é significativamente superior nas áreas de Gestão (p<0,001), 
como ao nível da probabilidade de ocorrência de latrinas (p<0,001), sendo a probabilidade 
de ocorrência de transectos com contagens não-nulas maior na gestão. 

Quanto ao ano, verifica-se também que o ano tem influência significativa tanto na 
abundância como na probabilidade de ocorrência de contagens positivas. Neste caso, 
para a abundância os valores de p são significativos entre 2008 e 2009 e altamente 
significativos entre 2008 e 2010, o que indica que desde 2008, tanto a abundância de 
latrinas como a probabilidade de ocorrerem transectos com latrinas tem vindo a aumentar. 

O aumento significativo da abundância de coelho-bravo nas AG de Lagoa e de Azinhoso, 
em especial nos últimos trimestres do projecto, demonstra o impacto positivo que as 
medidas de maneio do habitat têm nas áreas geridas. De facto, tendo em conta que o 
coelho-bravo tende a seleccionar locais de maior densidade de matos em detrimento de 
áreas que fornecem alimento, mas que não constituem bom coberto de refúgio (Lombardi 
et al, 2007), a melhoria da capacidade de suporte do meio nestas áreas (através da 
realização de sementeiras) pode ter sido crucial para o aumento da abundância 
populacional de coelho-bravo. Por outro lado, face a uma situação de aumento da 
densidade das populações, e a uma consequente diminuição das zonas disponíveis para 
estabelecimento de territórios e locais de reprodução, a existência dos maroços, em 
especial em Lagoa, poderá ter contribuído de forma significativa para a recuperação do 
coelho-bravo nas áreas intervencionadas. 

Perdiz-vermelha  

I. Transectos rodoviários 

No Quadro 23  encontra-se o resumo da informação relativa às 8 campanhas de censo de 
perdiz-vermelha realizadas entre 2008 e 2010, apresentando-se o número de contactos 
(observações de bandos ou indivíduos isolados) e o número máximo de animais 
observados em cada um dos transectos rodoviários efectuados. Salienta-se que, excepto 
na 1ª amostragem, em que foram realizadas 2 réplicas de cada transecto, foram sempre 
realizadas 4 réplicas. 
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Quadro 23 – Número de contactos e número máximo de perdizes detectadas por transecto 
realizado, nos 8 censos da monitorização de perdiz-vermelha ao longo do projecto 

ID 
Transecto  

2008 2009 2010 

Março Julho Novembro  Março Julho Novembro  Março Julho 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obsv 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Nº 
cont 

Nº 
máx 
aves 
obs 

Gestão 
CV/VP_01 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 3 

Gestão 
CV/VP_02 2 2 0 0 0 0 1 2 3 6 1 2 1 1 2 7 

Controlo 
CV/VP_01 0 0 0 0 1 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 

Controlo 
CV/VP_02 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 2 2 6 

Gestão 
Lag_01 2 2 3 9 0 0 1 2 2 4 0 0 1 2 1 5 

Gestão 
Lag_02 1 2 2 5 0 0 3 4 1 5 0 0 1 2 1 1 

Controlo 
Lag 1 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 

Gestão 
Azi_01 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 8 0 0 0 0 

Gestão 
Azi_02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Controlo 
Azi 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 7 

Total 
geral 8 11 6 16 2 5 11 14 10 21 6 17 6 10 8 29 

 

O Índice Quilométrico de Abundância (IQA) foi calculado com base nos resultados obtidos 
na réplica em que se registaram valores maiores e traduz-se na razão entre o número de 
animais observados e a distância percorrida ao longo do transecto (expresso em número 
de perdizes por km). No Quadro 24 apresenta-se, para cada Área de Monitorização e 
para cada época de amostragem, o número de transectos prospectados, o número de 
quilómetros percorridos, o número de perdizes observadas e o respectivo IQA. 

Quadro 24 – Número total de perdizes-vermelhas observadas e Índice Quilométrico de 
Abundância (nº indivíduos/km) registados em cada uma das áreas monitorizadas ao longo 

das 8 campanhas de censo realizadas no decorrer do projecto 

Á
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s.
 

IQ
A

 

N
º 

av
es

 
ob

s.
 

IQ
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Gestão 
CV/VP 2 4 5 1,3 2 0,5 0 0 2 1 6 1,5 7 1,8 1 0,3 10 

2,5 
Contro lo  

CV/VP 2 4 0 0 0 0 4 1 2 1 4 1 0 0 2 0,5 6 
1,5 

Gestão Lag  2 4 4 1 14 3,5 0 0 6 2 9 2,3 0 0 4 1 6 1,5 
Control o 

Lag 1 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 
0 

Gestão Azi 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 8 2 0 0 0 0 
Control o 

Azi 1 2 0 0 0 0 1 0,3 0 0 2 1 0 0 1 0,5 7 3,5 
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A análise aos resultados apresentados nos quadros anteriores (Quadro 23 , Quadro 24 ), 
permite verificar que, mesmo com o aumento do número de réplicas de cada transecto (4 
réplicas a partir de Julho de 2008), o número de observações de perdiz-vermelha ao longo 
das várias campanhas de censo foi sempre bastante reduzido.  

Em todas as épocas o número de contactos por transecto foi bastante baixo (máximo de 3 
contactos na Primavera 2009 na Gestão e Controlo de Lagoa e no Verão 2009 na Gestão 
de Castro Vicente e Valpereiro). O mesmo se verificou no número de animais observados, 
tendo os valores máximos sido registados nas campanhas de Verão (período pós-
reprodutor correspondente ao pico máximo da população) com 16, 21 e 29 indivíduos 
observados, em Julho de 2008, 2009 e 2010, respectivamente. Tal como seria de esperar, 
no período reprodutor (Primavera) o número de perdizes observadas foi inferior (11, 14 e 
10 animais em 2008, 2009 e 2010, respectivamente), correspondendo a maioria das 
observações a casais. Relativamente ao censo realizado durante a época venatória 
(Novembro), pico mínimo populacional, salienta-se que, em 2008 foram observadas 
apenas 5 perdizes, em 2 das 6 áreas monitorizadas. Esse foi o pior resultado obtido ao 
longo da monitorização, situação que não se verificou no ano seguinte (Novembro de 
2009), quando foram observados 17 indivíduos.  

Analisando os valores obtidos nas várias áreas de monitorização (Quadro 23  e Quadro 
24), verifica-se que, para além dos valores serem baixos na totalidade das áreas e épocas 
amostradas, há uma grande oscilação de censo para censo. Esta discrepância deve-se 
não só a variações na densidade, mas também às diferenças comportamentais da perdiz-
vermelha ao longo do ano. Na Primavera os casais são bastante territoriais, no Verão a 
agregação em bandos torna a espécie mais conspícua e na época cinegética (Outono) a 
perdiz-vermelha, ao adoptar um comportamento anti-predatório (preferência por áreas 
mais fechadas, como por ex. matos), torna-se mais difícil de detectar. 

Tendo em conta que o número de animais observados ao longo de todo o projecto foi 
bastante reduzido, não foi possível avaliar o efeito das medidas de gestão sobre as 
populações de perdiz. Apresenta-se, contundo, na Figura 52, o Índice Quilométrico de 
Abundância (IQA) calculado para cada área de monitorização, nos censos realizados entre 
Março de 2008 e Julho de 2010. 
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Figura 52  – Índice Quilométrico de Abundância (IQA) de perdiz-vermelha, em cada época 
de amostragem, nas Áreas de Monitorização Gestão (AMG) e Controlo (AMC) de: a) 

Castro Vicente e Valpereiro (CVVP), b) Lagoa (Lag) e c) Azinhoso (Azi)  
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Tal como se pode ver na figura anterior (Figura 52 ), a área de gestão de Castro Vicente e 
Valpereiro (gráfico a) foi a que registou mais vezes presença da espécie (presença em 7 
das 8 monitorizações realizadas). O valor mais elevado foi obtido, tanto na área gestão 
como controlo, na último censo (Verão de 2010) com cerca de 2,5 e 1,5 perdizes/km, 
respectivamente. Em ambas as áreas não é perceptível a ocorrência de máximos e 
mínimos populacionais nas épocas de Verão e Outono, respectivamente, salientando-se 
que o pico positivo obtido na Gestão em Novembro de 2009, poderá estar relacionado 
com a eventual realização de repovoamento na época venatória, por iniciativa externa ao 
Projecto.   

Em Lagoa, verificou-se que, no período reprodutor (Março) o IQA foi semelhante para os 3 
anos (cerca de 1 perdiz/km), seguido de um pico de abundância no período pós-reprodutor 
(Julho), o qual tem vindo a diminuir de ano para ano (de 3,5 em 2008 passou para 1,5 em 
2010). Nos dois períodos cinegéticos monitorizados (pico mínimo populacional) não foram 
observadas perdizes na área de gestão. Tendo em conta que, nos censos seguintes 
voltam a ser observadas, estes resultados evidencia o comportamento anti-predatório da 
espécie que, ou se camufla melhor nesta época ou opta por utilizar outras áreas que 
ofereçam melhores condições de refugio. Salienta-se ainda que na área Controlo apenas 
foram observadas perdizes na época de reprodução (IQA=1 perdiz/km, em todos os anos). 

No que concerne às áreas de monitorização de Azinhoso verifica-se que, na maioria das 
épocas não foram observadas perdizes, apresentando por norma IQAs inferiores a 1 
perdiz/km. As duas excepções verificadas dizem respeito a um pico máximo registado no 
último censo na área Controlo (cerca e 3,5 perdizes/km) e outro na área Gestão (2 
perdizes/km) em Novembro de 2009. Relativamente a este último valor, é provável que 
reflicta a realização de repovoamentos realizados na época cinegética, por iniciativas 
extrínsecas aos trabalhos do Consórcio, cujo sucesso, tendo em conta os resultados das 
épocas seguintes (zero observações) deve ter sido nulo. 

Os dados obtidos nos transectos rodoviários de Julho de 2010 (8ª campanha de censo) 
apresentam-se no Anexo B.6 .  

II. Pontos de escuta 

Na Figura 53  apresenta-se a localização dos pontos de escuta realizados entre Março de 
2008 e 2010 discriminando-se, por ano, a informação relativa à confirmação da presença 
de perdiz-vermelha através da aplicação desta metodologia. 
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Figura 53  – Representação geográfica da localização dos pontos de escuta e resultados 
dos censos de perdiz-vermelha nos meses de Março de 2008 a 2010 
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Tendo em conta que ao longo dos 3 anos de monitorização, a maioria das perdizes foi 
detectada fora do buffer de 100 m relativamente ao ponto (categoria + 100 m), não foi 
possível calcular densidades através deste método. Assim, para os pontos de escuta 
foram calculadas abundâncias relativas de perdiz-vermelha, através do Índice Pontual de 
Abundância (IPA), que se traduz na razão entre o número de animais detectados em cada 
área de monitorização e o número de pontos realizados (nº perdizes/ponto). No Quadro 
25 apresenta-se a informação relativa aos pontos de escuta realizados nas campanhas de 
Março de 2008 a 2010.  

Quadro 25  – Número de pontos de escuta em cada área de monitorização em que se 
registou presença de perdiz, respectivo número de machos em canto identificado e IPA 
(número de indivíduos/ponto) para as campanhas de amostragem de Março de 2008, 

2009 e 2010 

Área de 
monitorização 

Época de 
monitorização  

Nº 
Pontos 

de 
escuta 

Nº 
pontos 

com 
Presença  

%  de 
pontos 

com 
presença  

Nº 
machos 

em 
canto 

IPA 

G
es

tã
o 

Castro 
Vicente e 
Valpereiro 

Março_08 12 7 58 8 0,67 
Março_09 14 1 7 1 0,07 
Março_10 14 0 0 0 0,00 

Lagoa 

Março_08 6 0 0 0 0,00 
Março_09 7 3 43 4 0,57 
Março_10 7 0 0 0 0,00 

Azinhoso 

Março_08 6 0 0 0 0,00 
Março_09 7 0 0 0 0,00 
Março_10 7 0 0 0 0,00 

C
on

tr
ol

o 

Castro 
Vicente e 
Valpereiro 

Março_08 12 1 8 1 0,08 
Março_09 14 2 14 3 0,21 
Março_10 14 1 7 1 0,07 

Lagoa 

Março_08 6 4 67 4 0,67 
Março_09 7 0 0 0 0,00 
Março_10 7 0 0 0 0,00 

Azinhoso 

Março_08 6 1 17 1 0,17 
Março_09 7 2 29 2 0,29 
Março_10 7 0 0 0 0,00 

Total_6 áreas  
Março_08 48 13 27 14 0,29 
Março_09 56 8 15 10 0,18 
Março_10 56 1 2 1 0,02 

 

A representação gráfica do IPA (Índice Pontual de Abundância), calculado para os pontos 
de escuta, nas épocas de reprodução de 2008, 2009 e 2010 é apresentada na Figura 54 . 

 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 106  
 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Azinhoso
Gestão

Azinhoso
Controle

Lagoa
Gestão

Lagoa
Controle

CV/VP
Gestão

CV/VP
Controle

Área Monitorizada

IP
A

 (n
º i

nd
iv

íd
uo

s/
po

nt
o)

Mar-08

Mar-09

Mar-10

 

Figura 54 – Número de machos em canto identificados nas épocas de monitorização de 
Março de 2008,2009 e 2010 

Apesar de em 2009 se ter aumentado o esforço de amostragem, comparativamente a 
2008, a percentagem de pontos de escuta em que foi confirmada a presença de perdiz-
vermelha diminuiu em 12%, sendo que em 2010 apenas foi detectado 1 macho em canto 
Esta diminuição reflectiu-se numa redução do Índice Pontual de Abundância médio de 0,3 
para 0,2 perdizes/ponto em 2010.  

Analisando os resultados do IPA para cada área monitorizada (Figura 54 ), observa-se que 
a única área onde a espécie foi identificada nos 3 anos foi o Controlo de Castro Vicente e 
Valpereiro. Na área Gestão, foram ouvidos 8 machos em 2008 (0,7 macho/ponto), 1 em 
2009 (0,1 macho/ponto) e zero em 2010. Relativamente à ZC de Lagoa, em 2008 apenas 
foram detectadas perdizes no Controlo. Em 2009 a área de Gestão desta ZC foi a que 
apresentou melhores resultados, tendo-se registado 4 machos em canto (IPA=0,6) Quanto 
à área de Gestão de Azinhoso, não foi possível confirmar a presença de perdiz-vermelha 
com este método em nenhuma das amostragens.  

III. Batidas em seco (prospecção em linha) 

A aplicação deste método permitiu contar o número de perdizes existente nas áreas 
prospectadas (batidas), tendo-se calculado para estes locais a densidade populacional. No 
Quadro 26  apresenta-se a informação relativa às batidas realizadas no decorrer do 
projecto, área prospectada, área total, número de perdizes observadas e respectiva 
densidade (número de perdizes por hectare) nas áreas de monitorização. Para os meses 
de Julho de 2009 e 2010, correspondentes ao período pós-reprodutor, são diferenciados 
sempre que possível o número de perdigotos e adultos observados. 
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Quadro 26 – Resultados obtidos com as batidas-em-seco: área prospectada, área total, 
número de perdizes observadas e densidade (nº perdizes/hectare), obtida em cada área 

ao longo das épocas de monitorização 

Época  Área 
Monitorização 

Área 
total 
(ha) 

Área 
Prosp 
(ha) 

% da 
área 
total 

Nº indivíduos Observados 
Densidade 
(perdiz/ha)  Adulto Juvenil  Indeter. Total  

A
br

-0
9 

Gestão Valpereiro 236 63,2 26,8 5 - - 5 0,08 
Gestão Castro 

Vicente 198 0 0 - - - - - 

Gestão Lagoa 225 35,3 15,7 5 - - 5 0,14 

Controlo Lagoa 191 20 10,5 4 - - 4 0,2 

Gestão Azinhoso 299 32,7 10,9 0 - - 0 0 

Controlo Azinhoso 168 38,8 23,1 2 - - 2 0,05 

Ju
l-0

9 

Gestão Valpereiro 236 57,6 24,4 6 8 - 14 0,24 
Gestão Castro 

Vicente 198 77,2 39 6 15 - 21 0,27 

Gestão Lagoa 225 40 17,8 5 12 - 17 0,43 

Controlo Lagoa 191 41,8 21,9 0 0 - 0 0 

Gestão Azinhoso 299 43 14,4 2 0 - 2 0,05 

Controlo Azinhoso 168 52,4 31,2 1 0 - 1 0,02 

M
ar

-1
0 

Gestão Valpereiro 236 66,7 28,3 3 - - 3 0,04 
Gestão Castro 

Vicente 198 74,5 37,6 7 - - 7 0,09 

Gestão Lagoa 225 34,9 15,5 2 - - 2 0,06 

Controlo Lagoa 191 36,5 19,1 0 - - 0 0,00 

Gestão Azinhoso 299 44,5 14,9 1 - - 1 0,02 

Controlo Azinhoso 168 53,9 32,1 3 - - 3 0,06 

Ju
l-1

0 

Gestão Valpereiro 236 71,5 30,3 0 0 32 32 0,45 
Gestão Castro 

Vicente 198 78,7 39,7 2 16 15 33 0,42 

Gestão Lagoa 225 36,2 16,1 2 0 8 10 0,28 

Controlo Lagoa 191 33,0 17,3 0 0 0 0 0,00 

Gestão Azinhoso 299 47,2 15,8 0 0 6 6 0,13 

Controlo Azinhoso 168 65,9 39,3 0 0 8 8 0,12 
 

A representação gráfica da densidade de perdiz obtida pelo método das batidas-em-seco, 
entre os meses de Abril de 2009 e Julho de 2010, apresenta-se na Figura 55 . Na figura 
seguinte (Figura 56 ) apresenta-se a densidade média obtida para a globalidade das áreas 
gestão monitorizadas e áreas Controlo. 
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Figura 55 – Densidade de perdiz vermelha nas épocas reprodutora (Abril/ Março) e pós-
reprodutora (Julho) de 2009 e 2010, nas áreas onde foram realizadas batidas-em-seco 
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Figura 56 – Densidade média de perdiz-vermelha nas épocas reprodutora (Abril/ Março) e 
pós-reprodutora (Julho) de 2009 e 2010, nas áreas gestão e controlo monitorizadas 

 

Os resultados obtidos com a aplicação do método das “batidas em seco” permitiram 
confirmar a existência de baixas densidades de perdiz-vermelha nas áreas de 
monitorização, sendo o valor máximo de aproximadamente 0,4 perdiz/ha, nas áreas de 
gestão de Lagoa (Julho 2009) e Castro Vicente e Valpereiro (Julho 2010). Com excepção 
da ZC de Lagoa, as densidades mais elevadas foram obtidas na última época de 
amostragem (Figura 55 ). Pela mesma figura é ainda possível verificar que, as áreas onde 
se têm observado menos perdizes correspondem à ZC de Azinhoso Gestão e Controlo e 
Controlo de Lagoa. 

Salienta-se ainda que, na maioria das épocas amostradas, os valores obtidos nas áreas 
Controlo foram inferiores aos obtidos nas áreas Gestão, excepto na 1ª amostragem em 
que foi ligeiramente superior, tendo também sido essa a única época onde foram 
observadas perdizes na Área Controlo de Lagoa. Como seria de esperar, em especial nas 
áreas de gestão, os valores mais elevados foram obtidos no período pós-reprodutor 
(Figura 56 ).  
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Eficiência dos métodos na detecção da espécie 

Tendo em conta que a partir do 7º trimestre foram realizados 3 métodos de censo distintos, 
para além da análise dos resultados de cada um, analisou-se também a eficiência dos 
métodos utilizados na detecção de perdizes na área de estudo. Para o cálculo da 
Eficiência (E), considerou-se que a Eficiência máxima (igual a 1) é obtida pela conjugação 
da informação de todos os métodos aplicados, ou seja o número total de áreas em que foi 
detectada a espécie. Assim, a Eficiência de cada método é dada pela seguinte fórmula: 

 

 

No Quadro 27  apresenta-se a informação relativa à Eficiência de cada método no censo 
da Primavera de 2009 (Março/Abril) e 2010 (Março) e de Verão de 2009 e 2010 (Julho). 
Como em Novembro apenas se efectua 1 método (transectos rodoviários) não é calculada 
a Eficiência, pois esta seria sempre igual a 1. 

Quadro 27  – Apresentação dos resultados obtidos nos pontos de escuta, transectos e 
batidas (IPA, IQA e Densidades), na época de reprodução e pós-reprodução de 2009  

Época de 
amostragem 

Eficiência método 

Pontos 
escuta  

Transectos 
rodoviários  

Batidas em 
seco 

Março/Abril 2009 0,6 0,7 0,8 

Julho 2009 - 0,7 1,0 

Março 0,1 0,7 0,8 

Julho 2010 - 0,7 1,0 

 

Tal como se pode verificar no quadro anterior, nos 4 períodos de censo analisados, o 
método mais eficiente foi o das Batidas em seco, cuja eficiência variou entre 0,8 e 1. 
Relativamente aos transectos rodoviários a eficácia foi ligeiramente inferior, mantendo-se 
constante em todas as épocas (E=0,7). A utilização de pontos de escuta foi o método 
menos eficiente, especialmente no censo de 2010, onde apenas foi ouvido um macho em 
canto numa das áreas de monitorização.    

Apesar do método “batidas em seco” ter apresentado uma eficiência superior na detecção 
da espécie verificou-se que nem sempre a sua eficiência é igual a 100%. Assim, de certo 
modo pode considerar-se vantajoso que, em situações de baixas densidades, sejam 
utilizados vários métodos uma vez que a informação recolhida em cada método acaba por 
ser complementar. De qualquer modo, os resultados obtidos permitiram verificar que, 
tendo em conta a complexilidade logística inerente à utilização de vários métodos, a 
utilização exclusiva do método “batidas em seco” revela-se como uma boa opção em 
futuros projectos que ocorram na região.  

Eficiência (E)  do método X = Nº áreas com presença confirmadas pelo método X  
                   Nº áreas com presença confirmada 
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3.5.3 Acção 4.3 – Monitorização sanitária das popul ações de espécies-presa 

3.5.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.3 visou a monitorização sanitária das populações de coelho-bravo e perdiz-
vermelha nas áreas finais de intervenção. Após a celebração do Protocolo de Colaboração 
entre as Entidades Gestoras das Zonas de Caça e o Consórcio Atkins/Bio3, as Entidades 
Gestoras da ZC comprometeram-se a entregar 3 a 5 amostras de animais (ou as suas 
vísceras) provenientes da actividade cinegética, tendo também sido acordada a entrega 
de animais encontrados mortos ou doentes no campo (quer seja por caçadores quer pela 
população local). Assim, tendo em conta que esta situação podia ocorrer em qualquer 
altura do ano, a acção assumiu um carácter contínuo, tendo estado o mecanismo de 
recolha a análise continuamente disponível. 

Esta acção iniciou-se no segundo trimestre do primeiro ano (Dezembro de 2007) e 
decorreu de forma contínua até ao final do projecto, tendo abrangido a época venatória de 
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010. Salienta-se que os período de caça ao coelho-bravo 
decorrem entre Setembro e Dezembro enquanto que o da perdiz vai de Outubro a Janeiro.  

Os programas de monitorização de doenças em animais selvagens devem sempre incluir 
uma forte componente de patologia – colheita de cadáveres, necrópsia e colheita de 
amostras apropriada. Em programas de monitorização de rotina, a escolha dos testes 
deve idealmente estar direccionada para todos os agentes infecciosos importantes para a 
espécie em questão. A monitorização das zonas de caça é um acto que permite antever 
surtos de doenças infecciosas, aceder ao estado sanitário das populações de animais 
cinegéticos bem como reconhecer algum défice nas suas necessidades básicas: 
alimentação, água e abrigo.   

Tendo em conta que a Medida I visou a recuperação de populações de espécies 
cinegéticas mediante recuperação de habitat, a monitorização sanitária proposta no 
Protocolo Metodológico baseou-se na recolha de amostras provenientes de animais 
abatidos durante a época venatória e necrópsias realizadas em animais encontrados 
mortos no campo. Para este efeito foi desenvolvido um Protocolo Veterinário, o qual foi 
apresentado no Anexo A.4 do Relatório Trimestral nº3. 

As amostras recolhidas podiam ser de animais doentes, carcaças, órgãos, amostras de 
tecidos, parasitas, fezes, conteúdos gástricos ou amostras do ambiente circundante. Na 
maioria dos casos, apenas foi cedido o tracto gastrointestinal dos animais, tendo os 
caçadores eviscerados os animais capturados e as vísceras sido guardadas em sacos de 
plástico novos e refrigeradas assim que possível. Uma vez recolhidas, as amostras foram 
enviadas para o Centro de Recepção, Acolhimento e Tratamento de Animais Selvagens 
(CRATAS) onde se procedeu à sua análise. Os parâmetros avaliados pelo CRATAS foram 
os seguintes: 

1. Inspecção macroscópica das vísceras para detecção de lesões/sinais de 
doença.  

2. No caso de se detectarem lesões ou existir suspeita de doença foram 
recolhidas amostras de tecido para histopatologia e/ou culturas bacterianas. 

3. Abertura da víscera de forma a aceder à mucosa para recolha de material e 
realização de um exame coprológico, que incluiu: 

o  a observação macroscópica das fezes, que permite orientar o analista 
para os exames seguintes e, por vezes, visualizar parasitas e indícios da 
sua existência; 
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o a realização e visualização de um esfregaço fecal directo, que permite a 
visualização de ovos e larvas de nemátodes, tremátodes, céstodes e 
protozoários; 

o a realização do método de Willis que consiste na emulsão de uma 
quantidade de fezes predefinida numa solução concentrada de cloreto de 
sódio e permite que os ovos e oocistos de parasitas flutuem. O 
sobrenadante é posteriormente analisado ao microscópio  

o a realização do método de sedimentação, que apenas são realizados 
quando se suspeita de uma infestação por tremátodes, ora por 
visualização de um ovo no esfregaço fecal directo ou pela existência de 
sinais indicativos de doença. 

Na sua totalidade o exame coprológico permite identificar a maioria das infestações 
parasitárias dos animais domésticos, de produção ou cinegéticos. Estas infestações são, 
na sua maioria, muito específicas, não causando a morte do hospedeiro, no entanto 
competem com este pelos nutrientes ingeridos, diminuindo assim a sua condição corporal 
e as suas defesas predispondo-o a doenças. A identificação de grandes quantidades de 
ovos, oocistos, larvas ou parasitas está correlacionada normalmente com mau estado 
corporal dos animais e, muitas vezes, com a prevalência de doenças infecciosas como a 
pasteurolose ou a tularémia. 

3.5.3.2 Apresentação e análise dos resultados 

Apesar do compromisso assumido nos Protocolos, a colaboração ficou muito aquém do 
esperado. Na Época venatória de 2007/2008 apenas as Entidades Gestoras das Zonas de 
Caça de Valpereiro e de Castro Vicente entregaram amostras para análise (duas vísceras 
de coelho-bravo e uma de perdiz). Na época seguinte (2008/2009) apenas os gestores de 
Valpereiro procederam à entrega de amostras, tendo entregue 3 vísceras de coelho-bravo 
e um exemplar de perdiz. Na época venatória de 2009/2010 a entidade gestora de Lagoa 
entregou 6 vísceras de perdiz e um coelho-bravo. No que respeita à recolha e entrega de 
animais encontrados mortos ou doentes, ao longo do projecto, apenas foi entregue um 
coelho-bravo encontrado morto pelos gestores da Zona de Caça de Valpereiro (19 de 
Janeiro, 6º trimestre). 

No Quadro 28 apresenta-se o resumo dos resultados das análises para as épocas 
venatórias de 2007/2008 e 2008/2009.  

Quadro 28 – Resumo dos resultados das análises da monitorização sanitárias para os 
animais cedidos pelas zonas de caça, nas épocas venatórias de 2007/2008, 2008/2009 e 

2009/2010 

Época 
Venatória 2007/2008 

Zona de Caça Valpereiro Castro Vicente 

Amostras  
analisadas Coelho 1 (Vísceras) Coelho 2 (Vísceras) Perdiz (Vísceras) 

Inspecção 
macroscópica Sem lesões Sem lesões Sem lesões 

Esfregaço 
fecal directo Negativo Negativo Negativo 

Método de 
Willis Eimeria spp. (coccidias) Eimeria spp. 

(coccidias) Negativo 

Método de 
sedimentação Não efectuado Não efectuado Não efectuado 
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Época 
Venatória 2008/2009 

Zona de Caça Valpereiro 

Amostras  
analisadas Coelho 1 (Vísceras) Coelho 2 

(Vísceras) 
Coelho 3 
(Vísceras) Perdiz 1 

Inspecção 
macroscópica Sem lesões Sem lesões Sem lesões Sem lesões 

Esfregaço 
fecal directo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Método de 
Willis 

Trychostrongylus 
retortaeformis 

Trychostrongylus 
retortaeformis 

Trychostrongylus 
retortaeformis Negativo 

Método de 
sedimentação Não efectuado Não efectuado Não efectuado Não efectuado 

Época 
Venatória 2009/2010 

Zona de Caça  Lagoa  

Amostras  
analisadas 

Perdiz 1 
Vísceras 

Perdiz 2 
Vísceras 

Perdiz 3 
Vísceras 

Perdiz 4 
Vísceras 

Perdiz 5 
Vísceras 

Perdiz 6 
Vísceras 

 
Coelho1 

 
Inspecção 

macroscópica - - - - - - Sem lesões 

Esfregaço 
fecal directo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Negativo 

Método de 
Willis Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

Infecção 
ligeira por: 
oocistos de 

Eimeria spp. e 
ovos de 

Graphidium 
strigosum 

Método de 
sedimentação Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 

 

Época Venatória 2007/2008 

As vísceras de ambos os coelhos não apresentavam lesões compatíveis com outras 
doenças do tracto gastrointestinal, apresentando contudo infestação massiva por oocistos 
de Eimeria spp (coccidias), tendo-se obtido resultados negativos para outros parasitas.  

A coccidiose é uma doença, normalmente subclínica, que afecta as populações de coelho-
bravo mundialmente. Geralmente apresenta-se como uma doença autolimitante, 
caracterizada por um período de diarreia súbita, com duração de 3 a 5 dias, da qual o 
animal recupera posteriormente. Esta patologia é mais grave nos jovens e transmite-se 
por ingestão de erva ou água contaminada por oocistos libertados nas fezes. Estes 
protozoários são habitualmente espécie-específicos, pelo que a ingestão da carcaça de 
animais afectados não é perigosa para o Homem. 

A perdiz apresentou resultados negativos nos exames parasitológicos e também não 
apresentava lesões compatíveis com doença do tracto gastrointestinal. 

Época venatória 2008/2009 

Os coelhos apresentaram infestação ligeira por ovos de Trychostrongylus retortaeformis, 
(nemátode) parasita do intestino delgado dos coelhos, tendo-se obtido resultados 
negativos para outros parasitas.  
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A infestação por este nemátode é comum em animais de todos os estratos etários, sendo 
que a sua presença no intestino de animais selvagens é considerada normal. A infestação 
com grande número de parasitas diminui a condição corporal dos coelhos e lebres, sendo 
mais grave nos animais jovens. Estes parasitas transmitem-se através da ingestão da 
forma larvar L2 do parasita que se encontra na vegetação consumida normalmente pelos 
coelhos. Estes parasitas são habitualmente espécie-específicos, pelo que a ingestão da 
carcaça de animais afectados não é perigosa para o Homem. As vísceras não 
apresentavam lesões compatíveis com outras doenças do tracto gastrointestinal.   

A perdiz apresentou resultados negativos nos exames parasitológicos e na necrópsia não 
foram encontradas alterações dignas de registo. 

Época venatória 2009/2010 

Relativamente aos resultados obtidos para as vísceras das 6 perdizes analisadas, 
concluiu-se que apresentam resultados negativos para todos os exames coprológicos 
realizados, representando esta amostra uma população saudável, com índices baixos ou 
negativos de parasitismo. Contudo, convém ter em conta que tais conclusões são 
retiradas de uma amostra limitada, pelo que apenas podem ser extrapoladas para o local 
de onde foram obtidas (Área de Gestão de Lagoa). 

As vísceras de coelho apresentavam infestações ligeiras por parasitas comuns em 
animais selvagens. Macroscopicamente não apresentavam lesões pelo que tudo indica, 
seria um animal saudável (ovos e parasitas adultos de Graphidium strigosum, oocistos de 
Eimeria spp, e parasitas adultos do género Cittotaenia. A ausência de possibilidade de 
examinar a carcaça na sua totalidade, impediu uma avaliação mais específica do estado 
de saúde do animal. Novamente, uma amostragem limitada serve apenas de indicador de 
populações reduzidas e restringidas ao terrritório utilizado pelo indivíduo em questão. 

Animais encontrados mortos ou doentes 

Relativamente ao coelho entregue pela Entidade Gestora da Zona de Caça de Valpereiro, 
a necrópsia do cadáver permitiu concluir que o animal, apesar de estar ligeiramente magro, 
apresentava uma boa condição corporal, tendo a morte sido causada por hemorragia 
interna secundária relacionada com um trauma causado por canídeo (provavelmente cão), 
não tendo sido identificada a incidência de nenhuma doença contagiosa.  

Apesar de, na presente acção, não ter sido detectada a ocorrência de epizootias graves 
nas populações de coelho-bravo e perdiz-vermelha, salienta-se que, a escassez de 
amostras em todas as épocas venatórias, não permitem averbar conclusões sobre o 
estado sanitário das populações de coelho-bravo e perdiz-vermelha.  

Apesar de, ao longo do projecto, o Consórcio ter reforçado em diversas ocasiões a 
importância da colaboração dos gestores e caçadores na monitorização sanitária das 
populações, os gestores transmitiram que é muito complicado convencer os caçadores a 
ceder os poucos animais que caçam, entregando por norma as vísceras dos animais 
caçados pelos próprios gestores. Assim, considera-se que a presente acção ficou aquém 
do esperado, não tanto pela falta de empenho das entidades gestoras, mas mais pela 
baixa taxa de captura registada nestas épocas e a fraca aderência por parte dos 
caçadores associados. 

3.5.4 Análise da Etapa 4 

Na Etapa 4 foi realizada a monitorização de coelho-bravo e perdiz-vermelha (a nível 
populacional e sanitário) e o acompanhamento periódico das medidas implementadas, 
sendo o objectivo global desta Etapa a avaliação do sucesso da Etapa Anterior.  
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O acompanhamento da execução das medidas de gestão (acção 4.1) garantiu a 
implementação correcta das acções da Etapa 3. A monitorização periódica das mesmas, 
permitiu verificar que: 1. as sementeiras foram realizadas com sucesso, tendo a maioria 
sido utilizadas pelas espécies-alvo (principalmente o coelho-bravo); 2. as UAAS são 
utilizadas, mas por vezes é difícil perceber por que espécies; 3. Apesar de inicialmente a 
ocupação dos maroços ter sido baixa, no 2º e 3º ano verificou-se um aumento da taxa de 
ocupação dos mesmos, em especial na área de Lagoa e Azinhoso, com 64% e 83% dos 
maroços monitorizados ocupados na última amostragem. Os resultados da Acção 4.1 são 
mais positivos no caso do coelho-bravo. Contudo, convém ter em conta que a perdiz-
vermelha, ao não deixar tantos indícios de presença, é mais difícil de detectar e, 
consequentemente, de avaliar a sua utilização das medidas de gestão.     

Na monitorização das espécies presa (Acção 4.2) verificou-se, no caso do coelho-bravo, a 
recuperação das populações nas áreas de Gestão de Lagoa e Azinhoso, que apresentam 
actualmente densidades superiores às inicialmente registadas, sendo os valores obtidos 
na gestão significativamente superiores aos das áreas controlo. Em Castro Vicente e 
Valpereiro, as medidas de gestão realizadas parecem não terem sido suficientes para 
contrariar a tendência verificada no final do 1º ano que, apesar de ter recuperado 
ligeiramente no 2º ano, apresentou no último trimestre os valores mais baixos de sempre.  

No que concerne ao censo da perdiz-vermelha, nos métodos de censo relativos aplicados 
(transectos rodoviários e pontos de escuta) foram observados poucos animais em todas 
as épocas, revelando-se estes métodos pouco eficazes na avaliação das populações com 
baixas densidades, em especial os pontos de escuta. Tendo em conta este factor, a partir 
do 7º trimestre foi aplicado um método de censo extra (batidas em seco), mais eficiente, 
que permitiu calcular densidades populacionais, as quais são baixas em todas as áreas é 
épocas amostradas. Este método revelou-se como o mais eficaz, sendo que a sua 
utilização deve ser ponderada para futuros projectos.  

A monitorização sanitária (Acção 4.3) teve uma fraca adesão por parte dos caçadores, 
tendo sido entregues poucas amostras ao longo do projecto (12 vísceras, 2 animais 
caçados e 1 encontrado morto). Nas análises realizadas não foi identificada a ocorrência 
de nenhuma epizootia grave, contudo a escassez de amostras em todas as épocas 
venatórias, não permitem averbar conclusões sobre o estado sanitário das populações de 
coelho-bravo e perdiz-vermelha.  

 

3.6 Análise global da medida I 
A implementação da Medida I teve como principal objectivo a melhoria das condições de 
sobrevivência das populações das principais presas selvagens da águia de Bonelli e 
águia-real (o coelho-bravo e perdiz-vermelha) através da implementação de medidas de 
gestão de habitat. O sucesso da Medida foi avaliado através da monitorização 
populacional e sanitária das espécies alvo e avaliação da utilização das medidas de 
gestão.  

De uma forma geral, o 1º ano correspondeu à realização do trabalho preparatório da 
Medida I (definição dos locais de gestão, estabelecimento de contractos com as entidades 
gestoras e obtenção de autorizações por parte de proprietários) e implementação da 
maioria das acções de gestão previstas, em especial a realização de desmatações e 
maroços, tendo-se concluído cerca de 80% e 60% do previsto, respectivamente. O 2º ano 
foi crucial para avaliar a utilização das medidas implementadas por parte das espécies-
presa, tendo-se também garantido a realização periódica das sementeiras, abastecimento 
regular das UAAS e conclusão das desmatações previstas.  
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No 3º ano, após a avaliação do sucesso de cada acção, optou-se por direccionar o esforço 
de gestão para as medidas onde foi obtido maior êxito: desmatações/sementeiras e UAAS, 
tendo-se realizado para essas acções um esforço superior ao definido no Protocolo 
Metodológico. No que respeita à construção de maroços, no último ano apenas foram 
implementadas mais estruturas nas áreas de gestão em que a medida teve resultados 
satisfatórios, pois considerou-se ser desnecessário investir recursos em locais com pouca 
probabilidade de sucesso, tendo-se por esse motivo construído apenas 81% dos maroços 
previstos. Os recursos poupados nesta acção foram direccionados para o esforço extra 
realizado no âmbito das restantes acções de gestão e respectiva monitorização.    

Os resultados obtidos nas monitorizações permitiram verificar que: 1) as medidas de 
gestão foram maioritariamente implementadas com sucesso e confirmou-se a sua 
utilização por parte de ambas as espécie-presa, embora com resultados distintos 
consoante a medida e a espécie; 2) a Acção 3.2 (sementeiras) foi a medida com maior 
percentagem de utilização; 3) o coelho-bravo foi a espécie cuja presença foi mais vezes 
confirmada (algo que se deve não só à ocorrência de maiores densidades, mas também 
ao facto dos indícios de presença de perdiz-vermelha não serem nem tão evidentes); 4) 
apesar da utilização dos maroços ter sido inicialmente baixa verificou-se que, em duas das 
três áreas geridas (Lagoa e Azinhoso) a ocupação actual é superior a 60%; 5) nestas duas 
áreas de gestão as populações de coelho-bravo recuperaram da quebra verificada no final 
do 1º ano, apresentando actualmente valores superiores ao registado inicialmente, tendo-
se verificado que a densidade de latrinas e a probabilidade de ocorrência de transectos 
não nulos é significativamente superior nas áreas gestão que nas áreas controlos sendo 
também signifivativamente superior nos anos subsequentes à gestão (2009 e 2010) o que 
indica que a abundância tem vindo a aumentar; 6) pelo contrário, nas áreas de gestão de 
Castro Vicente e Valpereiro, apesar da ligeira melhoria registada no 2º ano, o 3º ano 
caracterizou-se por um novo decréscimo da densidade, apresentando actualmente valores 
muito baixos; 7) as densidades de perdiz-vermelha detectadas na área de estudo foram 
sempre baixas em todas as áreas, e apesar de em 2009 e 2010 se ter confirmado a 
presença de perdiz em mais áreas de monitorização que em 2008, não foi possível 
determinar tendências populacionais; tendo em conta os escassos resultados obtidos com 
os métodos de censo inicialmente utilizados, foi experimentado o método das “batidas em 
seco”, o qual se revelou como o mais eficaz, devendo-se assim ponderar a sua utilização 
em projectos futuros na região; 8) os resultados obtidos na monitorização sanitária indicam 
que as populações estão saudáveis, contudo basearam-se em poucas amostras, uma vez 
que a participação dos caçadores associados ficou muito aquém do esperado; deste modo 
os resultados obtidos na monitorização sanitária não podem ser considerados como 
conclusivos. 
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4 Medida II – Recuperação e 
repovoamento de pombais 

4.1 Acções desenvolvidas durante o projecto e desvios ao 
programa 
No decorrer do projecto, desenvolveram-se as seguintes Acções da Medida II: 

� ETAPA 1 – Selecção de pombais a recuperar e contrat ualização com os 
proprietários 

o Acção 1.1  – Selecção dos pombais a recuperar; 

o Acção 1.2  – Acção de sensibilização dos proprietários para a recuperação 
dos pombais; 

o Acção 1.3  – Contratualização da cedência dos pombais com os 
proprietários. 

� ETAPA 2 – Implementação da medida compensatória: re cuperação de 
pombais 

o Acção 2.1  – Aquisição de um projecto de arquitectura para a tipologia dos 
pombais seleccionados; 

o Acção 2.2  – Elaboração do caderno de encargos e selecção do 
empreiteiro; 

o Acção 2.3  – Adjudicação da empreitada; 

o Acção 2.4  – Execução e acompanhamento da recuperação dos pombais. 

� ETAPA 3 – Implementação da medida compensatória: re povoamento dos 
pombais 

o Acção 3.1  – Aquisição de pombos; 

o Acção 3.2  – Repovoamento dos pombais. 

� ETAPA 4 – Manutenção dos pombais e seus efectivos : 

o Acção 4.1  – Manutenção de pombais; 

o Acção 4.2  – Prevenção de doenças, desparasitação e controlo da 
tricomoníase e salmonelose; 

o Acção 4.3  – Vacinação doença de Newcastle; 

o Acção 4.4  – Reforço dos efectivos. 

� ETAPA 5 – Monitorização das populações de pombos : 

o Acção 5.1  – Monitorização das populações de pombos. 
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� ETAPA 6 – Valorização sócio-económica dos produtos dos pom bais : 

o Acção 6.1  – Aproveitamento do pombinho; 

o Acção 6.2  – Disponibilização de efectivos para outros usos. 

As etapas 1, 2 e 3 foram concluídas no 1º ano de projecto e as etapas 4, 5 e 6 foram 
periodicamente desenvolvidas durante toda a duração do projecto. 

No Anexo C.1  apresenta-se o cronograma das actividades da Medida II. De uma forma 
geral, a Medida II foi desenvolvida no estrito cumprimento do planeamento inicial do 
projecto, existindo pequenas reorganizações pontuais de calendário. Exceptua-se a acção 
6.2 que, pelo facto de não se ter observado uma população estável nos pombais, não foi 
possível disponibilizar pombos a outros criadores ou às entidades gestores de zonas de 
caça. 

4.2 Etapa 1 – Selecção de pombais a recuperar e 
contratualização com os proprietários 

4.2.1 Acção 1.1 – Selecção dos pombais a recuperar 

4.2.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.1 da Medida II visou caracterizar 24 pombais tradicionais abandonados 
existentes na área de estudo, de modo a seleccionar seis para serem integrados no 
projecto, como locais preferenciais para o repovoamento de Pombo-da-rocha (Columba 
livia). 

Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (Setembro de 2007), 
tendo decorrido durante 2 semanas.  

A acção iniciou-se pela análise e conclusão da listagem de pombais tradicionais existentes 
na área de estudo, mediante análise de cartas militares e pela colaboração da Associação 
Palombar.  

De seguida, procedeu-se então à listagem dos factores a serem analisados em cada 
pombal, de modo a poder seleccionar os 6 mais adequados ao projecto. A este respeito 
foram considerados 3 grandes critérios, nomeadamente o estado de conservação, a 
localização estratégica para o projecto e a acessibilidade. O 1º critério levou 
essencialmente em conta o orçamento disponível para a realização das obras de 
recuperação, o 2º critério foi concebido de modo a garantir a adequação ecológica das 
escolhas efectuadas, assim como a sua orientação para os objectivos do projecto e, 
finalmente, o 3º critério pretendeu avaliar de que modo a acessibilidade dos pombais 
poderia dificultar as obras de recuperação e a realização de actividades de manutenção e 
visitas regulares da equipa do projecto. A cada um destes critérios foram atribuídos pesos 
de ponderação que procurou diferenciar a relevância dos mesmos para o projecto, tendo 
sido, por esse motivo, valorizados aspectos que privilegiassem: 

� a disponibilização de alimento às águias em locais afastados da linha a construir 
(e da LMAT já existente na área de estudo); 

� a não criação de situações de conflito com as populações (existe um histórico de 
tensão na zona relativo à presença de águias próximo de zonas habitadas); 
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� a disponibilidade de alimento natural junto dos pombais (potenciando o 
desenvolvimento das populações de pombos com reduzida intervenção humana e 
para além do limite do projecto) e; 

� a proximidade aos ninhos das águias, valorizando os territórios de caça já 
existentes. 

Tendo por base estes e outros critérios tidos como relevantes, procedeu-se à seguinte 
atribuição de pesos de ponderação: 

1. Estado de conservação – peso 0,10: 

a. Recuperado/ em bom estado; 

b. Pouco degradado; 

c. Degradado; 

d. Muito degradado/ destruído. 

2. Localização estratégica – peso 0,76: 

a. Distância a Linhas de Muito Alta Tensão – peso 0,20; 

b. Distância a povoações 0,15; 

c. Distância ao ninho mais próximo – peso 0,12; 

d. Proximidade a zonas cultivadas – peso 0,15; 

e. Proximidade a pontos de água – peso 0,07; 

f. Implantação fisiográfica – peso 0,07. 

3. Acessibilidade – peso 0,14: 

a. Acessibilidade por via principal – peso 0,07; 

b. Percurso pedonal – peso 0,07. 

O conhecimento dos critérios acima listados permitiu a elaboração de fichas tipo de 
caracterização de pombais, que foram preenchidas em trabalho de campo e que 
permitiram registar toda a informação considerada relevante para a respectiva análise e 
avaliação comparativa.  

Tendo por base a listagem (e respectiva localização) dos 24 pombais a analisar e as 
fichas de caracterização previamente elaboradas, realizaram-se várias campanhas de 
trabalho de campo com o objectivo de recolher todos os dados relevantes para a avaliação 
dos referidos pombais. Este trabalho foi ainda complementado com trabalho de gabinete 
para a determinação das distâncias-chave acima listadas. A totalidade das fichas 
preenchidas no decorrer desta tarefa foi apresentada no Anexo C.1 do Relatório Trimestral 
nº 1. 

Uma vez conhecidos e caracterizados todos os pombais, foi possível elaborar uma matriz 
de avaliação global, que incluiu a totalidade dos critérios acima referidos (devidamente 
ponderados), recorrendo a uma avaliação dos mesmos entre 1 e 4, sendo 1 a situação 
mais indesejável e 4 a situação ideal. A matriz de avaliação devidamente preenchida foi 
apresentada no Anexo C.2 do Relatório Trimestral nº 1. 

4.2.1.2 Apresentação e análise de resultados 

O trabalho realizado no âmbito da Acção 1.1 permitiu concluir que os pombais que 
reuniam melhores condições para serem integrados no projecto, atendendo ao conjunto 
de critérios considerados, seriam os nºs 4, 5, 11, 13, 16 e 17. De uma forma sucinta, 
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descreve-se seguidamente os principais aspectos que estiveram na origem da escolha 
efectuada: 

� Necessidade de distribuição equitativa (ou o mais próximo possível) de pombais 
entre os territórios de caça do casal de águia de Bonelli existentes a Norte e a Sul 
da LMAT a construir – a este respeito verificou-se que não seria possível 
encontrar 3 pombais com uma boa localização estratégica na zona Sul, uma vez 
que a quase totalidade se situa na imediação directa de povoações ou muito 
próximo da LMAT já existente. Desta forma, seleccionaram-se os únicos 2 
pombais existentes a Sul da futura linha que cumpriam estes 2 requisitos, 
nomeadamente os pombais nº4 e nº5; 

� Pombal nº 11 – situado na zona central de caça do Casal de águia de Bonelli a 
Norte da futura linha (e a mais de 4km desta), longe de povoações, em zona 
agrícola e junto a pontos de água. Com relativamente boa acessibilidade; 

� Pombal nº 13 – situado longe de povoações, apresenta grandes dimensões 
(melhores condições para o repovoamento), insere-se em zona agrícola, junto de 
um ponto de água e regista óptima acessibilidade. Localizado a cerca de 5 km do 
traçado da futura linha; 

� Pombal nº 16 – situado num local ermo, longe de povoações, grande 
disponibilidade de alimento natural e de água para as pombas. Com relativamente 
boa acessibilidade e a mais de 4km do traçado da futura linha; 

� Pombal nº17 – excelente estado de conservação, situado num local ermo, longe 
de povoações, grande disponibilidade de alimento natural e de água para os 
pombos. Muito boa acessibilidade. 

Na Figura 57  apresenta-se a localização dos pombais seleccionados: 
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Figura 57 – Localização dos pombais seleccionados para reconstrução 
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4.2.2 Acção 1.2 – Acção de sensibilização dos propr ietários para a recuperação 
dos pombais 

4.2.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.2 destinou-se a assegurar uma participação informada dos proprietários dos 
pombais seleccionados quanto aos objectivos do projecto, respectivo modo e faseamento 
de implementação e respectivas condições e direitos de participação.  

Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (entre Setembro e 
Outubro de 2007), tendo decorrido durante um total de 4 semanas.  

Esta acção foi desenvolvida junto dos proprietários dos pombais logo desde a fase de 
selecção, que abrangeu os 24 pombais pré-seleccionados, uma vez que, para a recolha 
da informação necessária sobre cada pombal e respectivo dono, foram sempre prestadas 
todas as informações sobre o projecto consideradas pertinentes naquela fase, 
nomeadamente objectivos gerais e enquadramento dos pombais na estratégia delineada. 
Após a selecção dos 6 pombais a serem alvo de intervenção, todos os proprietários foram 
contactados e novamente informados, tanto telefonicamente como pessoalmente pelo 
Consórcio do projecto. É de registar que todos os proprietários revelaram desde cedo uma 
forte aceitação e envolvimento com o projecto, assim como um bom conhecimento sobre 
as acções que se pretendiam implementar junto dos seus pombais. 

Por fim, e tal como referido no 1º relatório trimestral do projecto, salienta-se a dificuldade 
sentida na obtenção (em tempo útil) de documentação que comprovasse a plena posse 
dos pombais pelos proprietários (condição necessária para a assinatura de contrato). 

4.2.2.2 Apresentação e análise de resultados 

Os resultados desta acção traduziram-se na viabilização da Acção 1.3, sequencial à 
Acção 1.2, em que se procedeu à elaboração de contratos entre o Consórcio Atkins/Bio3 e 
os proprietários dos pombais, garantindo, desta forma o desenvolvimento das actividades 
dentro do cronograma e metodologia definidos. 

4.2.3 Acção 1.3 – Contratualização da cedência dos pombais com os proprietários 

4.2.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.3 visou estabelecer acordos de cedência de exploração dos pombais 
tradicionais a recuperar com os proprietários dos pombais seleccionados, mediante a 
celebração de contratos com uma vigência similar à do projecto. 

Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (entre Outubro e 
Novembro de 2007), tendo decorrido durante um total de 4 semanas.  

Os contratos celebrados com os proprietários foram concebidos de modo a garantir os 
seguintes termos: 

� Duração do contrato: entre Novembro de 2007 e Agosto de 2010; 

� Não interferência dos proprietários em qualquer uma das acções do projecto 
associadas aos pombais, nomeadamente, no que se refere à execução de obras e 
às actividades de exploração e manutenção dos mesmos. A este respeito foram 
ainda abordadas questões associadas ao controlo do acesso aos pombais e à não 
disponibilização de pombas para fins não previstos no projecto; 
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� Possibilidade de aproveitamento do pombinho (estrume) produzido em cada 
pombal pelo seu proprietário, desde que garantidas determinadas frequências de 
remoção e limpeza do material. 

4.2.3.2 Apresentação e análise de resultados 

No âmbito desta acção foi elaborado um contrato entre o Consórcio Atkins/Bio3 e os 
proprietários dos 6 pombais seleccionados, de modo a garantir a implementação e o 
sucesso da Medida II. No Anexo C.3 do Relatório Trimestral nº 1 apresentaram-se os 
contratos assinados com os proprietários e/ou representantes legais dos pombais a 
recuperar. 

Os resultados da implementação desta medida apenas podem ser avaliados pela análise 
do sucesso de outras acções sequenciais, que constituem o seu objectivo primário. 
Encontram-se nesta categoria as acções 2.4 (execução e acompanhamento de pombais) 
e 4.1 (manutenção dos pombais). No que se refere à Acção 2.4, em particular, verificou-se 
que as actividades de reconstrução decorreram dentro da maior normalidade, não tendo 
havido qualquer interferência por parte dos donos dos pombais, até pelo contrário, 
verificando-se a colaboração dos mesmos nos trabalhos em curso e junto dos empreiteiros, 
fornecendo ainda informações úteis sobre os respectivos pombais que auxiliam as obras 
de reconstrução. Relativamente à Acção 4.1, verificou-se que ao longo do projecto, a 
colaboração dos proprietários foi positiva e que, em nenhum caso, estes foram 
responsáveis por qualquer interferência com as actividades da Associação Palombar 
(encarregue da manutenção dos pombais).  

4.2.4 Análise da Etapa 1 

A Etapa 1 visou a selecção dos pombais a recuperar no âmbito do projecto e respectiva 
contratualização com os proprietários e assentou na realização de três acções: i) a 
selecção dos pombais a recuperar, ii) a realização de acções de sensibilização junto dos 
proprietários e iii) a contratualização da cedência dos pombais pelos mesmos. Esta etapa 
visou dar resposta a um dos objectivos específicos definidos no Protocolo Metodológico, 
nomeadamente, “recuperar seis pombais tradicionais abandonados no interior dos 
territórios das águias-real e águias de Bonelli.”. 

No que se refere ao cronograma de implementação desta Etapa (apresentado no Anexo 
C.1), verifica-se que a sua duração cumpriu exactamente o previsto no planeamento inicial 
do projecto, tendo registado uma duração de 2 meses. 

A Etapa 1 não sofreu qualquer alteração metodológica importante, sem prejuízo dos 
acertos normais inerentes à execução de cada acção. 

Finalmente, e no que diz respeito objectivamente ao sucesso da Etapa 1, considera-se 
que a interacção dos proprietários com as tarefas e objectivos definidos no âmbito da 
Medida II foi bastante positiva. 
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4.3 Etapa 2 – Implementação da medida compensatória: 
recuperação de pombais 

4.3.1 Acção 2.1 – Aquisição de um projecto de arqui tectura para a tipologia dos 
pombais seleccionados 

4.3.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.1 visou adquirir um projecto de arquitectura para orientação das obras de 
recuperação dos 6 pombais tradicionais seleccionados na Etapa 1. 

Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (em Outubro de 2007), 
tendo sido concluída em apenas 1 semana. 

Uma vez que os pombais seleccionados se revelaram bastante similares na sua tipologia 
arquitectónica, considerou-se ser mais pertinente a disponibilização de um projecto de 
arquitectura aos empreiteiros que iriam realizar as obras. Este projecto de arquitectura, da 
autoria da Associação Palombar, não se revelou mais do que um esquema indicativo das 
dimensões e características tipo dos pombais, as quais foram devidamente incorporadas 
nas obras desenvolvidas, mediante o acompanhamento regular de um técnico da referida 
Associação.  

Na sequência, contudo, por solicitação do ICNB, e após a respectiva apreciação do 1º 
Relatório Trimestral do projecto, foi desenvolvido um Esquema Arquitectónico de um 
pombal, inspirado no pombal nº 16, o qual procurou sintetizar as características 
tradicionais de um pombal do Nordeste transmontano. Este Esquema Arquitectónico foi, 
posteriormente, aceite pelo ICNB enquanto resposta ao seu pedido de elementos 
adicionais. 

4.3.1.2 Apresentação e análise de resultados 

Entre outros, seleccionam-se os seguintes aspectos tidos em conta nas obras, destinados 
a manter a tipologia tradicional dos pombais transmontanos: 

� Manutenção das dimensões existentes; 

� Telhados assentes em madeira, com recurso a telhas tradicionais 
preferencialmente reutilizadas; 

� Reboco das paredes a cal, garantindo uma maior durabilidade e melhores 
condições higiénicas no pombal; 

� Sempre que possível, manutenção das portas já existentes, preservando os 
materiais e dimensões tradicionais. 

� Manutenção das saídas das pombas no telhado ou nas paredes, em locais 
tradicionais. 

O acompanhamento regular e a aprovação do resultado final das obras de reconstrução 
pela Associação Palombar constituiu ainda o resultado final da presente acção. 

No Anexo C.3 do Relatório Anual nº 1 apresentou-se o Esquema Arquitectónico elaborado 
por solicitação do ICNB. 
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4.3.2 Acção 2.2 – Elaboração do caderno de encargos  e selecção do empreiteiro 

4.3.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.2 consistiu na elaboração do caderno de encargos para a definição das tarefas 
a executar pelos empreiteiros a contratar para a recuperação dos pombais seleccionados. 

Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (entre Outubro e 
Novembro de 2007), tendo decorrido durante um total de 4 semanas.  

Esta acção revelou-se ser uma das mais difíceis de concretização na Medida II, obrigando 
a um forte envolvimento do Consórcio do projecto para garantir o cumprimento dos prazos 
previstos. Efectivamente, a acção integrava duas tarefas distintas: a elaboração de um 
caderno de encargos e a posterior selecção de um ou mais empreiteiros para a realização 
das obras. No que diz respeito à primeira tarefa, foi feito, no local, um levantamento 
detalhado do estado de conservação e condições de cada pombal seleccionado, o qual se 
traduziu na elaboração de fichas descritivas específicas dos trabalhos a executar. Estas 
fichas contêm todos os dados relevantes sobre cada pombal e todas as intervenções 
consideradas necessárias e adequadas para dotar os pombais das condições desejadas 
para assegurar os objectivos do projecto, tendo sido concebidas com a colaboração dos 
técnicos da Associação Palombar e do Dr. Paulo Jorge (Consultor Científico da Medida II). 
Essas fichas foram apresentadas no Anexo C.4 do Relatório Trimestral nº 1.  

Uma vez conhecidas as intervenções necessárias em cada pombal procedeu-se a uma 
ronda de contactos a fim de seleccionar um ou mais empreiteiros para o efeito. 
Consideraram-se determinantes para essa selecção, aspectos como a experiência em 
obras similares e o recurso a mão-de-obra local. Da mesma forma se considerou 
preferencial a selecção de empreiteiros dos quais existissem boas referências junto de 
qualquer uma das empresas do Consórcio ou subcontratadas no âmbito do projecto. Na 
realidade, verificou-se que uma selecção baseada nestes pressupostos seria muito difícil, 
senão mesmo impossível. De facto, da lista de contactos de empreiteiros que já 
trabalharam para a Direcção do Parque Natural do Douro Internacional na recuperação de 
pombais, muito poucos se revelaram interessados no trabalho em causa, quer pela 
localização por vezes desafiadora, quer pelo reduzido montante e prazos do trabalho em 
causa. Foram necessárias muitas visitas a Mogadouro e aldeias vizinhas até ser possível 
angariar 2 empreiteiros interessados, os quais apresentaram propostas consideradas 
adequadas e financeiramente viáveis. 

Atendendo aos prazos previstos no projecto, optou-se pela contratação dos 2 empreiteiros, 
ficando cada um com a recuperação de 3 pombais. 

4.3.2.2 Apresentação e análise de resultados 

Os resultados da Acção 2.2 traduziram-se na selecção de 2 empreiteiros para a realização 
das obras de recuperação dos pombais. Desta forma, foram seleccionados: 

� Sr. Manuel dos Santos – recuperação dos pombais nº 13,16 e 17; 

� Sr. Amândio Cancela – recuperação dos pombais nº 4, 5 e 11. 

4.3.3 Acção 2.3 – Adjudicação da empreitada 

4.3.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.3 consistiu unicamente na elaboração e celebração de contratos entre o 
Consórcio Atkins/Bio3 e os 2 empreiteiros seleccionados na Acção 2.1. 
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Esta acção foi desenvolvida durante o primeiro trimestre do projecto (em Novembro de 
2007), tendo decorrido durante um total de 2 semanas. 

De uma forma geral, salienta-se a inclusão das seguintes cláusulas nos contratos 
celebrados, consideradas relevantes para os objectivos do projecto: 

� O fornecimento a realizar no âmbito do contrato deverá ser integralmente 
executado de acordo com o cronograma definido pelo Consórcio; 

� O empreiteiro obriga-se a finalizar as tarefas definidas no contrato até ao dia vinte 
e três de Dezembro de 2007; 

� Consideram-se incluídos na empreitada todos os trabalhos preparatórios ou 
complementares que forem necessários à sua execução; 

� O empreiteiro obriga-se a executar as obras com recurso aos materiais definidos 
pelo Consórcio, não podendo proceder à sua substituição sem autorização 
expressa deste; 

� O empreiteiro é responsável perante o Consórcio ou terceiros pelos factos 
imputáveis aos seus empregados, colaboradores ou subempreiteiros, pelas 
consequências resultantes de deficiente execução dos trabalhos ou má qualidade 
dos materiais ou utensílios utilizados; 

� Qualquer trabalho que acresça ao convencionado, terá de ser autorizado por 
escrito pelo Consórcio; 

� O empreiteiro garantirá a aplicação de todas as medidas de higiene e segurança 
no trabalho exigidas pela legislação em vigor; 

� O empreiteiro obriga-se a cumprir as recomendações de segurança apresentadas 
pelo primeiro contraente; 

� Ao Consórcio assistirá o direito de exigir a substituição de qualquer elemento do 
pessoal ao serviço do empreiteiro, por razões disciplinares ou de não adequação à 
realização dos trabalhos em causa. 

4.3.3.2 Apresentação e análise de resultados 

Os resultados da Acção 2.3 traduziram-se na assinatura dos contratos com os 
empreiteiros e no desenvolvimento e finalização com sucesso da Acção 2.4. 

4.3.4 Acção 2.4 – Execução e acompanhamento da recu peração dos pombais 

4.3.4.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.4 consistiu na realização das obras de recuperação dos 6 pombais tradicionais 
seleccionados, assim como no seu acompanhamento periódico por técnicos do Consórcio 
e da Associação Palombar. 

Esta acção foi desenvolvida durante os primeiro e segundo trimestres do projecto (entre 
Novembro e Dezembro de 2007), tendo decorrido ao longo de cerca de 2 meses.  

Esta acção iniciou-se imediatamente após a adjudicação dos trabalhos aos 2 empreiteiros 
seleccionados, com uma visita aos pombais realizada com a presença destes, da 
Coordenação Geral do projecto e da Associação Palombar. Foi organizado um plano de 
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trabalhos em que se definiu a sequência dos pombais a recuperar e dos respectivos 
trabalhos a realizar. Foram afinados os esquemas de comunicação da equipa e definidas 
as datas em que cada técnico iria proceder a uma visita aos pombais em obra. Por fim, foi 
feita uma sensibilização de segurança junto dos empreiteiros e respectivos trabalhadores. 

Ao longo do desenvolvimento das obras, foram produzidas fichas de acompanhamento, as 
quais permitiram ir caracterizando a evolução dos trabalhos e rapidamente determinar a 
necessidade de ajustes e/ou alterações às escolhas iniciais. Complementarmente, 
realizou-se uma reunião com a participação do consultor científico da Medida II (Dr. Paulo 
Jorge) para uma avaliação dos trabalhos de recuperação dos pombais em curso, com o 
objectivo de incluir alguns detalhes técnicos que garantissem condições de maior conforto 
para os pombos e viabilizassem procedimentos de manutenção dos pombais mais 
eficazes. Entre os aspectos revistos, incluíram-se: 

− Colocação de telhas de vidro, para melhorar as condições de luz nos pombais; 

− Definição do número máximo de ninhos em cada pombal e a sua localização 
preferencial; 

− Esquemas de fecho dos pombais, para garantir a protecção das pombas em dias 
de caça; 

− Técnicas de escoamento de águas de lavagem; 

− Colocação de poleiros nos pombais; 

− Redimensionamento dos comedouros; 

− Colocação de chapas de acrílico no telhado de um dos pombais. 

4.3.4.2 Apresentação e análise de resultados 

De uma forma geral, considera-se que as obras decorreram no estrito cumprimento do que 
foi técnica e temporalmente acordado, tendo os dois empreiteiros demonstrado uma boa 
qualidade de trabalho e fiabilidade. Desta forma, foram obtidos pombais com boas 
condições para o repovoamento previsto no projecto. 

De registar que as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos trabalhos 
foram as condições meteorológicas registadas a meio do mês de Novembro (chuvas 
intensas), que fizeram parar os trabalhos durante 2 dias, não tendo este atraso, contudo, 
comprometido os prazos previstos para as obras. 

No Anexo C.5 do Relatório Trimestral nº 1 e no Anexo C.1 do Relatório Trimestral nº 2 
apresentaram-se as fichas de acompanhamento produzidas durante os meses de Outubro 
a Dezembro de 2007. 

4.3.5 Análise da Etapa 2 

A Etapa 2 visou a implementação da medida compensatória “recuperação dos pombais” e 
assentou na realização de quatro acções: i) a aquisição de um projecto de arquitectura, ii) 
a elaboração de um caderno de encargos e selecção de Empreiteiros, iii) a adjudicação 
das empreitadas e iv) a execução e acompanhamento da recuperação dos pombais. Esta 
etapa visou dar resposta a um dos objectivos específicos definidos no Protocolo 
Metodológico, nomeadamente, “recuperar seis pombais tradicionais abandonados no 
interior dos territórios das águias-real e águias de Bonelli.”. 

No que se refere ao cronograma de implementação desta Etapa (apresentado no Anexo 
C.1), verifica-se que a sua duração cumpriu exactamente o previsto no planeamento inicial 
do projecto, tendo registado uma duração de 2,5 meses. 
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A Etapa 2 não sofreu qualquer importante alteração metodológica, sem prejuízo dos 
acertos normais inerentes à execução de cada acção. 

Considera-se que a Etapa 2 foi concluída com sucesso, uma vez que se recuperaram os 6 
pombais pretendidos, assegurando-se adequadas condições para o repovoamento, e por 
se terem cumprido os prazos previstos para o efeito. 

4.4 Etapa 3 – Implementação da medida compensatória: 
repovoamento dos pombais 

4.4.1 Acção 3.1 – Aquisição de pombos 

4.4.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.1 consistiu na aquisição de pombos para o repovoamento dos pombais. 

Esta acção foi desenvolvida durante o segundo trimestre do projecto (em Janeiro de 2008), 
tendo decorrido ao longo de cerca de 4 semanas.  

Para a realização desta acção optou-se pela introdução exclusiva de pombos-comuns nos 
pombais e não de pombos-correio, hipótese inicialmente avançada no Protocolo 
Metodológico. Esta opção resultou de uma melhor avaliação dos resultados a obter em 
ambas as hipóteses, tendo-se concluído que a população se desenvolveria mais cedo no 
primeiro caso, com melhores resultados para os objectivos globais do projecto. 

A aquisição de pombos realizada no âmbito da Acção 3.1 não decorreu com a celeridade 
prevista no cronograma da Medida II, e conforme foi apresentado no 1º relatório trimestral. 
Efectivamente, era um objectivo do projecto adquirir os pombos maioritariamente junto de 
criadores locais, cuja identificação se encontrava a cargo da Associação Palombar. O 
atraso na execução desta tarefa levou a que fosse necessário recorrer a um criador da 
região da Grande Lisboa (Barreiro) para a aquisição de 220 pombos, implicando o 
transporte rodoviário dos animais a uma longa distância. Os restantes 140 foram 
adquiridos por intermédio da Associação Palombar num criador de Bragança. 

De uma forma geral, verificou-se que os pombos adquiridos em Bragança apresentavam 
uma condição física mais robusta do que os provenientes do criador do Barreiro. Por outro 
lado, os primeiros apresentavam maiores evidências de pequenas maleitas (placas) e 
parasitas externos. 

4.4.1.2 Apresentação e análise de resultados 

No Anexo C.2 do Relatório Trimestral nº2 apresentou-se a listagem total dos pombos 
adquiridos pelo projecto e respectiva proveniência. Considera-se que o principal resultado 
da presente Acção se consubstancia na concretização da Acção 3.2 – Repovoamento dos 
pombais. 

4.4.2 Acção 3.2 – Repovoamento dos pombais 

4.4.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.2 consistiu no repovoamento dos pombais recuperados. 

Esta acção foi desenvolvida durante o segundo trimestre do projecto (entre Janeiro e 
Fevereiro de 2008), tendo decorrido ao longo de cerca de 2 semanas.  
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O repovoamento dos pombais iniciou-se pela recolha e transporte dos pombos desde o 
seu local de origem (criador) até aos pombais a ser repovoados. A Acção 3.2 
desenvolveu-se entre os dias 30 e 31 de Janeiro e 4 de Fevereiro, sem prejuízo de 
bastante trabalho preparatório e de coordenação de toda a equipa envolvida. Como 
referido a respeito da Acção 3.1, os pombos foram recolhidos junto de 3 criadores distintos, 
nomeadamente, do Barreiro, de Bragança e a própria Associação Palombar. Para garantir 
a menor perturbação possível dos pombos, foi calendarizado o repovoamento de modo a 
garantir que os pombos passariam no máximo um dia entre a sua origem e o pombal de 
destino, o que se concretizou com sucesso. 

O transporte dos animais foi realizado com recurso a caixas de transporte adequadas para 
o efeito (adquiridas propositadamente), forradas com palha para proporcionar melhores 
condições de conforto aos pombos. O meio de transporte utilizado foram pick-ups 
devidamente ventiladas, tendo sido providenciada água aos pombos ao longo de toda a 
viagem. Refira-se ainda que foi preenchido e devidamente enviada à Direcção Geral de 
Veterinária um registo de transporte de animais vivos, de acordo com a legislação em 
vigor. 

No dia 30 de Janeiro de 2008 procedeu-se ao repovoamento dos pombais nº 16 e 17, com 
pombos transportados nesse mesmo dia pelo Consórcio a partir do Barreiro. No dia 31 de 
Janeiro de 2008 repovoaram-se os pombais nº 5 e 4, com pombos transportados de 
Bragança pela Palombar. Finalmente, no dia 4 de Fevereiro de 2008 realizou-se o 
repovoamento dos pombais nº 11 e 13, novamente com pombos transportados do Barreiro 
no próprio dia. 

A equipa técnica envolvida na execução da Acção 3.2 consistiu em: 

� Veterinário (CRATAS), acompanhado por dois técnicos de veterinária; 

� Consultor científico da Medida II; 

� Coordenadora Geral do Projecto; 

� Associação Palombar (apenas em alguns pombais). 

Para cada pombal foi atribuída uma cor e um ficheiro para registo de todas as informações 
relevantes relativas ao repovoamento. Em função da cor dos pombais, foram adquiridas 
anilhas coloridas e numeradas, de modo a permitir a realização dos censos periódicos 
previstos no projecto. 

Todo o equipamento necessário ao repovoamento foi preparado e fornecido pelos técnicos 
do CRATAS. 

As tarefas executadas durante o repovoamento incluíram o seguinte faseamento 
sequencial: 

� Anilhagem dos pombos (cor correspondente ao pombal e nº devidamente 
registado); 

� Desparasitação (Acção 4.2); 

� Observação física geral; 

� Detecção de placas no bico, insuficiências respiratórias, conjuntivites, etc 

� Vacinação (Acção 4.3); 
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� Recolha de amostras de sangue – apenas em alguns indivíduos; 

� Recolha de amostras de fezes. 

4.4.2.2 Apresentação e análise de resultados 

Durante o processo de repovoamento dos pombais foram identificados 7 animais com 
placas necróticas na cavidade oral e 3 animais com pneumonia (associada a diarreia em 2 
indivíduos). 

Foram recolhidas amostras das aves com placas na cavidade oral as quais foram 
posteriormente processadas e analisadas, tendo-se registado em todos os casos, lesões 
inflamatórias em fase de resolução com predominância de células descamativas em 
diferentes fases de maturação e bactérias contaminantes. Não foram encontrados 
elementos fúngicos ou parasitários pelo que, não foi necessário eliminar estes animais.  

Os animais com problemas respiratórios foram eutanasiados devido à possibilidade de 
serem portadores de afecções infecciosas.  

No dia 1 de Fevereiro de 2008, foi registado o óbito do pombo nº 7 do pombal nº 16 (Azul), 
tendo sido o cadáver congelado para posterior necrópsia. Na necrópsia concluiu-se que o 
animal morreu devido a uma enterite hemorrágica causada pela presença conjunta de 
coccidias do género Eimeria e Nemátodes do género Capillaria, evidenciados 
posteriormente no exame coprológico. 

No dia 3 de Fevereiro de 2008 registou-se o óbito do pombo nº 36 do pombal nº 5 
(Vermelho), procedendo-se à sua refrigeração para necrópsia no dia seguinte. O exame 
macroscópico do cadáver revelou lesões hemorrágicas por laceração das jugulares, 
indicando que o animal teria sido atacado por um predador. Foi ainda realizado o exame 
coprológico do material recolhido dos intestinos, sendo patente a presença maciça de 
oocistos de coccídias do género Eimeria. 

Dada a elevada prevalência de oocistos de Eimeria spp nas fezes optou-se pela 
desparasitação do efectivo com Baycox 2,5%, durante 3 dias, de modo a controlar a 
infestação. Esta acção foi também realizada nos restantes pombais, uma vez que as 
amostras recolhidas nos mesmos revelaram também a presença destes parasitas. 

No dia 4 de Fevereiro de 2008, durante o repovoamento dos pombais nº 11 e 13, foram 
detectados dois animais com problemas respiratórios e conjuntivite que foram separados 
do bando e posteriormente eutanasiados e refrigerados para necrópsia. A necrópsia 
realizada no dia seguinte revelou afecção dos sacos aéreos torácicos e subclaviculares 
bem como do tracto respiratório superior. Em um dos animais foi observada uma 
conjuntivite bilateral purulenta. Estes achados são compatíveis com Micoplasmose. Esta é 
normalmente uma doença subclínica de baixa expressão em efectivos de pombos. No 
entanto, a presença de animais portadores deste microorganismo é uma constante, pelo 
que animais que se apresentam com sintomatologia clínica devem ser separados dos 
restantes e, em situações graves, sacrificados. 

A análise das fezes recolhidas nos pombais mostrou também a presença de nemátodes 
dos géneros Ascaridia, Capillaria e Porrocaecum, parasitas patogénicos, mas cuja 
desparasitação realizada aquando do repovoamento é eficaz no seu controlo. 

Do ponto de vista veterinário o repovoamento correu como esperado, com uma baixa 
incidência de animais doentes e de óbitos, bem como uma boa adaptação dos animais a 
uma situação de stress, como é a deslocação para um novo pombal. 
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Os tratamentos efectuados visaram melhorar a qualidade de vida dos pombos neste 
período de adaptação, permitindo o início da reprodução. Foi ainda verificado que algumas 
fêmeas já se encontravam em postura antes do transporte. 

De uma forma global, considera-se que o repovoamento foi realizado com sucesso, tendo 
sido possível ultrapassar os obstáculos inerentes a uma actividade que envolve o 
manuseamento de animais vivos em condições não ideais. 

4.4.3 Análise da Etapa 3 

A Etapa 3 visou a implementação da medida compensatória “repovoamento dos pombais” 
e assentou na realização de duas acções: i) a aquisição de pombos e ii) o repovoamento 
dos pombais propriamente dito. Esta etapa visou dar resposta a um dos objectivos 
específicos definidos no Protocolo Metodológico, “repovoar os pombais recuperados com 
núcleos fundadores de pombo-da-rocha (Columbia livia domestica), variedade comum 
e/ou variedade correios”. 

No que se refere ao cronograma de implementação desta Etapa, verificou-se que a sua 
duração efectiva (um mês de trabalho) foi bastante superior ao inicialmente previsto 
(apenas duas semanas), o que resultou essencialmente do demorado processo de 
selecção e aquisição de pombos. Em virtude do prolongamento desta Etapa, da mesma 
forma, a Etapa 4, que é sequencial, acabou por se iniciar cerca de 3 semanas após o 
previsto. 

A Etapa 3 não sofreu qualquer importante alteração metodológica, sem prejuízo dos 
acertos normais inerentes à execução de cada acção. 

Finalmente, e no que diz respeito objectivamente ao sucesso da Etapa 3, considera-se 
que, por ter esta sido mais demorada, com um envolvimento dos técnicos do Consórcio 
Atkins/Bio3 muito superior ao previsto, o seu resultado final foi mais eficaz, uma vez que 
foi possível garantir muito boas condições sanitárias e de saúde para os pombos 
adquiridos e se ganhou uma maior experiência em todo o processo inerente à sua 
aquisição e transporte, o que veio a ser útil no reforço de efectivos (Acção 4.4) realizado 
no 2º ano de projecto. 

4.5 Etapa 4 – Manutenção dos pombais e seus efectivos 

4.5.1 Acção 4.1 – Manutenção de pombais 

4.5.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.1 visou assegurar a manutenção dos pombais repovoados. 

Esta acção foi iniciada no segundo trimestre do projecto (desde Fevereiro de 2008) e foi 
desenvolvida até ao final do projecto.  

As tarefas de manutenção dos pombais repovoados decorreram ao longo de todas as 
semanas do projecto e estiveram a cargo dos técnicos da Associação Palombar. 

De uma forma geral, as tarefas inerentes a esta Acção foram: 

� Avaliação das condições do pombal (funcionamento da porta e fechadura, 
condições de habitabilidade, estado do telhado, etc); 
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� Limpeza geral do pombal (excluindo a remoção de pombinho, que se encontra a 
cargo dos proprietários dos pombais); 

� Colocação de ração nos comedouros e registo das quantidades num mapa 
semanal; 

� Desinfecção dos bebedouros e colocação de água; 

� Observação do estado de saúde dos pombos; 

� Recolha de eventuais animais doentes e mortos; 

� Envio de cadáveres para necrópsia pelo CRATAS; 

� Produção de um relatório semanal com a avaliação das condições do pombal e 
actividades de manutenção realizadas (especificando situações e quantidades e, 
se necessário, fazendo-se acompanhar de um registo fotográfico). 

4.5.1.2 Apresentação e análise de resultados 

No Anexo C.2  apresentam-se os registos de manutenção dos pombais do 12º trimestre do 
projecto, preenchidos mensalmente pela Associação Palombar. Durante o último trimestre 
do projecto (Junho a Agosto de 2010), verificou-se a evolução do consumo de trigo e água 
representada na Figura 58  e na Figura 59 , respectivamente. 

 

Figura 58  – Evolução do consumo de trigo 
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Figura 59  – Evolução do consumo de água 

 

Verificou-se que o consumo global de trigo diminuiu ligeiramente no último trimestre, 
tendo-se registado um consumo total de trigo de 760 Kg, face aos 800 kg registados no 
trimestre anterior. Contudo, é de referir que 3 dos pombais monitorizados (pombais nº 4, 
11 e 16) se encontravam vazios, pelo que o consumo total registado refere-se apenas aos 
pombais nº 5, 13 e 17. Assim sendo, verificou-se um aumento do consumo mensal de trigo 
por pombal neste trimestre (cerca de 85 Kg/mês/pombal). 

Relativamente ao consumo de água, verificou-se um aumento do consumo global de água 
nos pombais do projecto, resultado das temperaturas elevadas que ocorreram nos meses 
de Verão.  

Conforme referido no relatório trimestral nº 9, no pombal nº 4 foi encontrado um açor que 
terá provocado o desaparecimento de todo o efectivo ali existente, razão pela qual não 
houve qualquer consumo de trigo e água neste pombal. 

Relativamente ao pombal nº 5, os consumos mensais de trigo e de água aumentaram 
155% e 80%, respectivamente justificado pelo acentuado aumento do efectivo ali existente 
(de cerca de 114%), conforme se pode verificar na Acção 5.1. O consumo mensal de trigo 
rondou os 130 Kg e o consumo de água ronda os 300 L/mês. 

No pombal nº 11 não se registou qualquer consumo, resultado do despovoamento do 
mesmo. 

No pombal nº 13 registou um ligeiro aumento do consumo de ração (67 Kg/mês) e água 
(140 L/mês) durante o 12º trimestre do projecto, apesar do último censo realizado (Acção 
5.1) demonstrar que o efectivo no pombal diminui ligeiramente (-11,5%). 

Os sinais de predação observados no pombal nº 16 levaram à evasão de todo o efectivo 
ali existente, o que se traduziu num consumo nulo de trigo e água. 
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Finalmente, no pombal nº 17 verificou-se a manutenção dos consumos registados no 
trimestre anterior, apesar do aumento de população registado (+28%). 

Na Figura 60  apresenta-se a variação do consumo de trigo nos pombais do projecto ao 
longo do mesmo.  

 

Figura 60  – Consumo mensal de trigo nos pombais durante o projecto 

Da análise da figura anterior verifica-se uma grande oscilação dos consumos de trigo ao 
longo do projecto. As causas destas variações são diversas. Por um lado verificou-se um 
decréscimo da população para metade ao longo do 1º ano do projecto (Acção 5.1), 
resultando num decréscimo do consumo de ração no 4º trimestre do projecto. Após este 
período realizou-se o reforço dos efectivos em alguns dos pombais (Acção 4.4), o que 
levou a um aumento do consumo de ração no 5º trimestre do projecto. No último ano do 
projecto verificou-se uma estabilização do consumo de alimento, concomitante com uma 
estabilização da população residente nos pombais. 

Na Figura 61  apresenta-se a variação do consumo de água nos pombais do projecto ao 
longo do mesmo.  
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Figura 61 – Consumo mensal de água nos pombais durante o projecto 

Relativamente ao consumo de água mensal nos pombais do projecto, verificam-se os 
mesmos momentos críticos identificados no consumo de trigo. 

Ao longo do projecto foi possível tirar as seguintes conclusões da manutenção realizada 
aos pombais: 

� A remoção do pombinho (Acção 6.1) não seria realizada com a frequência 
inicialmente prevista; 

� A necessidade de forrar os ninhos com feno dada a preferência das pombas por 
estes locais; 

� A utilização de plantas aromáticas, nomeadamente a alfazema, como suplemento 
do feno, tem uma acção desinfectante do pombal, e permite a utilização de 
produtos naturais; 

� A necessidade de uma manutenção do estado de conservação dos pombais mais 
frequente, de forma a evitar o aparecimento de predadores dentro dos mesmos; 

� A necessidade de contar os ninhos com crias nascidas nas visitas semanais e 
acompanhamento dos mesmos para possibilitar um registo de progressão das 
crias. 

4.5.2 Acção 4.2 – Prevenção de doenças, desparasita ção e controlo da 
tricomoníase e salmonelose 

4.5.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.2 consistiu no desenvolvimento de acções conducentes à prevenção do 
contágio destas populações pelos principais agentes patogénicos desta espécie. 
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No 2º ano, esta acção teve início no 2º trimestre e foi desenvolvida trimestralmente até ao 
final do projecto. 

4.5.2.2 Metodologia 

Esta acção abrangeu 3 tipos distintos de actividades: 

� Prevenção de doenças; 

� Desparasitação; 

� Controlo da tricomoníase e salmonelose. 

A prevenção de doenças, de uma perspectiva veterinária, passa pela realização de 
análises e tratamentos que permitam evitar a ocorrência de doenças no efectivo de cada 
pombal. Durante o projecto foram recolhidas diversas amostras de sangue (em cada visita, 
a cerca de 10% das pombas) e fezes para este efeito. Durante toda duração do projecto 
realizou-se ainda a recolha de 3 tipos de análises: sangue, fezes e autópsias: 

� Sangue e fezes – realizadas durante o repovoamento, a cerca de 10% das 
pombas em cada pombal, para despiste de Doença de Newcastle, Tricomoníase, 
Salmonelose e parasitoses.  

� Fezes e autópsias – realizadas na UTAD, mediante requisição do CRATAS. 

A desparasitação foi realizada trimestralmente ao longo do projecto, em simultâneo com 
os censos (Acção 5.1). 

Relativamente ao Controlo da tricomoníase e salmonelose, determinou-se que o 
tratamento destas duas doenças fosse realizado apenas caso se verificassem surtos das 
mesmas. Decidiu-se realizar análises aos adultos e aos borrachos com 5-7 semanas de 
idade para o despiste da doença, aquando da vacinação dos borrachos. 

4.5.2.3 Apresentação e análise de resultados 

No Anexo C.3  apresentam-se os registos dos tratamentos veterinários ocorridos durante o 
12º trimestre do projecto. No Anexo C.4  apresentam-se os resultados das análises de 
sangue e fezes realizados. 

No decurso do 12º trimestre realizaram-se 2 visitas de índole sanitária aos pombais. A 
primeira destas visitas, em 16 de Junho de 2010 tinha como objectivo cumprir o plano 
sanitário trimestral delineado: vacinação dos borrachos e desparasitação interna e externa 
do efectivo, controlo de infecções por Salmonella spp, controlo de endo e ectoparasitas. 
Nesta visita as acções limitaram-se aos pombais 13 e 17. As mesmas acções foram 
desenvolvidas no pombal 5 em 25 de Junho de 2010. Os pombais 4, 11 e 16 não sofreram 
qualquer intervenção devido à ausência de pombos a habitar as referidas instalações. 

A pesquisa de endoparasitas nos pombais registou infestações por oocistos de Eimeria 
spp. e por ovos de parasitas do género Capillaria, como vem sendo habitual.  

A pesquisa de Salmonela foi novamente negativa em todos os pombais.  

A pesquisa de tricomonas revelou resultados negativos através do método de recolha de 
amostras com inoculação directa no meio de cultura.  

Durante as referidas visitas, foi realizada nova desparasitação externa de todo efectivo no 
âmbito do combate a parasitas da família Hippoboscidae, família que agrupa várias 
espécies de moscas achatadas cujas fêmeas se alimentam de sangue. Estes parasitas 
foram identificados em número reduzido em todos os pombais. 
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A diminuição da carga parasitária é um objectivo que está directamente relacionado com a 
diminuição da morte dos borrachos no ninho. Este objectivo, conforme discutido em 
relatórios anteriores, só estará cumprido quando a baixa prevalência de endoparasitas for 
alcançada através do consumo de antiparasitários naturais existentes na alimentação 
natural dos pombos.  

A identificação de parasitas externos da família Hippoboscidae em reduzida quantidade é 
um dado positivo, no entanto, mesmo com o recurso a fármacos específicos, a eliminação 
destes parasitas é difícil, pelo que se espera um aumento de prevalência nos meses de 
Agosto a Novembro. É aconselhada a desparasitação dos animais e dos pombais. 

Devido à discrepância dos dados em relação à prevalência de infecções por tricomonas, 
sugere-se um novo controlo pelo método da cultura em meio adequado e consequente 
desparasitação em caso de elevada prevalência. 

Concluindo, o estado sanitário dos pombais no 12º trimestre do projecto manteve-se 
estável, conservando-se a população saudável. O aumento da taxa de natalidade tem 
atestado em relação à melhoria do estado sanitário dos pombais. 

 

No decurso deste projecto, realizou-se o controlo sanitário dos indivíduos residentes nos 
pombais afectos ao mesmo, evitando o recurso a terapêutica desnecessária. Com efeito e 
ao fim de 30 meses, não foi registado nenhum surto das patologias mais comuns que 
afectam esta espécie. A realização da desparasitação interna e externa e a desinfestação 
dos pombais, foram as únicas medidas profilácticas que se mantiveram no decurso deste 
projecto. Tal deveu-se à grande carga parasitária registada durante o período em que os 
animais permaneceram fechados no interior dos pombais. 

A pesquisa de endoparasitas revelou um decréscimo da sua prevalência na população, 
culminando com alguns resultados de ausência de vestígios em algumas das amostras 
recolhidas.  

Por outro lado foi evidente o aumento do número de moscas da família Hippoboscidae, 
família que agrupa várias espécies de moscas achatadas cujas fêmeas se alimentam de 
sangue, durante os meses quentes do ano. 

O período de clausura dos pombos nos pombais, após o repovoamento inicial, foi o único 
em que se registou um número anormal de mortes, sendo estas associadas a 
traumatismos auto-infligidos ou resultantes da agressão entre indivíduos e das altas 
temperaturas registadas entre Junho e Setembro de 2008. 

A abertura dos pombais permitiu aos indivíduos a realização de exercício físico diminuindo 
os índices de obesidade registados nos primeiros meses do projecto e ainda diminuir a 
quantidade de dejectos no interior do pombal, que consistiam uma fonte de contaminação 
para os animais mais jovens.  

Foi também registado um pico de morte de recém-nascidos e de ovos não eclodidos nos 
primeiros meses de 2009, relacionados com as baixas temperaturas e alta humidade 
verificadas nesse período e da falta de material para os ninhos registada no interior dos 
pombais. O material para ser usado nos ninhos foi posteriormente fornecido, diminuindo a 
taxa de mortalidade. É de notar que o pombal nº 17 manteve a uma elevada taxa de 
humidade ao longo de todo o ano pelo que manteve uma taxa de ovos não eclodidos e 
não embrionados, superior aos outros pombais. 

Conclui-se que o estado sanitário dos pombais se manteve estável, conservando-se a 
população saudável mesmo durante o Inverno. 
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4.5.3 Acção 4.3 – Vacinação doença de Newcastle 

4.5.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.3 consistiu na vacinação dos pombos contra o vírus da Paramixovirose. 

A infecção pelo vírus da Paramixovirose nos pombos é uma doença aguda, de curso 
epidémico. O vírus é altamente patogénico para os pombos, mas inofensivo para outras 
espécies de aves domésticas. Normalmente ocorre paralisia uni ou bilateral das patas, 
acanhamento, torcicolo, movimentos de torção do corpo, rotação e marcha descontrolada 
em sentido contrário. A maior parte das aves infectadas morre.  

O Protocolo Metodológico definiu que a vacinação de todos os efectivos dos pombais 
contra o vírus da Paramixovirose (doença de Newcastle) fosse realizada no momento do 
repovoamento e após cada época de reprodução (em Outubro ou Novembro de cada 
ano). Desta forma, previu-se a realização de duas campanhas durante o 1º ano e uma 
campanha nos anos 2 e 3. No entanto, no 2º ano do projecto foi necessário proceder à 
vacinação dos pombos introduzidos aquando do repovoamento dos pombais nº 11 e 16 
(Acção 4.4), tendo-se realizado uma campanha de vacinação extra no mês de Março. No 
3º ano do projecto realizou-se a vacinação dos borrachos em Novembro de 2009, no 
momento em que estes atingiram a idade adequada à vacinação. Realizou-se ainda a 
vacinação anual dos pombos em Março de 2010 e em Julho de 2010 realizou-se 
novamente a vacinação dos borrachos. 

4.5.3.2 Apresentação e análise de resultados 

No Anexo C.3  apresentam-se os registos das vacinações contra a doença de Newcastle 
desenvolvidos no decorrer do 12º trimestre de projecto. 

O plano vacinal foi, assim, realizado com sucesso nos borrachos existentes nos pombais, 
tendo-se verificado a sua efectividade pela ausência de casos suspeitos de Doença de 
Newcastle ou de Poxivirose. No caso de se verificar a continuidade do projecto, 
recomenda-se que se mantenha o plano vacinal anual, com o reforço anual a ser realizado 
em Janeiro de 2011 ou assim que o mesmo tenha início caso seja posterior a esta data. 

Uma vez que não ocorreram quaisquer surtos ou ocorrências da doença, no decorrer do 
projecto, não existem outros resultados a apresentar no presente relatório, para além dos 
registos dos tratamentos realizados. Na Figura 62  ilustra-se o momento de vacinação de 
um pombo no pombal nº 5. 
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Figura 62  – Vacinação de um Pombo contra a doença de Newcastle 

4.5.4 Acção 4.4 – Reforço dos efectivos 

4.5.4.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 4.4 consistiu no reforço do efectivo populacional de pombos nos pombais 
repovoados. 

Esta acção foi desenvolvida no dia 31 de Março de 2009 e procedeu-se ao repovoamento 
dos pombais nº 11 e 16, com pombos transportados nesse mesmo dia pelo Consórcio a 
partir dos criadores. 

O repovoamento dos pombais iniciou-se pela recolha e transporte dos pombos desde o 
seu local de origem (criador) até aos pombais a ser repovoados. Os pombos foram 
recolhidos junto de dois associados da Palombar. Para garantir a menor perturbação 
possível dos pombos foi calendarizado o repovoamento de modo a garantir que as 
pombas passariam no máximo um dia entre a sua origem e o pombal de destino, o que se 
concretizou com sucesso. 

O transporte dos animais foi realizado com recurso a caixas de transporte adequadas para 
o efeito, forradas com palha para proporcionar melhores condições de conforto aos 
pombos. O meio de transporte utilizado foram pick-ups devidamente ventiladas, tendo sido 
providenciada água aos pombos ao longo de toda a viagem. À semelhança do 
repovoamento inicial, foi preenchido e devidamente enviado à Direcção Geral de 
Veterinária um registo de transporte de animais vivos, de acordo com a legislação em 
vigor. 

A equipa técnica envolvida na execução desta acção consistiu em: 

� Consultor científico da Medida II e veterinário (CRATAS) acompanhado por dois 
técnicos de veterinária; 
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� Associação Palombar. 

As tarefas executadas durante o repovoamento seguiram o faseamento já apresentado 
aquando do repovoamento inicial dos seis pombais, nomeadamente: 

� Anilhagem dos pombos (cor correspondente ao pombal e nº devidamente 
registado); 

� Desparasitação (Acção 4.2); 

� Observação física geral; 

� Detecção de placas no bico, insuficiências respiratórias, conjuntivites, etc 

� Vacinação (Acção 4.3); 

� Recolha de amostras de sangue – apenas em alguns indivíduos; 

� Recolha de amostras de fezes. 

4.5.4.2 Apresentação e análise de resultados 

Do ponto de vista veterinário, o repovoamento correu como esperado, sem incidência de 
animais doentes e de óbitos, bem com uma boa adaptação dos animais a uma situação de 
stress, como é a deslocação para um novo pombal. 

Os tratamentos efectuados visaram melhorar a qualidade de vida dos pombos neste 
período de adaptação, permitindo o início da reprodução. Foi ainda verificado que algumas 
fêmeas já se encontravam em postura antes do transporte. 

De uma forma global, considera-se que o repovoamento foi realizado com sucesso, tendo 
sido possível ultrapassar os obstáculos inerentes a uma actividade que envolve o 
manuseamento de animais vivos em condições não ideais. 

 

4.5.5 Análise da Etapa 4 

A Etapa 4 consistiu num conjunto de acções periódicas de manutenção dos pombais e de 
actividades veterinárias que se desenvolveram até ao final do projecto. Assentou 
concretamente no desenvolvimento de quatro acções: i) a manutenção semanal dos 
pombais (incluindo a renovação de alimento e água para os pombos e limpeza dos 
pombais); ii) as actividades trimestrais de prevenção de doenças, desparasitação e 
controlo da tricomoníase e salmonelose; iii) a vacinação da doença de Newcastle; e iv) o 
reforço dos efectivos.  

A Etapa 4 sofreu algumas alterações metodológicas, nomeadamente no que se refere às 
acções ligadas ao controlo da tricomoníase e salmonelose (Acção 4.2) e à vacinação da 
doença de Newcastle (Acção 2.3), tendo estas alterações resultado da evolução do 
conhecimento científico sobre a matéria e também perante um melhor conhecimento da 
dinâmica dos pombais. 

Verificou-se que o estado de conservação deficiente de alguns pombais permitiu que 
alguns deles fossem alvo de predação (pombais nº 4 e 16) e, noutros casos, contribuiu 
para uma elevada taxa de mortalidade neonatal (pombal nº 17). O fornecimento de feno e 
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ervas aromáticas possibilitou a criação de ninhos mais confortáveis para os neonatos e 
mais limpos, uma vez que a alfazema tem alguma acção desinfectante. 

Ao nível do controlo sanitário dos pombos existentes nos pombais, pode-se concluir que a 
acção se desenvolveu com sucesso, uma vez que não se registaram surtos das patologias 
mais comuns que afectam esta espécie de pombos. 

Por fim, considera-se que a Etapa 4 decorreu com normalidade e que, atendendo aos 
seus objectivos específicos, teve pleno sucesso durante o projecto. 

4.6 Etapa 5 – Monitorização das populações de pombos 

4.6.1 Acção 5.1 – Monitorização das populações de p ombos 

4.6.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 5.1 visou avaliar o estado dos repovoamentos realizados em cada pombal, 
quanto ao seu efectivo populacional, reprodução, predação e evolução das populações de 
pombos ao longo do ciclo anual. 

Esta acção foi desenvolvida ao longo de todo o projecto com uma periodicidade trimestral 
e sempre que se considerou ser necessário realizar um censo extra.  

Para a realização do censo nos pombais foi utilizada a seguinte metodologia sequencial: 

� Captura dos pombos e acondicionamento em caixas próprias para o efeito; 

� Anilhagem; 

� Registo dos seguintes parâmetros: 

o Idade: adulto/ borracho; 

o Sexo do indivíduo; 

o Cor/ raça; 

o Características físicas particulares; 

o Estado de saúde. 

No 12º trimestre do projecto os censos aos pombais foram realizados entre 16 e 25 de 
Junho de 2010, tendo-se verificado que os pombais nº 4, 11 e 16 se encontravam vazios. 

4.6.1.2 Apresentação e análise de resultados 

No Quadro 29  apresentam-se os principais resultados obtidos no censo realizado em 
Junho de 2010 e no Anexo C.5  apresenta-se o relatório veterinário do censo. 
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Quadro 29  – Resultados do 8º censo de pombos realizado em Junho de 2010 

Pombal Efectivo 7º censo 
Efectivo total 8º censo Evolução 

populacional % Adultos borrachos total 

4 63 0 0 0 -100,0% 

5 72 59 95 154 +113,9% 

11 0 0 0 0 0,0% 

13 26 20 3 23 -11,5% 

16 6 0 0 0 -100,0%  

17 25 23 9 32 +28,0% 

Total 192 102 107 209 +8,9% 

 

Durante as visitas efectuadas no mês de Junho de 2010 foi realizado o censo da 
população encontrada a pernoitar nos pombais do projecto. Nestas visitas não foram 
registados quaisquer indivíduos nos pombais nº 4, 11 e 16. 

No pombal nº 4 registou-se um incidente que resultou na fuga de todos os animais ali 
existentes. Verificou-se que alguns destes animais se alojaram no pombal nº 5, no entanto, 
a grande maioria do efectivo não foi registada em nenhum dos pombais pertencentes a 
este projecto. 

No pombal nº 11 confirmou-se que este se encontrava completamente despovoado, 
conforme tinha vindo a ser verificado desde Março de 2010. Relativamente ao pombal nº 
16, os sinais de predação verificados no trimestre anterior levaram à evasão de todo o 
efectivo ali existente. 

Contudo, a análise do número total de pombos permite verificar que a tendência para a 
diminuição do efectivo, registada nos primeiros meses do ano foi invertida. Este valor é 
animador tendo em conta a perda de grande parte do efectivo do pombal nº 4, que havia 
sido contabilizado no censo de Março de 2010. O grande aumento da população do 
pombal nº 5 deveu-se ao ingresso de alguns animais do pombal nº 4 e, principalmente, ao 
grande número de nascimentos registados nos 2 meses anteriores.  

Durante a realização deste censo foi efectuada uma observação da envolvência do 
pombal nº 5, com a duração aproximada de 2 horas. Esta observação permitiu definir uma 
rotina de voo dos animais que saíam do pombal e registar um grande número de 
indivíduos que utilizavam as fragas envolventes para pernoitar. Não foi possível, no 
entanto, definir se esses indivíduos pertenciam aos pombais monitorizados. 

O objectivo primordial do repovoamento inicial dos pombais era estabilizar uma população 
residente que, ao reproduzir-se, tornar-se-ia uma fonte de alimento constante e alternativa 
para uma população pré-definida de predadores (águia de Bonelli e águia-real). As 
melhores expectativas contavam com uma manutenção dos números do efectivo inicial ao 
fim de 36 meses. Este número está ainda longe de ser alcançado cumpridos 30 meses 
desde o repovoamento, como é possível verificar na figura seguinte. 
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Figura 63  – Evolução do efectivo total entre Janeiro de 2008 e Junho de 2010 

Os dados do gráfico da figura anterior devem ser analisados à luz dos eventos ocorridos 
no período de tempo a que se referem. Durante o primeiro ano de residência nos pombais 
foram registadas permutas de indivíduos entre pombais. Tal acontecimento leva a crer que, 
aquando do repovoamento, houve separação de casais. 

Após o repovoamento inicial, realizou-se a fixação de pombos a um novo pombal, através 
da clausura dos animais até que os mesmos se reproduzissem, no mínimo duas vezes. 
Esta situação resulta normalmente na fixação do casal ao local onde as condições 
encontradas permitem a reprodução. O êxito desta medida não foi totalmente alcançado 
devido a várias situações como a abertura retardada dos pombais, o registo de altas 
temperaturas no interior dos pombais, a presença excessiva de roedores, a falta de 
poleiros, a falta de materiais para os ninhos ou a predação. 

A abertura retardada dos pombais juntamente com as altas temperaturas que se fizeram 
sentir nos dois meses que antecederam a remoção das redes de contenção, conduziram à 
morte de alguns indivíduos, principalmente de animais jovens nascidos nos pombais. 
Estas situações tornaram o ambiente no interior das instalações propício ao 
desenvolvimento de doenças contagiosas, situação que não veio a ser registada.  

Nos meses seguintes à abertura dos pombais registou-se um aumento da natalidade mas, 
este foi secundado pelo aumento dos óbitos entre os recém-nascidos, situação que foi 
associada ao aumento do registo de roedores nos pombais, incluindo a observação de 
ninhos e fezes no interior dos ninhos dos pombos. 

Foram registados casos de predação junto ao pombal nº 11, tendo sido este pombal um 
dos primeiros a demonstrar uma quebra efectiva. O efeito da predação por parte da águia 
de Bonelli e da águia-real deste projecto no efectivo dos pombais não foi ainda 
devidamente elucidado. 
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Fotografia 1  – Pormenor de predação de pombos no exterior do pombal nº 11 

 

No censo realizado em Janeiro de 2009, registaram-se 183 animais, sendo que apenas 
114 pertenciam à população fundadora. Os pombais nº 11 e 16 registavam as maiores 
quebras no efectivo total. No censo realizado em Junho de 2010, registaram-se 209 
animais, dos quais apenas 22 pertencem à população inicial. Os pombais nº 4, 11 e 16 
encontravam-se vazios (Figura 64 ). 

 

Figura 64  – Comparação do efectivo de cada pombal entre Fevereiro de 2008 e Junho de 
2010 
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Esta diminuição do efectivo resulta da fuga de grande parte da população fundadora mas 
também, das más condições encontradas no interior dos pombais durante os meses 
quentes e da predação verificada no pombal nº 11.  

Tendo sido identificados grande parte dos problemas encontrados pelos animais, estes 
foram corrigidos recorrendo a um controlo mais apertado dos roedores, à disposição de 
novos poleiros e ao incremento do material de ninho fornecido. Estas medidas foram 
acompanhadas com um reforço populacional nos pombais nº 11 e 16 em Março de 2009 
(Acção 4.4). 

O conjunto de situações que aconteceram posteriormente ao repovoamento dos pombais 
nº 11 e 16 não permitiram a fixação dos novos casais. Ambos os pombais foram abertos 
prematuramente por situações às quais não houve possibilidade de resposta em tempo 
efectivo. Do mesmo modo, o ataque verificado nos pombais nº 11 e 5 (em Fevereiro e 
Maio de 2010 respectivamente), por predadores, determinou o abandono total das 
referidas instalações.  

 

Fotografia 2  – Queda de telhas no pombal nº 16 que permitiu a fuga dos animais após o 
repovoamento 
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Fotografia 3  – Pormenor de predação no interior do pombal nº 11 

Em Março de 2010 o número total do efectivo era exactamente igual ao registado em 
Janeiro de 2009. O registo de indivíduos fundadores havia decaído para apenas 22, sendo 
portanto a restante população constituída por animais nascidos nos pombais (Figura 65 ). 

 

Figura 65  – Comparação do número de pombos da população inicial com o número de 
pombos nascidos nos pombais, nos anos após o repovoamento inicial 

Avaliando os números finais do censo de Junho de 2010 à luz dos acontecimentos 
anteriores, regista-se um incremento assinalável dos nascimentos, embora a população 
fundadora tenha caído para apenas 12 indivíduos. 
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Dinâmica de casais e reprodução 

O Pombo-das-rochas é conhecido por ser uma espécie altamente adaptável. Para tal 
contribui a sua alta prolificidade. Sendo uma espécie que se reproduz ao longo de todo o 
ano, não é raro encontrar animais nascidos nos meses mais frios do ano. No entanto, a 
maioria dos nascimentos acontece durante o período quente do ano (Abril a Outubro), 
quando a disponibilidade de alimento é maior e as temperaturas altas permitem um 
desenvolvimento mais rápido dos borrachos. O facto de serem monogâmicos faz da 
estabilidade dos casais um ponto-chave na sua reprodução. A idade reprodutiva é atingida 
por volta dos 6 meses, embora o pico reprodutivo seja por volta dos 2 anos de idade.  

Usualmente a ovopostura, de apenas 2 ovos, é realizada entre as 2h e as 4h da 
madrugada, pelo que os índices de fertilidade dos ovos diminuem durante os meses frios 
do ano.   

 

Fotografia 4  – Dois borrachos no ninho 

As características reprodutivas desta espécie explicam a baixa taxa de prevalência de 
nascimentos e agregações durante os primeiros meses após a abertura dos pombais. A 
análise da evolução da relação entre machos e fêmeas a pernoitar nos pombais, nas 
datas dos censos, demonstra que ao fim do primeiro ano este número começou a 
estabilizar tendo posteriormente sido possível o recrutamento de novos casais como se 
verificou no pombal nº 5. É de salientar também que o tropismo que esta espécie 
apresenta para nidificar em afloramentos rochosos explica, em parte, a utilização parcial 
dos pombais como pontos de nidificação e de alimentação por uma parte da população 
fundadora que aparece espaçadamente no interior dos pombais.  
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Figura 66  - Relação entre o número de machos e de fêmeas no interior do pombal nº 5 em 
Março e Junho de 2010 

 

Observações no campo e Dinâmica dos pombais 

No âmbito da realização dos censos, foram efectuadas observações de campo com intuito 
de acompanhar os movimentos dos pombos durante o dia. Estas visitas foram realizadas 
nos mesmos dias dos censos e contemplaram observações à distância e após interacção 
com o pombal. 

As observações realizadas permitiram concluir que grande parte do sucesso do pombal nº 
5 está directamente relacionado com orografia do terreno. Os afloramentos rochosos que 
se encontram nas imediações dos pombais, conferem aos animais pontos e refúgio que 
são visíveis nas rotinas de voo observadas. Estes pontos seguros são ainda habitados por 
vários bandos de pombos que parecem estar em constante permuta com o efectivo do 
pombal. A distância entre os pontos de observação e o pombal, não permitiu visualizar a 
presença ou não da anilha de identificação. 

 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 148  
 

 

Fotografia 5  – Pormenor da envolvência do pombal 5 

Os registos visuais do pombal nº 13 apontam para a utilização de outros pontos a sudeste 
do pombal. Nas suas rotinas de voo, quando perturbados, os pombos retornavam ao 
pombal ou tomavam esta rota, sem que se tenha conseguido registar o destino. 

Das visitas ao pombal nº 17 conclui-se que os animais aí residentes não apresentavam 
rotinas de voo em conjunto, sendo que raramente se afastavam do pombal. Esta situação 
foi igualmente registada nos pombais nº 16 e 11, embora alguns indivíduos utilizassem 
simultaneamente os pombais nº 16 e 17. 

O pombal nº 4 está exposto em todo o seu redor e encontra-se localizado no cimo de um 
vale com declive acentuado, cujo bando utilizava com frequência nas suas saídas. A 
identificação de um açor no interior do pombal pouco tempo depois do abandono da 
população leva em crer que esta terá sido a razão para o que os animais não voltassem a 
regressar às instalações.  

4.6.2 Análise da Etapa 5 

A Etapa 5 visou proceder à monitorização das populações de pombos residentes nos 
pombais recuperados no projecto e assenta na realização de uma única acção com os 
mesmos objectivos. Esta etapa visou dar resposta a um dos objectivos específicos 
definidos no Protocolo Metodológico, nomeadamente, “monitorizar as populações de 
pombos (e.g. abundância, estado sanitário, predação), durante o período de projecto”. 

No que se refere ao cronograma de implementação desta Etapa/Acção (apresentado no 
Anexo C.1 ), verifica-se que a sua execução ocorreu em simultâneo com a Acção 4.3 e 
realizaram-se algumas campanhas extra de forma a se perceber algumas variações 
anormais no efectivo dos pombos. 

A Etapa 5 não sofreu qualquer alteração metodológica importante, sem prejuízo dos 
acertos normais inerentes à execução de cada acção. 

Finalmente, e no que diz respeito objectivamente ao sucesso da Etapa 5, verificou-se um 
decréscimo do efectivo populacional dos pombos nos primeiros dois anos de projecto, 
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apesar do reforço do efectivo realizado em Março de 2009. Contudo, no último ano do 
projecto verificou-se uma estabilização do número total de efectivos. 

A identificação dos problemas encontrados nos pombais foi um ponto-chave no sucesso 
desta etapa. Apesar dos contratempos verificados na maioria dos pombais, o efectivo 
continuou a crescer e o recrutamento de animais jovens aumentou todos os anos. A 
manter-se esta tendência poder-se-á alcançar a meta de obter pombais auto-suficientes, 
de modo a que possam manter uma população estável nos anos vindouros. 

A manter-se a grande prolificidade do pombal nº 5, estes animais poderão servir como 
fonte de novos indivíduos para o repovoamento dos pombais nº 4 e 16. É de salientar que 
estes repovoamentos carecem de uma identificação prévia dos pontos fracos destes 
pombais, os quais resultaram na perda do seu efectivo.  

4.7 Etapa 6 – Valorização sócio-económica dos produtos dos 
pombais 

4.7.1 Acção 6.1 – Aproveitamento do pombinho 

4.7.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 6.1 consistiu na recolha do pombinho produzido em cada pombal, procedendo-se 
à sua aplicação como fertilizante agrícola. 

Esta acção foi desenvolvida em Setembro e Outubro de 2008 e em Dezembro de 2009. 

Esta tarefa foi maioritariamente realizada pela Associação Palombar, sendo que no 
pombal nº 4, na campanha realizada no 2º ano do projecto, a recolha de pombinho foi 
realizada pelo respectivo proprietário. 

A metodologia seguida inicia-se com a limpeza dos ninhos, ou seja cada buraco do interior 
do pombal, removendo tudo o que se encontra no local referente aos antigos ninhos: 
pombinho, palha, cascas de ovos e ovos abandonados. Após a limpeza de todos os 
ninhos, procede-se à limpeza do chão, em que se retira todo o pombinho existente, pó, 
terra e palha. 

4.7.1.2 Apresentação e análise de resultados 

Não existem resultados a apresentar para esta acção, uma vez que a sua concretização 
diz respeito unicamente à recolha de pombinho dos pombais e à sua limpeza sequencial. 

Na campanha realizada em Dezembro de 2009, no final da limpeza dos 6 pombais, a 
Associação Palombar recolheu cerca de 25 sacos de 40 kg, o que perfaz cerca de 1000 kg 
de pombinho. Apresentam-se algumas fotografias da realização desta Acção. 

A Associação Palombar ficou com todo o pombinho recolhido, uma vez que os 
proprietários manifestaram desinteresse na sua recolha. 
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Fotografia 6  – Limpeza e recolha de pombinho 

4.7.2 Análise da Etapa 6 

A Etapa 6 visou a implementação da medida compensatória “aproveitamento do 
pombinho” e assentou na realização da recolha do pombinho produzido em cada pombal. 

No que se refere ao cronograma de implementação desta Etapa, verificou-se que a sua 
realização ocorreu com um intervalo superior ao inicialmente previsto (tarefa trimestral).  

A Etapa 6 não sofreu qualquer alteração metodológica importante, sem prejuízo dos 
acertos normais inerentes à execução de cada acção. 

Finalmente, e no que diz respeito objectivamente ao sucesso da Etapa 6, considera-se 
que o objectivo não foi atingido pois a produção de pombinho não foi suficiente para 
garantir uma recolha periódica pelos proprietários. 
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4.8 Análise global da medida II 
A implementação da Medida II teve como principal objectivo a melhoria das condições de 
sobrevivência de uma espécie presa (pombo) para a águia de Bonelli e a águia-real 
através da recuperação de pombais tradicionais abandonados na região do vale do rio 
Sabor e o seu posterior repovoamento com Pombo da rocha (Columba livia). O sucesso 
desta medida foi avaliado através da monitorização populacional e sanitária dos pombos 
existentes nos pombais do projecto. 

Durante o primeiro ano de projecto, procedeu-se à selecção de seis pombais tradicionais 
no interior dos territórios de águia-real e águia de Bonelli, segundo critérios previamente 
definidos (Etapa 1), a recuperação dos mesmos (Etapa 2) e o seu repovoamento (Etapa 3), 
tendo-se concluído a totalidade das acções previstas com pequenas alterações ao 
cronograma inicialmente previsto.  

Nos 2º e 3º anos do projecto realizaram-se as acções inerentes à manutenção e 
acompanhamento dos pombais e dos seus efectivos. O fornecimento contínuo de alimento 
e água nos pombais e as campanhas de desparasitação e vacinação permitiram o 
desenvolvimento de uma população saudável e auto-suficiente, não se tendo registado 
surtos de doenças com potenciais de redução da população existente. 

Contudo, alguns factores exógenos contribuíram de forma negativa para o aumento 
esperado do efectivo populacional. O mau estado de conservação de alguns pombais, 
nomeadamente a existência de telhas partidas, permitiu a entrada de predadores dentro 
dos pombais o que causou a fuga dos pombos e permitiu ainda a fuga de pombos 
enclausurados após o reforço de efectivos. O excesso de humidade e temperaturas frias 
registados causaram a morte de recém-nascidos e a não eclosão de ovos. Como 
resultado destes incidentes, no final do projecto apenas 3 dos 6 pombais se encontram 
povoados. No entanto, as populações existentes nos três pombais estão adaptadas aos 
pombais e ao ambiente no qual estes se inserem. 

Assim, atendendo ao anteriormente descrito, considera-se que, apesar dos incidentes 
registados e da fuga dos pombos de três pombais, a Medida II decorreu favoravelmente 
durante o projecto e que foi atingido o objectivo principal: o estabelecimento de 
populações auto-suficientes de pombos da rocha na região do vale do rio Sabor. 

 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 152  
 

5 Medida III – Plano de monitorização 
da verificação do sucesso reprodutor 
e do uso do espaço por parte dos 
casais de Águia de Bonelli e águia-
real que ocorrem na área de 
intervenção 

5.1 Acções desenvolvidas no segundo ano e desvios ao 
programa 
No decorrer do segundo ano do projecto, desenvolveram-se as seguintes Acções da 
Medida III: 

� ETAPA 1  – Identificação dos locais de nidificação e princi pais locais de caça 
dos 3 casais em estudo : 

o Acção 1.1  – Identificação dos locais de criação dos 3 casais e dos seus 
locais de caça. 

� ETAPA 2 – Captura e seguimento dos machos dos 3 casais : 

o Acção 2.1  – Captura do macho de cada casal e marcação com PTT 
(Platform Transmitter Terminals); 

o Acção 2.2  – Controlo da actividade dos 3 machos por meio da informação 
enviada pelos PTT (via satélite); 

o Acção 2.3  – Controlo da actividade dos casais por métodos convencionais 
e estudo de interacção com o Ramal da linha Mogadouro-Valeira para a 
SE Olmos. 

� ETAPA 3 – Verificação da eficácia das medidas de compensaç ão: 

o Acção 3.1 –  Estudo do uso do espaço por parte dos 3 casais; 

o Acção 3.2  – Determinação da fenologia dos 3 casais e do seu sucesso 
reprodutor; 

o Acção 3.3 –  Estudo da dieta dos 3 casais. 

No Anexo D.1  apresenta-se o cronograma das actividades da Medida III.  

A Etapa 1 foi concluída no primeiro ano do projecto para a águia-real do território centro e 
para a águia de Bonelli do território a Sul da área de estudo. No segundo ano, esta etapa 
foi também terminada para o casal de águia de Bonelli do território Norte, tendo-se 
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constatado que este casal parece não estar a utilizar a área de estudo, uma vez que não 
se efectuaram observações desta espécie nesta área desde Agosto de 2008, apesar dos 
esforços extra realizados nesse sentido. 

Esta situação levou a que não tenha sido possível proceder à captura de qualquer um dos 
indivíduos deste casal (Acção 2.1 – Etapa 2), como previsto no Protocolo Metodológico, 
com o objectivo de proceder à sua marcação com PTT e posterior seguimento por satélite. 
Foram consideradas várias alternativas à captura de uma destas águias de Bonelli, tendo-
se optado, no final do segundo ano do projecto, por capturar um dos indivíduos de águia-
real do território Norte. No entanto, até ao final do projecto não foi possível proceder à 
captura e marcação de nenhum dos indivíduos do casal. 

Relativamente ao casal de águia de Bonelli do território a Sul da LMAT, foi capturado um 
dos indivíduos no final do primeiro ano do projecto, tendo-se constatado que o PTT 
apresentava um problema na bateria, pelo que não foram recebidos dados da localização 
deste indivíduo. Foi programada a substituição do PTT, dando-se início à iscagem em 
Outubro de 2008. Contudo, apesar das diversas tentativas, devido a vários 
constrangimentos, foi impossível recapturar o indivíduo até ao final do projecto. 

Ainda em relação à Acção 2.1, em Novembro de 2008 foi capturado o macho de águia-real 
do território centro, tendo-se recebido os dados do PTT colocado (Acção 2.2) desde essa 
data. No entanto, a partir de 5 de Fevereiro de 2009 todas as localizações do PTT 
começaram a ser detectadas num mesmo local, o que levou uma equipa do Consórcio 
Atkins/Bio3 a deslocar-se a esse local a fim de verificar o que tinha sucedido. O PTT foi 
encontrado junto a um caminho existente na área de gestão de Lagoa, mas não foi 
encontrado o macho de águia-real nem nenhum vestígio do mesmo. 

Apesar do referido, nas amostragens subsequentes (Acções 2.3 e 3.2) foi observado um 
casal de águia-real no território, tendo-se inclusivamente confirmado a nidificação desse 
casal num ninho localizado na mesma escarpa do ninho ocupado em 2008. Em 
consequência, foi planeado para o final da época de reprodução de 2009 o reinício da 
iscagem do casal para colocação do PTT recuperado, tendo-se efectuado a captura em 
Novembro de 2009. Desde então, têm sido recebidos os dados do PTT colocado nesta 
águia (Acção 2.2). 

Uma vez que, dos três casais de águias alvo do estudo, em 2008 e em 2009 não foi 
confirmada a reprodução dos dois casais de águia de Bonelli, o estudo da dieta (Acção 3.3) 
incidiu apenas no casal de águia-real do território centro em 2008. Isto prende-se com o 
facto de os ninhos acumularem uma grande quantidade de restos alimentares e 
regurgitações ao longo da época de reprodução, sendo por isso locais adequados para a 
recolha destes itens. Em 2009, optou-se por alargar o estudo da dieta aos casais de 
águia-real dos territórios Norte e Sul, em substituição do estudo da dieta dos casais de 
águia de Bonelli. No entanto, não foi possível aceder ao ninho ocupado pelo casal de 
águia-real do território Sul em 2009, devido às características da escarpa, pelo que 
apenas foi possível efectuar o estudo da dieta dos casais de águia-real dos territórios 
Norte e centro.  

As restantes acções decorreram de acordo com o previsto. 
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5.2 Etapa 1 – Identificação dos locais de nidificação e principais 
locais de caça dos 3 casais em estudo 

5.2.1 Acção 1.1 – Identificação dos locais de criaç ão dos 3 casais e dos seus 
locais de caça 

5.2.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 1.1 teve como objectivo identificar os locais de nidificação, principais locais de 
caça e os hábitos circadianos dos 3 casais que foram inicialmente alvo do presente estudo 
(casal de águia de Bonelli do território a Norte da área de estudo, casal de águia de Bonelli 
do território a Sul da área de estudo e casal de águia-real do território centro). 

No primeiro ano do projecto, esta acção foi desenvolvida entre Maio e Agosto de 2008, 
tendo decorrido ao longo de 9 semanas de trabalho. No segundo ano, esta acção foi 
desenvolvida em Setembro e Outubro de 2008 e em Março, Abril e Maio de 2009, tendo 
decorrido ao longo de 5 semanas de trabalho. Tal como previsto, em 2010 não foram 
desenvolvidas actividades no âmbito desta acção.  

Esta acção sobrepõe-se em termos metodológicos à Acção 2.3 (controlo da actividade dos 
casais por métodos convencionais), uma vez que consiste na realização de observações 
com recurso a binóculos e telescópio em locais com uma boa visibilidade para a região 
envolvente. As observações das aves de rapina foram efectuadas a partir de 9 pontos de 
observação seleccionados de forma a cobrir toda a área de estudo e 2 pontos adicionais 
(X e Y) localizados na proximidade da LMAT, com 2 horas de duração. 

Para além das observações efectuadas a partir destes pontos, foram reforçadas as 
observações nos territórios conhecidos das águias em estudo de modo a recolher 
informação complementar. Estas observações tiveram uma grande incidência no território 
Norte de águia de Bonelli, tendo em vista uma maior compreensão da utilização do espaço 
por este casal. Assim, realizaram-se pontos de amostragem suplementares com duração 
variável e que, ao contrário dos anteriores, não foram reamostrados de forma sistemática 
e foram dirigidos apenas para águia de Bonelli e águia-real, não se registando os 
contactos com outras espécies. Estes pontos de amostragem foram designados por 
pontos de observação extra. A localização dos pontos de observação encontra-se 
representada na Figura 67 . 

As observações efectuadas nestes pontos de amostragem extra ou durante as 
deslocações da equipa na área de estudo foram designadas por observações extra. Todas 
as observações foram inseridas no SIG do projecto para ajudarem a definir as zonas de 
caça das águias. 
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Figura 67 – Pontos de observação de rapinas definidos no Protocolo Metodológico (1 a 11) 
e pontos adicionais (X e Y). Os pontos P1N e P8N foram realizados até Janeiro de 2009, 

enquanto que os pontos P10N e P11N foram realizados a partir de Fevereiro de 2009. 
Indica-se também a localização dos pontos de observação extra. 
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5.2.1.2 Apresentação e análise de resultados 

As amostragens realizadas no âmbito das monitorizações das Acções 2.3 (Controlo da 
actividade dos casais por métodos convencionais) e 3.2 (Determinação da fenologia dos 3 
casais e do seu sucesso reprodutor) permitiram o registo dos movimentos dos indivíduos e 
identificação de locais de nidificação, acabando por se sobrepor em termos metodológicos 
com alguns aspectos da Acção 1.1, sendo muito difícil distinguir onde acaba uma e 
começam as outras. Uma vez que a identificação dos locais de nidificação e caça foram 
tarefas comuns às monitorizações desenvolvidas no âmbito das acções 2.3 e 3.2, optou-
se por apresentar essa informação apenas nos resultados das referidas acções.  

Contudo, na Acção 1.1, a identificação dos locais de nidificação e caça dos casais 
caracteriza-se por apresentar um carácter mais pontual (ao contrário das monitorizações), 
sendo o objectivo principal da acção as tarefas preparatórias para a captura das águias. 
Assim, foi tarefa exclusiva desta acção a definição dos locais potenciais da captura, 
denominados como locais de iscagem.  

A presente acção encontra-se concluída desde o primeiro ano do projecto no que se refere 
aos casais de águia-real e de águia de Bonelli Sul, mas continuaram a ser desenvolvidos 
esforços no sentido de determinar quais os locais mais adequados para a captura do 
macho do casal de Bonelli do Norte até Maio de 2009.  

No entanto, apesar dos esforços realizados, não se efectuaram observações de águia de 
Bonelli neste território desde Agosto de 2008, o que poderá indicar que este casal não 
tenha estado a utilizar a área de estudo. Esta situação levou a que não tenha sido possível 
proceder à captura de qualquer um dos indivíduos deste casal. 

Como alternativa a esta captura, o Consórcio Atkins/Bio3 e a consultora científica da 
Medida III consideraram que se devia ponderar a hipótese de capturar outro indivíduo para 
colocação do PTT que se destinava a esta águia, de modo a dar resposta aos objectivos 
iniciais deste projecto. As alternativas estudadas foram as seguintes:  

1. Captura do outro membro do casal de águia de Bonelli do território Sul;  

2. Captura da fêmea do casal de águia-real do centro; 

3. Captura do macho do casal de águia-real da área Norte;  

4. Captura do macho do casal de águia-real da área Sul. 

Com o intuito de averiguar se não poderia constituir um problema a colocação de um PTT 
destinado a uma águia de Bonelli numa águia-real (uma espécie de maiores dimensões), o 
Consórcio Atkins/Bio3 contactou o fornecedor do PTT. Como resposta, foi informado de 
que os PTT usados para águias de Bonelli são produzidos num material mais leve e, por 
isso, mais frágil do que os destinados a águias-reais, pelo que as hipóteses de serem 
destruídos por uma águia-real são maiores. Contudo, a consultora científica da medida III 
considerou que a utilização do PTT de 45g em águia-real poderia não constituir um 
problema, tendo reportado outros casos semelhantes (águias-reais marcadas com esses 
emissores, sendo que, até à data, não foram detectados problemas). 

Relativamente às alternativas 1 e 2, estas correspondiam à captura de 2 indivíduos de um 
mesmo casal. Tendo em conta que já estava contemplada a captura e marcação de um 
dos elementos, o Consórcio Atkins/Bio3 e a consultora científica da Medida III 
consideraram que a informação recolhida seria suficiente para avaliar a interacção com a 
LMAT e utilização das áreas de gestão. 
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Das hipóteses apresentadas, a alternativa 3 foi considerada a mais favorável, pois até à 
data tinham-se registado várias observações de águia-real na Área de Gestão de 
Azinhoso (uma das Zonas de Caça Municipais onde se estão a implementar as acções da 
Medida I do protocolo), calculando-se que as mesmas deveriam corresponder aos 
indivíduos do território Norte. Assim sendo, foi considerado que esta opção apresentava 
as seguintes vantagens:   

a) Permitia avaliar a interacção deste casal com a LMAT; 

b) Permitia avaliar a utilização da Área de Gestão de Azinhoso (um dos objectivos 
principais da Medida III). 

Quanto à hipótese 4, a monitorização mensal do casal através de pontos de observação 
(Acção 2.3) permitiu verificar que este utilizava uma área afastada tanto da LMAT como da 
Área de Gestão mais próxima (Área de Castro Vicente e Valpereiro). Assim sendo, 
considerou-se que a informação obtida pela marcação de qualquer indivíduo deste casal 
não aportaria informação muito relevante para o Projecto. Estes fundamentos foram 
apresentados ao ICNB, que autorizou esta alteração ao programa inicial. 

Na Figura 68  apresenta-se a localização dos locais de iscagem seleccionados para a 
captura de cada indivíduo. Para o processo de habituação do casal de águia de Bonelli Sul 
foram seleccionados 3 locais de iscagem em 2008 (BS-1, BS-2 e BS-3) e 2 em 2009 (BS-
A e BS-D). Em 2010 não foram seleccionados novos locais de iscagem, tendo-se optado 
por efectuar as iscagens nos locais BS-3 e BS-D. No caso da águia-real do território do 
centro da área de estudo seleccionaram-se 5 locais em 2008 (ACC-1 a ACC-5) e 1 em 
2009 (ACC-B). Relativamente ao casal de águia de Bonelli Norte foram definidos 2 locais 
de iscagem em 2008 (BN-1 e BN-2) e, face ao exposto anteriormente, em 2009 foi definido 
1 local de iscagem para o casal de águia-real do território Norte (ACN-C), usado também 
em 2010.  

Os resultados obtidos na prospecção especificamente direccionada para a selecção de 
locais de iscagem foram apresentados em anexo aos relatórios anuais 1 e 2. As rotas 
registadas até ao final de Agosto de 2010 são apresentadas no Desenho 1 do Anexo D.2 . 
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Figura 68  – Localização dos pontos de iscagem para captura de águia de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) e Águia-real (Aquila chrysaetos). ACC: águia-real do território centro; 
ACN: águia-real do território Norte; BN: águia de Bonelli Norte e BS: águia de Bonelli Sul 

5.2.2 Análise da Etapa 1 

A Etapa 1 teve por objectivo identificar os locais de nidificação e caça dos 3 casais e 
estudo dos seus hábitos circadianos, de modo a escolher os locais de iscagem dos 
indivíduos, para posterior captura.  

Esta etapa foi concluída durante o segundo ano do projecto. No primeiro ano foi possível 
definir os locais de nidificação e caça do casal de águia-real do território centro e do casal 
de águia de Bonelli do território a Sul. No caso da águia de Bonelli Norte não foi possível 
determinar os locais de maior utilização, embora se tenha realizado um esforço 
suplementar nesse sentido. Durante o segundo ano do projecto não foram efectuadas 
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observações deste casal, pelo que se considerou que a melhor opção para atingir os 
objectivos do presente projecto seria capturar um indivíduo do casal de águia-real do 
território a Norte da área de estudo. Ainda durante o segundo ano do projecto, foi definido 
o local de iscagem para este casal, bem como novos locais de iscagem para os casais de 
águia de Bonelli do território Sul e águia-real do território centro. 

Tendo em conta os resultados das iscagens, as quais se revelaram infrutíferas até à data 
(ver Acção 2.1), deverá ser equacionada a realização de pontos de observação 
suplementares caso o projecto seja prolongado, no sentido de obter mais informações que 
permitam definir locais de iscagem com uma maior utilização por parte das águias que se 
pretendem capturar. 

5.3 Etapa 2 – Captura e seguimento dos 3 machos dos casais 

5.3.1 Acção 2.1 – Captura do macho de cada casal e instalação de PTT 

5.3.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.1 teve como objectivo capturar o macho de cada um dos casais alvo do 
presente estudo para instalação de um PTT (Platform Transmitter Terminal) que 
permitisse o seguimento via satélite destes indivíduos, e englobou as tarefas preparatórias, 
nomeadamente os processos de habituação dos indivíduos ao local de captura.  

No primeiro ano do projecto esta Acção foi desenvolvida durante o primeiro e quarto 
trimestres (Setembro a Novembro de 2007, Junho a Agosto de 2008), tendo-se registado 
uma duração superior a 3 meses de trabalho. No segundo ano, os processos de iscagem 
e captura dos indivíduos decorreram no quinto, sexto e oitavo trimestres do projecto 
(Outubro, Novembro e Dezembro de 2008, Janeiro e Agosto de 2009). Relativamente ao 
terceiro ano do projecto, as actividades decorreram no nono, décimo e décimo segundo 
trimestres (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2009, Junho, Junho e Agosto 
de 2010). 

Ao nível da metodologia aplicada, o uso de PTT (ver fotografia na Figura 69 ) para 
seguimento de aves via satélite constitui um método de monitorização fiável e permite 
obter um volume apreciável de dados num espaço de tempo relativamente curto, sendo os 
erros associados bastante reduzidos (Cadahía et al. 2005; Monteiro & Silva 2005; Tavares 
et al. 2007). Este método permite ainda poupar muitas horas de observação no terreno, as 
quais, no caso da águia de Bonelli, têm normalmente taxas de eficiência reduzidas 
(Tavares et al. 2007). 

A captura, manuseamento e transporte de espécimes vivos de fauna e flora selvagem, 
encontra-se devidamente regulamentada através do Decreto-Lei nº49/2005, de 24 de 
Fevereiro, pelo que, para a realização das actividades da Acção 2.1, foi necessário o 
parecer do ICNB (Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade), na 
qualidade de entidade competente. As autorizações de iscagem e captura das águias 
referentes ao terceiro e último ano do projecto encontram-se no Anexo D.3 . 

Uma vez recebida a autorização por parte do ICNB, iniciou-se o processo de iscagem nos 
locais definidos na Acção 1.1, o qual incidiu sobre 4 casais alvo diferentes no decorrer do 
projecto (2 casais de águia-real e 2 casais de águia de Bonelli). 

A captura dos indivíduos para colocação dos PTT foi precedida por um período de 
habituação, o qual consistiu na colocação de uma presa viva (pomba ou coelho) nos locais 
de iscagem seleccionados na Acção 1.1. A presa foi amarrada para que a águia a 
capturasse e a comesse no próprio local. Durante este processo, o local esteve sob 
vigilância humana, de forma a garantir a avaliação do sucesso/insucesso de cada 
campanha de iscagem. 
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Figura 69 – Fotografia de PTT (Platform Transmitter Terminal) 

Definiu-se que a calendarização e preparação da captura seria iniciada quando se 
verificasse, para o indivíduo a capturar, taxas de detecção e de utilização do ponto de 
iscagem na ordem dos 100% (frequência diária do ponto de iscagem).  

A captura dos vários indivíduos ao longo do projecto foi realizada por José Jambas, 
técnico qualificado e especializado nestas técnicas, assim como pela Consultora Científica 
da Medida III e por um veterinário. 

Ao nível da metodologia aplicada no processo de captura, esta manteve-se constante ao 
longo do projecto. Na noite anterior à captura foi colocada a armadilha do tipo Bow Net 
(com disparo activado por controlo remoto ou mecânico) no local onde foi promovida a 
habituação da águia, e montado o esconderijo a partir do qual foi accionada a armadilha. 
A captura foi efectuada quando a águia se encontrava pousada na posição correcta, a 
qual garantia que a localização, posição e comportamento do indivíduo permitia a sua 
captura em segurança, accionando-se nesse momento a armadilha. 

A técnica aplicada na colocação do PTT consistiu na fixação do mesmo na parte dorsal da 
ave através da cosedura de quatro fitas de “teflon” (material macio, sintético e muito 
resistente) na parte ventral da ave, como se se tratasse de uma mochila (Jambas, 2006). 
Esta técnica não afecta os movimentos da ave e permite que, por acidente ou desgaste 
normal dos pontos de cosedura (3 a 4 anos), as quatros fitas de “teflon” se soltem em 
simultâneo, ficando a ave livre do equipamento. 

Durante este procedimento foi ainda efectuado um rastreio de doenças e de parasitas, 
sendo medidos os parâmetros biométricos habitualmente registados para este grupo de 
aves (Fráguas, 1999). 

Apresenta-se em seguida a descrição das actividades realizadas no âmbito dos processos 
de iscagem de cada casal alvo ao longo dos 3 anos do projecto, identificados na Acção 
1.1.  

Águia de Bonelli do território Sul 

O processo de iscagem do casal de águia de Bonelli Sul foi iniciado em Julho de 2008, 
tendo-se prolongado até 20 de Agosto de 2008, altura que que se efectuou com sucesso a 
captura e marcação de um dos indivíduos deste casal.  
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Todavia, após a captura não foram recebidos quaisquer dados relativos ao PTT colocado, 
tendo sido indicado pela fornecedora do dispositivo (Microwave Telemetry) a existência de 
problemas com a bateria. Por esse motivo, apesar do macho deste casal ter sido marcado, 
não foram recebidos dados relativos à sua actividade. Tendo em conta o referido, foi 
programada a recaptura da águia de Bonelli marcada para substituição do PTT com 
problemas, de modo a que este pudesse ser enviado para reparação. O processo de 
iscagem deste indivíduo foi iniciado novamente em Outubro de 2008, após a obtenção de 
novas autorizações por parte do ICNB. 

Contudo, no decorrer do projecto verificaram-se várias dificuldades nas actividades de 
recaptura deste indivíduo, devido a um conjunto de situações desfavoráveis que incluíram 
condições climatéricas adversas e elevada perturbação humana no local (relacionada com 
com a actividade agrícola realizada na região). A estes constrangimentos acresceu o facto 
do indivíduo alvo já ter sido capturado uma vez, encontrando-se, por esse motivo, mais 
desconfiado e relutante em entrar e permanecer na armadilha durante o período 
necessário para permitir a sua captura em segurança.  

Face aos motivos apresentados, a recaptura do macho em questão foi sendo 
sucessivamente recalendarizada ao longo do projecto, tendo sidos solicitados novos 
prolongamentos de autorização ao ICNB, nos meses Dezembro de 2008, Janeiro, Maio e 
Novembro de 2009, as quais foram obtidas sem constrangimentos. Em Dezembro de 2009, 
verificou-se que o casal de águia de Bonelli deixou de utilizar o local de iscagem, tendo o 
processo sido cancelado e retomado em Junho de 2010, após confirmação de que o casal 
não se reproduziu, mantendo-se até ao final do projecto. 

Águia de Bonelli do territtório Norte 

Apesar de se terem iniciado em 2008 as actividades de iscagem para captura do macho 
do casal de águia de Bonelli do território Norte, nenhum dos indivíduos do casal foi 
observado na área de iscagem seleccionada. 

Ao longo do processo de habituação verificou-se que a área envolvente não estava a ser 
utilizada pelo casal. Este constrangimento levou o Consórcio Atkins/Bio3 a suspender a 
iscagem do macho de águia de Bonelli da área Norte em Julho de 2008, tendo-se 
planificado o retorno do processo numa altura em que estivesse reunida informação 
suficiente para seleccionar uma área mais adequada.  

No entanto, ao longo dos vários meses do projecto, a quantidade de informação recolhida 
sobre este casal não permitiu determinar quais os locais de maior utilização por parte dos 
indivíduos de águia de Bonelli residentes a norte da LMAT, suspeitando-se que este casal 
tenha abandonado o território.  

Face ao exposto, optou-se por cancelar o processo de captura deste casal, tendo-se 
considerado que a melhor opção seria dirigir os recursos disponíveis para um dos 
indivíduos do casal de águia-real que nidifica na área a Norte da LMAT.   

Águia-real do território centro 

Em relação ao casal de águia-real do território centro, a iscagem foi iniciada no primeiro 
ano do projecto, mas foi interrompida em Agosto de 2008 devido à elevada perturbação 
humana causada pela época balnear e pesca junto aos locais seleccionados para iscagem.  

A iscagem foi retomada durante o mês de Outubro em 2008, quando diminuiu a pressão 
humana na zona, tendo a captura do macho do casal sido efectuada com sucesso em 
Novembro de 2008. Contudo, em Fevereiro de 2009, o PTT colocado no macho deste 
casal foi encontrado caído, não tendo sido encontrado o indivíduo nem vestígios do 
mesmo. Face ao sucedido, tornou-se necessário efectuar nova captura para colocar este 
PTT.  
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Com a subsequente reprodução do casal de águia-real deste território, a iscagem e 
captura foram adiadas para o final da época de nidificação, tendo a autorização do ICNB 
sido recebida em Julho de 2009. Contudo, tal como verificado em 2008, a área de 
iscagem registou elevada perturbação durante a época balnear, tendo o processo sido 
adiado. Desta forma, a iscagem foi iniciada no terceiro ano do projecto, em Setembro de 
2009, tendo o indivíduo sido capturado e marcado com PTT em Novembro de 2009. 

Águia-real do território Norte 

Como referido, foi efectuado o pedido de autorização ao ICNB para a iscagem e captura 
de um indivíduo do casal de águia-real do território Norte, em substituição do macho de 
águia de Bonelli do território Norte. A autorização foi concedida, encontrando-se no Anexo 
D.3. 

Contudo, não foi possível proceder à captura do referido indivíduo em 2009, tendo as 
actividades de iscagem sido retomadas em Junho de 2010. 

5.3.1.2 Apresentação e análise de resultados 

No Quadro 30  encontra-se a informação relativa ao processo de habituação, em que se 
mostra o número de iscagens realizadas, assim como o número de situações em que as 
águias entraram nas armadilhas e a presa colocada como isco foi predada (número de 
iscagens com sucesso). Para os dados obtidos no terceiro ano de projecto, referentes aos 
processos de iscagem entre Setembro de 2009 e Agosto de 2010, a informação encontra-
se discriminada por mês, visto que os resultados são apresentados na totalidade pela 
primeira vez. Relativamente aos anos anteriores, os resultados das iscagens e capturas 
realizadas foram apresentados detalhadamente nos Relatórios Anuais nº 1 e 2, motivo 
pelo qual se apresenta um resumo dos resultados obtidos.  

Quadro 30  – Resultados do processo de iscagem dos casais de águia de Bonelli e águia-
real. Sucesso: o indivíduo entra na armadilha e come a pomba. Para o último ano do 

projecto são apresentados os meses em que se efectuaram iscagens para alguns dos 
casais 

Ano do 
Projecto 

Águia de Bonelli 
Norte Águia de Bonelli Sul  Águia-real Centro Águia-real Norte 

Nº de 
iscagens 

realizadas  

Nº de 
iscagens 

com 
sucesso 

Nº de 
iscagens 

realizadas  

Nº de 
iscagens 

com 
sucesso 

Nº de 
iscagens 

realizadas  

Nº de 
iscagens 

com 
sucesso 

Nº de 
iscagens 

realizadas  

Nº de 
iscagens 

com 
sucesso 

1º Ano (2008) 26 0 24 20 39 6 0 - 
2º Ano  
(2008/ 2009) 0 - 35 23 15 14 0 - 

3º Ano (2009/2010) 

Set-09 0 - 14 8 8 2 0 - 

Out-09 0 - 11 8 10 10 0 - 

Nov-09 0 - 10 5 ou 6* 8 6 2 0 

Dez-09 0 - 8 0 0 - 10 0 a 2** 

Jun-10 0 - 1 0 0 - 5 0 

Jul-10 0 - 13 0 0 - 13 0 

Ago-10 0 - 9 0 0 - 9 0 

Total 3º ano 0 - 66 21 ou 22* 26 18 39 0 a 2** 

Total projecto 26 0 125 64 ou 65*  80 38 39 0 a 2** 
* numa das iscagens realizadas não foi possível perceber se a águia de Bonelli que capturou a presa era 
ou não o indivíduo marcado; 
** em duas iscagens a presa foi predada por uma ave de rapina, mas não foi possível identificar a espécie. 
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Os dados dos processos de iscagem realizados durante o 12º trimestre do projecto 
encontram-se no Anexo D.4 . Os dados de captura e iscagem efectuados em trimestres 
anteriores foram apresentados nos respectivos relatórios trimestrais. 

No primeiro ano de projecto foram realizadas actividades de iscagem dirigidas aos casais 
de águia de Bonelli dos territórios Norte e Sul e águia-real do território centro.  

No que respeita ao casal de águia de Bonelli a Norte da LMAT, verifica-se que em 26 
tentativas realizadas não foi registado nenhum caso de sucesso, não tendo sido 
observado nenhum indivíduo do casal na área de iscagem. As actividades dirigidas a este 
casal foram realizadas apenas durante 2008, tendo sido suspensas face às dificuldades 
sentidas em obter mais informação acerca das áreas mais usadas por este casal.  

No caso do casal de águia de Bonelli do território Sul, foi efectuada a captura e marcação 
do macho em Agosto de 2008 (Figura 70 ), tendo-se verificado posteriormente que o PTT 
apresentava anomalias. Foi inciado novo processo de iscagem em Outubro do mesmo ano, 
para substituição do dispositivo, mas não foi possível concretizar a captura, tendo-se 
decidido suspender as actividades no início da época de reprodução de 2009. Ao longo do 
último ano do projecto, as actividades foram retomadas, tendo sido realizadas 66 
campanhas de iscagem entre Setembro de 2009 e Agosto de 2010. 

 

 

Figura 70  – Fotografia do macho de águia de Bonelli capturado em 2008 
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Tendo em conta o sucesso verificado entre Setembro e Novembro de 2009, altura em que 
o indivíduo marcado predou o isco na maioria das campanhas, foram realizadas duas 
tentativas de recaptura em Novembro, mas sem sucesso. Apesar da taxa de utilização 
elevada nos meses anteriores, em Dezembro nenhuma das iscagens teve sucesso. O 
processo foi retomado em Junho de 2010, após a confirmação que o casal já não estava a 
nidificar, não se tendo verificado até ao final do projecto nenhuma actividade de predação 
do isco por parte do indivíduo marcado. 

Ao nível do casal de águia-real da zona centro, a iscagem do macho, suspensa no 
primeiro ano (Agosto de 2008) devido à perturbação humana junto aos locais 
seleccionados para iscagem, foi retomada no início do segundo ano do projecto (Outubro 
de 2008). Neste período, das 15 campanhas de iscagem efectuadas, 14 foram 
concretizadas com sucesso, resultando na captura e marcaçao do indivíduo com PTT em 
Novembro de 2008 (Figura 71 ).  

Contudo, face aos constrangimentos expostos anteriormente, que se prendem com o facto 
de ter sido encontrado o PTT caído, foi necessário proceder a nova campanha de iscagem 
para captura de outro indivíduo do casal estabelecido no território. Assim, o processo foi 
retomado no início do terceiro ano do projecto, tendo sido realizadas 26 campanhas de 
iscagem, das quais 18 tiveram sucesso, culminando com a captura e marcação de um 
indivíduo do casal, provavelmente a fêmea, em Novembro de 2009.  

Relativamente ao processo de habituação do casal de águia-real do território Norte, este 
teve início apenas no terceiro ano do projecto, no final de Novembro de 2009. As 
campanhas de iscagem foram suspensas em Dezembro de 2009, e retomadas no final da 
época de reprodução, em Junho de 2010, altura em que as crias já tinham mais de 35 dias 
de idade.  

Apesar de terem sido realizadas até ao momento 39 campanhas de iscagem, na maioria 
dos casos a presa não foi predada ou foi predada por um carnívoro, tendo-se ainda 
verificado predação por uma ave de rapina (espécie não confirmada) em 2 campanhas. 
Em alguma situações ao longo dos meses de Junho a Agosto de 2010 foram  observados 
indivíduos adultos nas imediações do local de iscagem, mas os mesmos não demostraram 
interesse ou não viram a presa. Foi verificada a predação da presa por parte dos juvenis 
deste casal, em 6 ocasiões. 

Devido aos vários constrangimentos ocorridos (problema na bateria do PTT colocado na 
águia de Bonelli, desaparecimento da primeira águia-real marcada e dificuldades inerentes 
ao processo de captura), não foi possível cumprir integralmente os objectivos desta acção. 
Ao longo do projecto, o Consórcio Atkins/Bio3 procurou desenvolver soluções para os 
problemas que foram surgindo, que permitissem continuar a responder aos objectivos da 
presente medida – avaliar a eficácia das medidas de compensação implementadas no 
âmbito das medidas I e II – algo que foi parcialmente conseguido. 

Permanece no entanto a necessidade de recapturar o macho de águia de Bonelli do 
território Sul para lhe ser retirado o PTT com problemas que ainda se encontra colocado, 
pelo que deverão continuar a ser realizados esforços no sentido de efectuar esta 
recaptura. Durante o período em que o presente projecto vai ser prolongado (Setembro a 
Dezembro de 2010), esta acção deverá manter-se, tendo como objectivo a recaptura da 
águia acima referida para substituição do PTT com problemas pelo que se encontra 
disponível e se destinava à águia de Bonelli do território Norte. Depois de reparado, o PTT 
colocado actualmente deverá ser colocado na águia-real do território Norte, tal como 
exposto na acção 1.1, pelo que a iscagem deste casal deverá também continuar.  
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Figura 71 – Imagens da captura do macho de águia-real em Novembro de 2008 
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5.3.2 Acção 2.2 – Controlo da actividade dos 3 mach os por meio da informação 
enviada pelos PTT (via satélite) 

5.3.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.2 teve como objectivo obter localizações periódicas dos machos dos 3 casais 
com recurso à informação enviada pelos PTT ao longo do período de estudo, com o intuito 
de determinar os limites territoriais de cada casal e as suas áreas de maior utilização. 

Para esta acção foram contratualizados os serviços relativos à utilização do satélite Argos 
para recolha da informação enviada pelos PTT, através da empresa francesa CLS, 
fornecedora deste serviço. O satélite Argos recebe a informação emitida pelos PTT 
colocados nas águias e envia-a para uma estação terrestre de recepção, onde são 
executados processos de validação preliminar e armazenamento dessa informação em 
bases de dados. Com o PTT utilizado são enviados 2 tipos de localizações: 

� Localizações Argos: a estação terrestre da Argos calcula a localização usando o 
Efeito Doppler (a frequência do sinal emitido aumenta à medida que o satélite se 
aproxima do transmissor e diminui quando este se afasta). Cada vez que o satélite 
recebe uma mensagem do transmissor, calcula a frequência e o tempo de 
chegada e, a partir de todas as mensagens recebidas durante a passagem de um 
satélite, o centro de processamento da Argos calcula a possível localização do 
transmissor. Nos casos em que são recebidas quatro ou mais mensagens pelo 
satélite, é possível calcular a localização do PTT e respectivo erro associado. 

� Localizações GPS: a distância entre o receptor de GPS acoplado ao PTT e os 
satélites de GPS é estimada através do tempo que decorre entre a emissão dos 
sinais por esses satélites e a recepção dos sinais pelo receptor. A posição é 
calculada quando o receptor capta o sinal emitido por, pelo menos, quatro satélites 
e é incluída na mensagem enviada pelo PTT para o satélite Argos. No centro de 
processamento da Argos, um módulo de processamento específico extrai as 
posições de GPS incluídas nas mensagens, validando-as e distribuindo-as no 
mesmo formato que as localizações Argos.  

As localizações são classificadas de acordo com os seguintes critérios: 

� Tipo de localização (Argos ou GPS); 

� Erro estimado; 

� Número de mensagens recebidas durante a passagem. 

Apresentam-se no Quadro 31  as classes e tipo de localização, assim como o erro 
associado (precisão da localização) e número de mensagem recebidas (que permitiram o 
cálculo da localização). 

A informação proveniente do GPS é a que localiza o PTT com maior precisão, sendo que, 
em média, a precisão do mesmo anda na ordem de meia dúzia de metros. O GPS pode 
ser programado para recolher dados a intervalos de tempo regulares, sendo os mesmos 
transmitidos em mensagens descodificadas pelo sistema Argos. O número de mensagens 
recebidas depende de vários factores como as condições meteorológicas, a cobertura da 
vegetação, campos electromagnéticos, entre outros. Estes dados permitem estudar 
parâmetros que anteriormente (com os dados obtidos através do efeito Doppler) não 
podiam ser estudados, tais como o tamanho do território, a área vital de um indivíduo, o 
uso do espaço, assim como o comportamento durante migração, altitude, direcção e 
velocidade de voo (Meyburg, 2007). 
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Quadro 31 – Classes de localização recebidas pelo sistema Argos, respectivo erro 
associado e nº de mensagens recebidas 

Classe Tipo Erro estimado 
Nº de mensagens recebidas 

por passagem do satélite 
Argos 

G GPS Menor que 100m 1 ou mais 
3 Argos Menor que 250m 4 ou mais 
2 Argos Entre 250m e 500m 4 ou mais 
1 Argos Entre 500 e 1500m 4 ou mais 
0 Argos Mais de 1500m 4 ou mais 
A Argos Impossível calcular precisão 3 
B Argos Impossível calcular precisão 2 
Z Argos Localização inválida - 

 

A informação recolhida pela estação terrestre de recepção é depois enviada via correio 
electrónico para o Consórcio Atkins/ Bio3 e descodificada por intermédio de um software 
fornecido pelo produtor dos PTT usados (Microwave Telemetry). Este software permite 
extrair, a partir dos dados de origem da Argos, os dados referentes às localizações 
Doppler e GPS e informação referente a diversos parâmetros tais como a altitude, 
orientação, qualidade das localizações recebidas e até mesmo dados referentes às 
baterias dos PTT. Segundo a Microwave Telemetry, a utilização deste software constitui a 
melhor forma de analisar as localizações, motivo pelo qual o Consórcio Atkins/ Bio3 optou 
por efectuar este procedimento. 

O Consórcio Atkins/ Bio3 armazena ainda os dados em base de dados PostgreSQL, 
ficando disponíveis para posterior análise, o que permite também a consulta da 
informação em ambiente SIG. Adicionalmente, a informação encontra-se também num 
WebGIS desenvolvido pela Bio3 designado Biodiversity Tracking System disponível para 
os técnicos envolvidos no projecto e para a REN, S.A. O acesso é feito em 
http://internal.bio3.pt/bts/, sendo necessário efectuar o registo na primeira visita, o qual é 
pessoal e intransmissível. 

Ao nível do controlo da actividade dos indivíduos marcados com PTT no âmbito do 
presente projecto, este teve início com a marcação do macho do casal de águia-real do 
território do centro da área de estudo, em Novembro de 2008. Contudo, como referido na 
Acção 2.1, em Fevereiro de 2009, o PTT foi encontrado caído na área de gestão de Lagoa, 
não tendo sido encontrado o macho de águia-real que tinha sido marcado nem nenhum 
vestígio do mesmo, suspeitando-se, no entanto, que este indivíduo tenha sido alvo de 
perseguição humana, apesar de não se terem confirmado as causas para o sucedido, nem 
o paradeiro do indivíduo.  

Face ao exposto, a Acção 2.2 foi suspensa, uma vez que não permanecia nenhum 
indivíduo marcado com um PTT em funcionamento. Importa relembrar que o PTT 
colocado no macho do casal de águia de Bonelli do território Sul apresentou anomalias ao 
nível da bateria, nunca tendo sido emitidas localizações desta ave durante o período em 
que decorreu o projecto.  

Após nova captura e marcação de um indivíduo do casal de águia-real que ocupava o 
mesmo território em Novembro de 2009, a acção foi retomada, tendo sido desenvolvida de 
forma contínua até ao final do projecto. 
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5.3.2.2 Apresentação e análise de resultados 

No período que mediou a primeira captura de um indivíduo do casal de águia-real do 
território centro, em Novembro de 2008, e o dia 4 de Fevereiro de 2009 (último dia em que 
se registou movimento do PTT) foram recebidas 710 localizações através do GPS 
acoplado ao PTT. Como referido anteriormente, as localizações obtidas por GPS 
apresentam um menor erro posicional associado do que as localizações estimadas 
através do efeito Doppler (Soutullo et al., 2007). Na Figura 72  apresentam-se as 
localizações obtidas para o referido macho marcado. Pode verificar-se que o indivíduo se 
deslocou entre Olmos e Soutelo, e que a maior parte das localizações se situam a 
Nordeste da LMAT, na envolvente de Lagoa. Em Dezembro de 2009, este indivíduo foi 
detectado a Sul da LMAT e, por fim, durante os meses de Janeiro e Fevereiro começaram 
a obter-se mais localizações perto do ninho ocupado por este casal na época de 
reprodução anterior. O PTT foi encontrado perto de um caminho localizado na Zona de 
Caça de Lagoa, dentro da área alvo de medidas de gestão no âmbito da Medida I do 
presente Protocolo Metodológico (Figura 73 ). 

Quanto à segunda águia-real marcada com PTT no território centro, entre o período que 
decorreu entre a sua captura e marcação, em Novembro de 2009, e Agosto de 2010, 
obtiveram-se 2624 localizações através do GPS acoplado ao PTT. Até ao final do período 
de estudo, esta águia deslocou-se desde a zona de Brunhoso e Vale da Madre até à zona 
entre Izeda e Serapicos, a cerca de 13,5 km a Norte de Talhas. Em comparação com o 
macho marcado em 2008 verifica-se que esta águia frequenta zonas mais a Norte, tendo 
sido também registadas menos localizações desta águia a Sul da LMAT. 

As localizações deste indivíduo, apresentadas na Figura 74 , permitem verificar que no 
último trimestre do projecto, entre Junho e Agosto de 2010, o mesmo se limitou mais à 
área de estudo. As localizações encontraram-se mais concentradas entre Morais e 
Remondes, em especial junto ao vale do rio Sabor. De facto, este indivíduo foi detectado 
por várias ocasiões nas proximidades dos ninhos ocupados em 2008 e 2009 pelo casal e 
junto ao local onde, segundo as informações da Consultora Científica da Medida III, já 
existiu um ninho de águia de Bonelli (do território Norte). No entanto, na época de 
nidificação de 2010, as localizações deste indivíduo não estiveram associadas a nenhum 
ninho em particular, o que, em conjunto com os resultados da Acção 3.2, indicou que o 
casal não se reproduziu. 

Tendo em conta que a actividade dos 3 casais previstos no Protocolo Metodológico não foi 
integralmente seguida via satélite, considera-se que os objectivos definidos para a Acção 
2.2 foram apenas parcialmente cumpridos. Apesar de todos os esforços efectuados, 
apenas foi possível monitorizar de forma continua os dois indivíduos capturados e 
marcados com sucesso no âmbito da Acção 2.1, da qual os resultados da presente acção 
se encontravam inteiramente dependentes. 

 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 169  
 

.

 

Figura 72 – Localizações do macho de águia-real marcado com PTT até 4 de Fevereiro 
de 2009. São apresentados os ninhos conhecidos na época de reprodução anterior 
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Figura 73 –  Local onde foi encontrado o PTT que tinha sido colocado no macho de águia-
real e localização das acções implementadas no âmbito da medida I (gestão intermédia 2) 

e 2 (pombais recuperados) em vigor no início de 2009. São apresentados os ninhos 
conhecidos na época de reprodução anterior  
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Figura 74 –  Localizações da fêmea de águia-real marcada com PTT entre 20 de 
Novembro de 2009 e 31 de Agosto de 2010 
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5.3.3 Acção 2.3 – Controlo da actividade dos casais  por métodos convencionais e 
estudo da interacção com o Ramal da Linha Mogadouro -Valeira para a SE de 
Olmos, a 220 kV 

5.3.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 2.3 visou estudar a actividade e uso do espaço dos casais de águias, com 
recurso a métodos convencionais, e posterior comparação com os dados obtidos através 
de PTT, possibilitando ainda a obtenção de dados para os indivíduos não marcados. 

Pretendeu-se verificar se os casais de águia de Bonelli e de águia-real que ocorrem na 
proximidade da LMAT utilizam a zona ocupada por esta estrutura e se há algum tipo de 
interacção com a mesma. Por fim, a acção pretendeu obter dados sobre os casais de 
águia-real que ocorrem a Norte e a Sul da área de estudo, no sentido de verificar limites 
territoriais. 

Esta acção foi desenvolvida mensalmente entre Outubro de 2007 e Agosto de 2010. 

De modo a verificar quais as zonas mais usadas pelas aves, no início do projecto foram 
seleccionados 9 pontos de observação distribuídos estrategicamente pela área de estudo. 
Estes pontos foram escolhidos de modo a que se conseguisse avistar a maior extensão 
possível da área de estudo. Foi ainda tido em conta a orografia do terreno e o 
conhecimento existente das áreas mais utilizadas pelos casais de águia de Bonelli e 
águia-real.  

No entanto, verificou-se que, nas áreas que estavam a ser alvo de medidas de gestão 
para coelho e perdiz de Lagoa e de Vale Pereiro e Castro Vicente, não foram detectadas 
águias de Bonelli nem águias-reais através de métodos convencionais. Considerou-se que 
isto deveria estar relacionado com o facto de os pontos de observação convencionais não 
oferecerem uma boa visibilidade para estas zonas, o que impossibilitava a avaliação do 
efeito da implementação de medidas de gestão de habitat para a águia-real e águia de 
Bonelli nas áreas consideradas, uma vez que, dos casais considerados, apenas o macho 
de águia-real estava marcado com PTT e apenas até dia 4 de Fevereiro de 2009. 

Como tal, em Fevereiro de 2009, o Consórcio Atkins/Bio3 definiu 2 novos pontos de 
amostragem (P10N e P11N – ver localização na Figura 67 ) que permitiam uma boa 
cobertura das áreas alvo de medidas de gestão. Foram abandonados os pontos P1N e 
P8N, que se encontravam no limite da área de estudo e bastante afastados da LMAT, não 
fornecendo por isso informação tão relevante para este projecto. 

Assim, as observações de aves através de métodos convencionais continuaram a ser 
efectuadas a partir de 9 pontos de amostragem e de 2 pontos adicionais (X e Y), 
localizados na proximidade da LMAT, cuja monitorização teve início em Fevereiro de 2008 
com o projecto de “Monitorização da avifauna na envolvente do ramal da linha Mogadouro-
Valeira para a SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros) a 220 kV” (Figura 67 ). 

Embora o objectivo principal desta metodologia fosse a obtenção de dados para as águias 
de Bonelli e águias-reais, foram registadas desde o início do projecto todas as outras aves 
de rapina avistadas, pelo que se optou por incluir estas observações no tratamento dos 
dados, tendo em vista uma melhor compreensão da utilização que a comunidade de aves 
fazia, a nível temporal, da área de estudo. Em Fevereiro de 2009 começaram a ser 
registadas outras espécies de aves planadoras para além das aves de rapina nos pontos 
de amostragem, por se considerar que, pelo seu comportamento e tipo de voo, 
apresentavam uma grande susceptibilidade de interacção com a LMAT, nomeadamente 
um risco de colisão elevado com linhas de transporte de energia no caso das cegonhas 
(ICNB, 2008). Assim, os resultados das outras aves planadoras só devem ser comparados 
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a partir desse mês, época em que o esforço de amostragem começou a ser dirigido 
também para essas espécies. 

Cada ponto de observação teve a duração de 2 horas e foi realizado por um técnico com o 
auxílio de binóculos e de um telescópio. Foram contabilizadas, durante este período, todas 
as aves de rapina e outras planadoras observadas, tendo-se registado os movimentos de 
cada indivíduo detalhadamente. 

Em cada ponto de amostragem foram registados os seguintes parâmetros:  

a) Número de indivíduos de cada espécie observada; 

b) Sexo e idade; 

c) Parâmetros comportamentais dos indivíduos observados, tais como o tipo, 
altura e direcção de voo; 

d) Localização da rota descrita pela ave numa grelha regular de 500x500m, 
definida a partir das quadrículas UTM 1x1km existentes nas cartas militares. 
Os dados obtidos no trabalho de campo foram inseridos num Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), de modo a permitir um mapeamento das áreas 
mais utilizadas por este grupo de aves. 

Durante o trabalho de campo foram ainda registadas as condições meteorológicas que 
pudessem influenciar a presença e o comportamento das aves (velocidade e direcção do 
vento, nebulosidade, precipitação e temperatura), assim como as condições de visibilidade 
para o observador. 

A partir dos dados recolhidos foram calculados os seguintes parâmetros: 

a) A riqueza específica (número médio de espécies) por hora de amostragem; 

b) O número médio de indivíduos observados por hora de amostragem. 

Os parâmetros avaliados foram calculados por época do ano, o que implicou o 
agrupamento das amostragens da seguinte forma, de acordo com as épocas fenológicas: 

� Épocas de migração outonal de 2007, 2008 e 2009 (correspondem à migração 
para as áreas de invernada das espécies migradoras) – englobam as 
amostragens dos meses de Setembro, Outubro e Novembro dos 3 anos do 
projecto;  

� Épocas de invernada de 2007/08, 2008/09 e 2009/10 (correspondentes à época 
em que ocorrem as espécies invernantes e em que as espécies estivais se 
encontram ausentes da área) – englobam as amostragens dos meses de 
Dezembro, Janeiro e Fevereiro dos 3 anos do projecto; 

� Épocas de reprodução de 2008, 2009 e 2010 (correspondentes à época de 
reprodução da maior parte das espécies) – englobam as amostragens de Março, 
Abril e Maio dos 3 anos do projecto; 

� Épocas de dispersão de juvenis de 2008, 2009 e 2010 (correspondentes à época 
pós-reprodutora, em que os juvenis do ano dispersam do território dos 
progenitores) – englobam as amostragens de Junho, Julho e Agosto dos 3 anos 
do projecto. 
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Com o objectivo de mapear as áreas mais usadas pelas aves, foi necessário determinar 
as áreas que são efectivamente observadas a partir de cada ponto de observação. Para 
tal, foi efectuada uma análise de visibilidades no programa ArcGIS 9.2, através da 
ferramenta Observer points. 

Utilizou-se um Modelo Digital de Terreno (MDT) com células de 100 m a que se adicionou 
valores médios de altura da vegetação existente em cada local com base na cartografia de 
uso do solo do Corine Land Cover 2006. A importância deste procedimento prende-se com 
a grande influência da vegetação (ex. a presença de um bosquete) na obstrução da 
visibilidade. Esta influência é tanto maior quanto mais próximo esse obstáculo estiver do 
observador. Estes valores da altura da vegetação foram estimados com recurso a 
bibliografia (Goes 1991, López González 2002, Moreira & Fonseca 2002, Freire et al. 
2003). 

Para a determinação das áreas visíveis, foi ainda tido em conta que as aves de rapina e 
outras planadoras são muitas vezes detectadas em voo, a voar a alturas superiores às de 
alguns obstáculos à visibilidade (causados pela topografia ou pela vegetação) que se 
impõe entre o observador e a ave. Assim, no cálculo das áreas visíveis, foi definido um 
parâmetro que pretende simular aves a voar a várias alturas acima do solo. Este 
parâmetro, offsetB, adiciona um valor estipulado à altitude de cada célula do MDT no 
momento em que a visibilidade dessa célula está a ser avaliada, tornando-a mais elevada 
e portanto mais visível e deixando todas as outras à altitude definida pelo MDT. O 
algoritmo da análise de visibilidades prossegue com a análise das restantes células e, 
como resultado final, devolve um mapa em que estão identificadas as áreas visíveis e não 
visíveis a partir de cada um dos pontos de observação, à altura de voo das aves 
considerada. Foi testada a visibilidade de aves a voar a 50 e a 100 m de altura. Na Figura 
75 pode observar-se como exemplo desta análise o resultado obtido para o ponto P10N. 

Uma vez que o MDT utilizado tem uma resolução baixa (células relativamente grandes) e 
a cartografia de uso do solo disponível para toda a área de estudo é bastante generalista e 
pouco precisa, o resultado final foi aferido no terreno pelo técnico que efectuava as 
observações das aves, tendo-se concluído que, apesar das limitações referidas, os mapas 
de visibilidade assim obtidos foram bastante satisfatórios. 

Posteriormente, as quadrículas de 500 x 500 m foram classificadas em visíveis e não 
visíveis a partir de cada um dos pontos de observação, consoante a área da quadrícula 
em que seria visível uma ave a voar a 50 e a 100 m de altura. Desta forma, foi possível 
determinar o número de horas de observação de cada quadrícula por cada ponto de 
observação.  

Dado que algumas quadrículas eram observadas a partir de mais do que um local de 
amostragem, o número de observações de aves de rapina e outras planadoras em cada 
quadrícula de 500 x 500 m foi ponderado pelo número total de horas de observação, 
obtendo-se como resultado o número de observações por hora de amostragem. 

Para estes mapeamentos, os dados foram divididos em 2 períodos: 

• Outubro de 2007 a Outubro de 2008 – corresponde às amostragens efectuadas 
antes de a construção da LMAT estar concluída e a uma fase em que as medidas 
de gestão ainda se encontravam numa fase inicial, pelo que os seus efeitos nas 
populações de espécies-presa não eram visíveis; 

• Novembro de 2008 a Agosto de 2010 – corresponde às amostragens efectuadas 
depois de a LMAT estar concluída e a uma fase em que se começaram a notar os 
efeitos das medidas de gestão. 
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Figura 75 –  Exemplo da análise de visibilidade efectuada para o ponto P10N, 
considerando o parâmetro offsetB igual a 50 e a 100 m. É apresentada a área de gestão 

de Lagoa (Medida I), uma vez que este ponto foi definido em Fevereiro de 2009 para 
cobrir a parte desta área de gestão não visível a partir dos pontos existentes até então 

 

5.3.3.2 Apresentação e análise de resultados 

Desde o início do projecto foram realizadas 35 sessões de amostragem, correspondentes 
aos meses de Outubro de 2007 a Agosto de 2010. Como referido, a amostragem começou 
a ser dirigida também para outras aves planadoras em Fevereiro de 2009, pelo que para 
estas aves efectuaram-se 19 sessões de amostragem.  

No Anexo D.5  encontram-se os dados recolhidos nos locais definidos para observação de 
rapinas e outras planadoras (pontos de amostragem sistemáticos), enquanto que no 
Anexo D.6  se encontram os dados recolhidos nos pontos de amostragem extra, para o 
último trimestre do projecto. As rotas de águia-real e de águia de Bonelli encontram-se 
cartografadas no Desenho 1 do Anexo D.2 .  
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Foi obtido um total de 1123 contactos com aves de rapina e outras planadoras nos pontos 
de amostragem sistemáticos, tendo-se observado um total de 22 espécies (Quadro 32 ), 
ao longo de uma amostragem total de 722 horas de observação. De entre as espécies 
observadas, duas estão classificadas como “criticamente em perigo” (milhafre-real Milvus 
milvus e abutre-preto Aegypius monachus), 5 como “em perigo” (águia de Bonelli 
Hieraaetus fasciatus, abutre do Egipto Neophron percnopterus, tartaranhão-caçador 
Circus pygargus, águia-real Aquila chrysaetos e gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax 
pyrrhocorax), 5 como “vulneráveis” (açor Accipiter gentilis, bútio-vespeiro Pernis apivorus, 
falcão-peregrino Falco peregrinus, esmerilhão Falco columbarius e cegonha-preta Ciconia 
nigra) e 4 como “quase ameaçadas” (grifo Gyps fulvus, águia-calçada Hieraaetus 
pennatus, águia-cobreira Circaetus gallicus e corvo Corvus corax) segundo o Livro 
Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).  

A espécie mais abundante na área de estudo foi o grifo com um total de 556 contactos 
(Quadro 32 ), distribuídos por toda a área de estudo. De entre as espécies com menor 
número de observações contam-se o abutre-preto, que foi observado no ponto P3N junto 
à localidade de Porrais em Junho de 2008, o esmerilhão, observado em Fevereiro de 2009 
no ponto P2N junto à localidade de Lagoa, e a gralha-de-bico-vermelho observada no 
ponto X, em Maio de 2009.  

Na Figura 76 e na Figura 77  apresenta-se o número de contactos e a riqueza específica 
por hora de amostragem em cada época fenológica considerada para a comunidade de 
aves de rapina e outras planadoras. Como verificado desde 2008, é nas épocas 
fenológicas de dispersão dos juvenis e reprodução que se regista um maior número de 
contactos por hora de observação, tendo sido atingido um pico na época de reprodução de 
2010. Contudo, este resultado deve-se principalmente ao elevado número de observações 
de grifo, visto que foram obtidos 108 contactos com esta ave de rapina entre Março e Maio 
de 2010 (Quadro 32 ). Foi também nas épocas referidas que se registou uma maior 
riqueza específica média, o que estará relacionado com a presença de espécies 
migradoras, como é o caso do milhafre-preto (Milvus migrans) e do bútio-vespeiro (Pernis 
apivorus), os quais, na Primavera e Verão, se deslocam para a área de estudo para 
nidificar. Pelo contrário, as épocas de migração outonal e invernada foram as que 
apresentaram menor riqueza específica nos três anos de monitorização e também um 
menor número de contactos (com excepção da época de migração outonal de 2009, neste 
caso). No entanto, apesar da invernada ser de um modo geral a época fenológica com 
valores mais baixos para os parâmetros avaliados, é de realçar o resultado obtido em 
2009/2010, tendo-se registado um incremento no número de contactos e na riqueza 
específica face aos resultados obtidos nos anos anteriores. 

Para estes resultados foram analisados apenas os dados obtidos através dos pontos de 
amostragem sistemática, excluindo-se as observações extra. 
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Quadro 32 – Número de observações e riqueza específica (número de espécies observadas) de aves de rapina e outras planadoras por período de 

amostragem, desde o início da monitorização. Nas células centrais encontra-se o número de observações de cada espécie. O esforço de 
amostragem refere-se ao número de horas de observação. É indicado ainda o número de horas de observação e os contactos adicionais registados 

através de observações extra: dados dos pontos de amostragem sistemáticos + observações extra 
 

Espécie Migração 
2007 

Invernad
a 

2007/200
8 

Reproduçã
o 2008 

Dispersão 
2008 

Migração 
2008 

Invernad
a  

2008/200
9 

Reprodução 
2009 

Dispersã
o 2009 

Migração 
2009 

Invernad
a 

2008/200
9 

Reproduçã
o 2010 

Dispersão 
2010 Total 

Abutre do Egipto (Neophron 
percnopterus)   8 12   6 7   19 11 63 

Abutre-preto (Aegypius 
monachus)    1        1 2 

Açor (Accipiter gentilis) 3  1    2 1  1 1  9 

Águia de Bonelli (Hieraaetus 
fasciatus) 5 2 2 3 + 4 2 + 4 2 + 1 1 + 4 1 2 4 1+5  25 + 18 

Águia-calçada (Hieraaetus 
pennatus)   2 1 3  1 4   1 5 17 

Águia-cobreira (Circaetus 
gallicus)   5 8 7  6 6 4 1 13 19 69 

Águia-d’asa-redonda (Buteo 
buteo) 

2 3 2 10 11 4 6  8 5 10 1 62 

Águia-real (Aquila 
chrysaetos) 1 12 2 6 + 1 2 + 4 5 + 3 20 + 8 6 + 5 11 10 3+2 13 91 + 23 

Bútio-vespeiro (Pernis 
apivorus)   1 1   3  1    6 

Cegonha-branca (Ciconia 
ciconia) 

      2    4  6 

Cegonha-preta (Ciconia 
nigra)      2       2 

Ciconia sp.        1     1 

Corvo (Corvus corax)          3 1  4 

Esmerilhão (Falco 
columbarius)      1       1 

Falcão-peregrino (Falco 
peregrinus)     1 3 1 2   2 1 10 

Falco sp.          2   2 
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Espécie Migração 
2007 

Invernad
a 

2007/200
8 

Reproduçã
o 2008 

Dispersão 
2008 

Migração 
2008 

Invernad
a  

2008/200
9 

Reprodução 
2009 

Dispersã
o 2009 

Migração 
2009 

Invernad
a 

2008/200
9 

Reproduçã
o 2010 

Dispersão 
2010 Total 

Garça-real (Ardea cinerea)         1    1 

Gavião (Accipiter nisus) 1 1   2 3 3  1   1 12 

Gralha-de-bico-vermelho 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)       1      1 

Grifo (Gyps fulvus) 3  65 65 23 21 50 63 29 29 108 100 556 

Milhafre-preto (Milvus 
migrans) 

   6  1 4 3   3 1 18 

Milhafre-real (Milvus milvus) 1  1 2 4 1 3 5 39 17 2  75 

Peneireiro-comum (Falco 
tinnunculus) 1 6 2  2 8 1 2 1 1 6 4 34 

Tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus) 

  1 4   1 2   1 2 11 

Não identificado   1 2 3 5 11 8 4 1 8 2 45 

Nº de observações 17 24 93 121 + 5 60 + 8 56 + 4 122 + 12 111 + 5 101 74 183+7 161 1123 + 
41 

Riqueza específica 8 5 12 12 10 11 17 13 10 10 15 12 22 

Esforço de amostragem  36 62 62 62 + 66 
66 + 
35,25 62 62 + 57 62 + 8,17 62 58 66 + 29,75 62 + 6 

722 + 
202,17 

 
 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 179  
 

 
Figura 76 –  Número de aves de rapina (cor sólida) e de outras aves planadoras (a 

tracejado – apenas a partir de Fevereiro de 2009) observadas por hora de amostragem 
nos pontos sistemáticos em cada época fenológica considerada (migração outonal – 

Setembro a Novembro; invernada – Dezembro a Fevereiro; reprodução – Março a Maio; 
dispersão de juvenis – Junho a Agosto). As barras representam o erro padrão. 

 
 

 
Figura 77 –  Riqueza específica média (número de espécies registadas por hora em cada 

ponto de observação sistemático) de aves de rapina (cor sólida) e de outras aves 
planadoras (a tracejado – apenas a partir de Fevereiro de 2009) observadas em cada 
época fenológica considerada (migração outonal – Setembro a Novembro; invernada – 

Dezembro a Fevereiro; reprodução – Março a Maio; dispersão de juvenis – Junho a 
Agosto). As barras representam o erro padrão. 

 

No que se refere à águia-real e à águia de Bonelli, pode concluir-se que, de um modo 
geral, se realizaram mais observações de águia-real ao longo de todo o projecto, como é 
possível verificar no Quadro 32 . Neste quadro encontram-se também os dados recolhidos 
nos pontos de observação extra para estas duas espécies. 
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Desde o início do projecto, registaram-se 43 contactos com águia de Bonelli, 18 deles em 
pontos de observação extra (ver Desenho 1 do Anexo D.2 e Figura 78 ). Foram 
efectuadas observações em duas zonas da área de estudo. Na área a Norte da LMAT, os 
registos restringiram-se a Outubro de 2007 e aos meses de Maio a Agosto de 2008, não 
tendo sido efectuadas observações posteriormente. Na outra zona, mais a Sul, foram 
efectuadas observações em Outubro de 2007 e nos meses de Fevereiro, Junho, Setembro, 
Outubro e Novembro de 2008, Janeiro a Abril, Junho e Novembro de 2009 e Janeiro, 
Março e Abril de 2010. 

No terceiro ano de monitorização registaram-se 12 contactos com esta espécie entre 
Novembro de 2009 e Abril de 2010, 5 deles em pontos de observação extra. Todos os 
movimentos foram registados no território a Sul da LMAT, na área compreendida entre 
Castro Vicente, Remondes, Paradela e Vilar Seco, e pertenciam maioritariamente ao casal 
residente. Refere-se ainda que no mês de Abril de 2010, a fêmea foi observada no ninho 
por duas vezes, aparentemente em incubação, Contudo, nas amostragens realizadas nos 
meses seguintes, não foi observado qualquer membro do casal nas proximidades do ninho 
em nenhum dos pontos de observação. 

 

 
Figura 78 –  Número de observações de águia de Bonelli em cada ponto de amostragem 

ao longo da monitorização 

 

É de referir que, depois da substituição do casal de águia de Bonelli do território Sul em 
Março/Abril de 2008 por um novo casal, substituição essa motivada pela morte da fêmea 
do anterior casal, muitas das observações foram efectuadas na zona da LMAT entre as 
localidades de Castro Vicente, Porrais e Remondes. Isto significa que, na época em que 
esteve a estabelecer o seu território, o novo casal utilizou bastante área mais a Norte do 
que o registado anteriormente, fazendo com que a LMAT se situasse numa área 
intensamente utilizada, o que poderia aumentar as interacções deste casal de águia de 
Bonelli com a linha eléctrica e, consequentemente, o risco de colisão. Em Outubro e 
Novembro do mesmo ano e na mesma área, foram também registados dois movimentos 
de atravessamento da linha. No entanto, desde o início de 2009, que a maior parte das 
observações são efectuadas a Sul da LMAT, indiciando uma estabilização dos limites 
territoriais mais a Sul. 
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Relativamente à águia-real, foram registados 114 contactos ao longo de todos os anos de 
monitorização do projecto, sendo que 23 foram efectuados em pontos de observação extra. 
Esta espécie foi observada em três zonas distintas da área de estudo ao longo da 
monitorização (ver Desenho 1 do Anexo D.2) : uma a Norte da área de estudo, com 
observações entre os meses de Novembro de 2007 e Agosto de 2010. Outra zona 
corresponde ao centro da área de estudo, tendo sido efectuadas observações entre os 
meses de Agosto de 2008 e Junho de 2010. É a esta zona que corresponde o território do 
casal de águia-real que foi marcado com PTT e seguido entre Novembro 2008 e Fevereiro 
de 2009 (primeiro indivíduo marcado) e desde Novembro de 2009 (segundo indivíduo 
marcado), pelo que algumas das observações deverão corresponder a estes indivíduos. A 
terceira zona corresponde ao Sul da área de estudo, tendo sido efectuadas observações 
entre Janeiro de 2008 e Agosto de 2010. 

No terceiro ano de monitorização, registaram-se 39 contactos com esta espécie, 2 deles 
em pontos de observação extra. Relativamente ao território Norte, para além do casal ter 
sido observado no ninho localizado na zona Noroeste de Sampaio no mês de Abril, os 
seus movimentos e os de um juvenil foram sempre registados no vale do rio Sabor, 
próximo de Sampaio.  

No território do centro, o casal foi observado entre Porrais e Lagoa, tendo sido registados 
um voo circular sobre a área de gestão intermédia de Lagoa, em Janeiro de 2009, e 
comportamentos de caça entre a zona do Cabeço do Caro Custa, a Norte de Remondes, 
até próximo da mesma área de gestão, em Abril de 2010. Foi ainda observado um 
indivíduo subadulto. É ainda de referir que em Novembro de 2008, foi observado um 
indivíduo juvenil junto à localidade de Porrais num voo de passagem sobre a LMAT a mais 
do dobro da altura dos postes.  

No território do Sul, as observações restringiram-se ao vale do Sabor entre Paradela e 
Vilar Chão. 

 

Figura 79 – Número de observações de águia-real em cada ponto de amostragem ao 
longo da monitorização 
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Relativamente a interacções de outras espécies com a LMAT, registaram-se 
atravessamentos da LMAT ou poisos em apoios da mesma linha efectuados por pelo 
menos 5 espécies (grifo, milhafre-preto, águia-d’asa-redonda, águia-cobreira e falcão-
peregrino). Assim, foram registadas as seguintes interacções: 

� Grifo: foi observado um adulto em Abril de 2009 a atravessar a LMAT a mais de 20 
m de altura a Noroeste de Vale da Madre. Em Maio, dois indivíduos atravessaram 
a LMAT a Oeste de Remondes e um outro a Nordeste de Vale da Madre, todos a 
mais do dobro da altura dos postes. Em Agosto observaram-se três indivíduos a 
atravessar a linha, dois a Este de Vale da Madre a uma altura superior a mais do 
dobro da altura dos postes e um próximo do Rio Sabor a uma altura superior a 20 
m. Em Outubro, foram observados cinco grifos a atravessar a linha a Este da Vale 
da Madre, a uma altura superior ao dobro da altura dos postes, sendo que dois 
deles voltaram a atravessar a linha. Em Janeiro de 2010 foi observado um grifo a 
atravessar a LMAT próximo do rio Sabor a mais do dobro da altura dos postes. Em 
Maio de 2010, foi avistado um bando de 9 grifos a atravessar a LMAT, que 
voavam a uma altura superior a duas vezes a altura do poste, a cerca de 2,5 km 
Oeste de Remondes. No mesmo dia foi também observado um bando de 3 grifos 
a sobrevoar a LMAT, tendo atravessado a linha a mais do dobro da altura dos 
postes, a cerca de 1 km da localidade de Remondes. Em Julho e Agosto de 2010, 
foram registados três movimentos de atravessamento por esta ave, dois no vale 
do Sabor, entre Remondes e Porrais, e um, que atravessou a linha em dois pontos, 
próximo de Mogadouro. 

� Milhafre-preto: um indivíduo sobrevoou a LMAT perto de Remondes, a mais de 20 
m de altitude em Fevereiro de 2009. Em Setembro do mesmo ano foi observado 
um indivíduo a cruzar a linha a Noroeste de Remondes, com uma altura de voo 
superior ao dobro da altura dos postes. Em Janeiro de 2010 foi registado o 
atravessamento da LMAT, entre Remondes e o Rio Sabor, por um indivíduo que 
voava a cerca de 13 m de altura. 

� Águia-de-asa-redonda: em Outubro de 2009 foram observados dois indivíduos a 
atravessar a linha a Noroeste de Remondes, com uma altura de voo superior ao 
dobro da altura dos postes. Em Março de 2010, foi observada uma ave pousada 
num dos apoios da linha, tendo posteriormente sobrevoado a linha a uma altura 
de cerca de uma vez e meia a altura dos postes, entre as localidades de Vale da 
Madre e Azinhoso. 

� Falcão-peregrino: um indivíduo atravessou a linha perto de Mogadouro numa 
observação efectuada fora dos pontos de amostragem sistemáticos, durante o 
mês de Novembro de 2008.  

� Águia-cobreira: em Abril de 2009 foram observados dois indivíduos adultos 
pousados nos postes da LMAT a Este de Vale da Madre. Em Junho, foi observado 
um indivíduo pousado num poste da LMAT a Nordeste de Mogadouro. Em Março 
de 2009, foram também observadas duas aves que voavam juntas a atravessar a 
LMAT a cerca de 1,5 km a Este de Mogadouro, a mais do dobro da altura dos 
postes. Em Maio de 2010, foi também observada uma ave pousada num dos 
apoios da LMAT, entre Peredo e Chacim. Em Junho de 2010, registou-se o poiso 
de uma águia-cobreira no apoio AP33, próximo de Remondes, seguido de um voo 
de atravessamento da LMAT acima de uma vez e meia a altura do poste. Em 
Julho e Agosto, registaram-se dois contactos de uma águia-cobreira a atravessar 
a LMAT, junto ao apoio AP68/V22, próximo de Lombo. No mês de Julho, o 
contacto referiu-se também ao poiso no apoio referido. 

� Aves de rapina não identificadas: uma rapina não identificada atravessou em Maio 
de 2009 a LMAT a Oeste de Remondes. Em Junho outra rapina não identificada 
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atravessou a linha entre as localidades de Remondes e Vale da Madre. Todos 
estes indivíduos voavam a mais do dobro da altura dos postes. 

O mapeamento do número de observações por quadrícula da área de estudo permitiu 
definir as áreas mais utilizadas pela comunidade de aves de rapina e outras planadoras, 
como se pode observar na Figura 80 . Comparando a utilização antes e depois da 
instalação da LMAT, verifica-se que, de um modo geral, as zonas mais usadas (mais de 
0,2 observações por hora de amostragem) permanecem as mesmas em ambos os 
períodos considerados: é o caso da zona a Oeste de Vale da Madre e da área do Sabor 
na zona de Castro Vicente, Salgueiro e Lagoa. No entanto, no período anterior à completa 
instalação da LMAT, uma das zonas mais utilizadas situava-se entre Remondes e 
Salgueiro, enquanto que posteriormente, esta maior actividade transferiu-se ligeiramente 
para Este, para a zona entre Brunhoso e Paradela. 

Tendo em conta apenas a área envolvente à LMAT, a análise desta figura indicia que a 
comunidade de rapinas e outras planadoras não parece evitar a área ocupada pela LMAT, 
obtendo-se uma utilização semelhante para ambos os períodos considerados. 

Foi efectuada a mesma análise mas considerando apenas as rotas de águia de Bonelli 
(Figura 81 ). Verifica-se que, após a instalação da LMAT (a partir de Novembro de 2008), 
todas as observações de águia de Bonelli a partir dos pontos de observação sistemáticos 
foram efectuadas a Sul da LMAT, com particular destaque para a zona do Sabor próxima 
de Castro Vicente, que coincide com a área onde o casal do território Sul tentou nidificar 
em 2010. Como referido anteriormente, esta alteração parece indiciar uma estabilização 
dos limites territoriais mais a Sul, como aconteceria com o casal de águia de Bonelli que 
ocupou este território até Março de 2008. No entanto, o reduzido número de observações 
de águia de Bonelli apenas permite especulações a este respeito, sendo necessário o 
seguimento através de telemetria de um dos elementos deste casal para se obterem 
resultados mais concretos. Nesta figura é também perceptível a ausência de observações 
das águias de Bonelli do território Norte, que, como referido anteriormente, não são 
observadas desde Agosto de 2008. No caso das águias-reais, o mapeamento do número 
de observações por quadrícula permitiu verificar a existência dos três territórios 
conhecidos, tanto antes como depois da instalação da LMAT (Figura 82 ). 

Considera-se que os objectivos desta acção foram integralmente cumpridos, tendo-se 
obtido dados sobre a interacção das aves de rapina com a LMAT Mogadouro-Valeira para 
a Subestação de Olmos, bem como sobre a utilização das áreas alvo de medidas de 
gestão (Medidas I e II) por parte dos casais de águia de Bonelli e águia-real.  
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Figura 80 – Número de observações de aves de rapina e outras planadoras por quadrícula e por hora. A – até Outubro de 2008; B – a partir de 

Novembro de 2008 
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Figura 81 –  Número de observações de águias de Bonelli por quadrícula e por hora. A – até Outubro de 2008; B – a partir de Novembro de 2008 
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Figura 82 –  Número de observações de águias-reais por quadrícula e por hora. A – até Outubro de 2008; B – a partir de Novembro de 2008 
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5.3.4 Análise da Etapa 2 

A Etapa 2 teve por objectivo capturar 3 indivíduos dos casais em estudo, marcá-los com 
PTT e seguir os casais de águias durante o período de estudo (através de telemetria e de 
métodos convencionais). 

Relativamente à Acção 2.1, foi capturada uma das águias de Bonelli do território Sul no 
final do primeiro ano do projecto (Agosto de 2008) para marcação com PTT. No entanto, 
constatou-se que o PTT colocado não estava a emitir dados devido a problemas técnicos 
ao nível da bateria. Como consequência, foi planeada a recaptura deste indivíduo para 
substituição do equipamento. No entanto, não foi possível efectuar a recaptura até ao final 
do projecto. 

Foi também capturado o macho do casal de águia-real do território centro em Novembro 
de 2008 para instalação do respectivo PTT. No entanto, em Fevereiro de 2009, o PTT foi 
encontrado na Zona de Caça de Lagoa, dentro da área vital do indivíduo, suspeitando-se 
que o mesmo tenha sido retirado da águia por acção humana. Foi planeada a captura de 
uma nova águia deste território, dando-se início à iscagem em Setembro de 2009. Em 
Novembro do mesmo ano foi possível efectuar a captura da fêmea residente no território. 

Em relação à Acção 2.2, o período em que o macho de águia-real esteve marcado com o 
PTT permitiu obter um total de 710 localizações de GPS, que indicam com uma elevada 
precisão os locais utilizados por esta águia. Esta águia tinha-se deslocado entre Olmos e 
Soutelo, na zona envolvente ao ninho que ocupou na época de reprodução anterior, sendo 
que a maior parte das localizações se situam a Nordeste da LMAT. Em relação à fêmea 
de águia-real posteriormente capturada, até Agosto de 2010 foram recebidas 2624 
localizações de GPS e verificou-se que esta águia tem utilizado áreas bastante mais a 
Norte do que o macho marcado anteriormente. 

No caso da monitorização mensal dos casais por métodos convencionais (Acção 2.3) não 
houve qualquer desvio ao planeado, tendo-se conseguido obter, um volume considerável 
de dados, quer para a águia de Bonelli e águia-real, quer para outras espécies de aves de 
rapina e outras planadoras que ocorrem na região.  

Foram detectadas, durante a monitorização, 22 espécies na área de estudo, 12 das quais 
estão classificadas com estatuto de conservação desfavorável segundo o Livro Vermelho 
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006), nomeadamente o milhafre-real Milvus 
milvus, o abutre-preto Aegypius monachus, a águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus, o 
abutre do Egipto Neophron percnopterus, o tartaranhão-caçador Circus pygargus, a águia-
real Aquila chrysaetos, a gralha-de-bico-vermelho Pyrrhocorax pyrrhocorax, o açor 
Accipiter gentilis, o bútio-vespeiro Pernis apivorus, o falcão-peregrino Falco peregrinus, o 
esmerilhão Falco columbarius e a cegonha-preta Ciconia nigra. 

Face aos vários constrangimentos ocorridos relacionados com a captura das águias, não 
foi possível cumprir integralmente os objectivos desta Etapa. No entanto, ao longo do 
projecto, o Consórcio Atkins/Bio3 procurou desenvolver soluções para os problemas que 
foram surgindo, que permitissem continuar a responder aos objectivos da presente medida 
– avaliar a eficácia das medidas de compensação implementadas no âmbito das medidas 
I e II. Apesar de todos os esforços efectuados, apenas foi possível monitorizar de forma 
contínua os dois indivíduos capturados e marcados com sucesso no âmbito da Acção 2.1. 
Ainda assim, os resultados obtidos através da monitorização por métodos convencionais 
permitiram complementar de um modo satisfatório os dados obtidos com recurso a 
satélite, pelo que foi possível avaliar a eficácia das medidas implementadas.  

Durante o prolongamento do projecto (Setembro a Dezembro de 2010), todas as acções 
da Etapa 2 deverão manter-se, destacando-se a continuação da iscagem dos casais de 
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águia de Bonelli do território Sul e águia-real do território Norte, de modo a efectuar a 
captura quando o processo de habituação estiver concluído. 

5.4 Etapa 3 – Verificação da eficácia das medidas de 
compensação 

5.4.1 Acção 3.1 – Estudo do uso do espaço por parte  dos 3 casais 

5.4.1.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A acção 3.1 visa determinar o uso do espaço por parte dos casais de águias numa 
perspectiva temporal, de modo a verificar se as medidas de compensação estão a surtir 
efeito.  

Esta acção teve início no segundo ano do projecto, com a captura do macho de águia-real 
do território centro e análise dos primeiros dados do PTT colocado, tendo-se mantido 
desde então. 

Os dados obtidos desde o início do projecto através dos pontos de observação 
convencionais (rotas de águia-real e águia de Bonelli) e as localizações das águias-reais 
marcadas com PTT foram integrados em ambiente SIG com a informação das áreas alvo 
de medidas de gestão pela Medida I e a localização dos pombais recuperados pela 
Medida II. 

O estudo do uso do espaço envolveu ainda o cálculo das áreas vitais e áreas de máxima 
actividade das águias-reais marcadas com PTT, bem como uma análise de selecção de 
habitat. 

Área Vital dos indivíduos seguidos através de PTT 

Com os dados obtidos através do PTT foi determinada a área vital das águias-reais, pelo 
método do Mínimo Polígono Convexo (MPC) e pelo método de Kernel fixo.  

O método do Mínimo Polígono Convexo (MPC) define a área vital pelo menor polígono 
que inclua todas as localizações do indivíduo (Harris et al., 1990). Este método é o mais 
robusto quando há poucas localizações e é o único totalmente comparável entre estudos 
(Harris et al., 1990). Calculou-se o MPC para 95% das localizações, eliminando-se pontos 
outliers pelo método Floating Arithmetic Mean (Rodgers & Carr, 1998). Este método 
consiste no cálculo da média aritmética de todos os pontos seguida da eliminação do 
ponto mais distante desse ponto médio. A média é de novo calculada, o ponto mais 
distante seguinte é removido e assim sucessivamente até se obter apenas 95% das 
localizações originais. Nesta análise foi utilizada a extensão HRE: The Home Range 
Extension para ArcView 3.2 (Rodgers & Carr, 1998). 

O método de Kernel define a área vital como a menor região que contém uma dada 
proporção das localizações do indivíduo, ou seja, como a área em que há uma dada 
probabilidade de encontrar esse indivíduo (Worton, 1989; Powell, 2000). Este método tem 
como pressuposto que as localizações sucessivas de um indivíduo são independentes, 
isto é, que o animal teve tempo de se deslocar para qualquer zona da sua área vital entre 
duas localizações sucessivas. A autocorrelação temporal das localizações de um indivíduo 
tende a substimar a dimensão da área vital (Swihart & Slade, 1985). Como tal, para 
verificar a existência de autocorrelação temporal nos dados e determinar o intervalo 
mínimo entre localizações que garantisse independência, utilizou-se o Índice de Schoener 
(que indica a existência de correlação significativa entre distância e tempo se este for <1,6 
ou >2,4) e o Índice de Swihart & Slade (que indica que há autocorrelação significativa se 
este for superior a 0,6). Estes índices foram calculados através da extensão HRE: The 
Home Range Extension para ArcView 3.2 (Rodgers & Carr, 1998). 
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Foi utilizado o método de Kernel fixo com o parâmetro de alisamento estimado pelo 
método LSCV (Least Squares Cross Validation), por ser aquele que dá melhores 
estimativas da área vital (Seaman & Powell, 1996; Seaman et al., 1999; Powell, 2000). 
Calcularam-se as áreas de 95% de probabilidade (áreas vitais) e de 50% de probabilidade 
(áreas de máxima actividade). Para tal, foi usada a extensão Animal Movement para 
Arcview 3.2 (Hooge & Eichenlaub, 1997). 

Selecção de habitat dos indivíduos seguidos através de PTT 

Com base na cartografia de uso do solo Corine Land Cover 2006, definiram-se 7 classes 
de habitat presentes nas áreas vitais das águias: agricultura, culturas de sequeiro e 
pastagens, olivais, matos, florestas abertas (zonas de floresta pouco densa, cortes e 
novas plantações), florestas (florestas de folhosas, resinosas e mistas) e outros (categoria 
que engloba planos de água, culturas de regadio e vinhas). 

A selecção de habitat das duas águias-reais marcadas foi determinada recorrendo a 
análise composicional (Aebischer et al. 1993), através do programa R versão 2.8.1 com a 
extensão adehabitat (Calenge 2006). 

A principal vantagem da análise composicional em relação a outros métodos é que evita 
enviesamentos resultantes da não independência das proporções de uso dos habitats 
(Aebischer et al. 1993). Este método ordena os habitats com base na inter-comparação do 
seu uso relativo (Aebischer & Robertson 1992; Aebischer et al. 1993). Um valor positivo de 
um dado habitat em relação a outro indica que o primeiro é seleccionado em relação ao 
segundo. Se, para um determinado habitat, os valores obtidos em relação aos outros 
habitats forem todos positivos, isto significa que esse habitat é mais usado do que os 
restantes, atingindo a posição mais elevada na ordenação dos habitats. Pelo contrário, se 
os valores forem todos negativos, o habitat obterá o valor mais baixo na ordenação, o que 
significa que é preterido em relação aos outros habitats (Aebischer & Robertson 1992). 
Foram utilizados testes não paramétricos de aleatorização (com 500 repetições) para 
averiguar a significância estatística das diferenças no uso relativo entre cada tipo de 
habitat (Aebischer & Robertson 1992; Calenge 2006). 

Para cada uma das águias, o habitat considerado disponível foi o situado dentro da 
respectiva área vital determinada através do MPC, dado que é assumido que os 
indivíduos podem escolher qualquer parte desta área para caçar (Aebischer et al. 1993). 

Mapeamento das áreas utilizadas por águia de Bonelli e por águia-real para caçar 

Com base nas rotas obtidas através de métodos convencionais nos pontos de observação 
sistemáticos, efectuou-se o mapeamento do número de observações de águias de Bonelli 
ou de águias-reais em actividade de caça por hora e por quadrícula de 500 x 500 m. Tal 
como para os mapeamentos por quadrícula apresentados na Acção 2.3, os dados foram 
divididos em 2 períodos: 

• Outubro de 2007 a Outubro de 2008 – corresponde às amostragens efectuadas 
antes de a construção da LMAT estar concluída e a uma fase em que as medidas 
de gestão ainda se encontravam numa fase inicial, pelo que os seus efeitos nas 
populações de espécies-presa não eram visíveis; 

• Novembro de 2008 a Agosto de 2010 – corresponde às amostragens efectuadas 
depois de a LMAT estar concluída e a uma fase em que se começaram a notar os 
efeitos das medidas de gestão. 

5.4.1.2 Apresentação e análise de resultados 

Áreas-vitais e áreas de máxima actividade 

Com as localizações obtidas por GPS, determinaram-se quais as áreas mais utilizadas 
pelas águias-reais seguidas através de telemetria. No Quadro 33  apresentam-se as áreas 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 190  
 

vitais das águias-reais calculadas através do Mínimo Polígono Convexo (MPC) obtido com 
95% das localizações e as áreas vitais de 95% de probabilidade obtidas através do 
método kernel (que podem ser interpretadas como existindo 95% de probabilidade de 
encontrar o indivíduo dentro daquelas áreas).  

Foram também calculadas as áreas kernel de 50% de probabilidade, e que correspondem 
às áreas de máxima actividade de cada um dos indivíduos (há 50% de probabilidade de 
encontrar os indivíduos dentro dessas áreas). De forma a garantir a independência entre 
localizações sucessivas, as áreas kernel foram calculadas com apenas uma localização 
em cada dia. 

Estas áreas podem ser observadas na Figura 83  e na Figura 84 . 

 

Quadro 33 –  Áreas vitais calculadas através do método do Mínimo Polígono Convexo com 
95% das localizações e do método de kernel (área de 95% de probabilidade) e área de 

máxima actividade calculada através do método de kernel (área de 50% de probabilidade). 
As áreas são apresentadas em hectares 

Indivíduo MPC 95% Kernel 95% Kernel 50% 

Macho 8312,3 5911,9 374,4 

Fêmea 14844,2 7132,1 1142,3 

 

Em comparação com as áreas obtidas para esta espécie noutros trabalhos consultados, 
verifica-se que os valores encontrados para o macho são bastante similares. Por exemplo, 
na Suécia, os valores obtidos por Tjernberg (1977, In: BWPi 2004) com base na 
observação directa dos casais durante o Inverno variam entre 2000 e 6500 ha. Na Itália, 
Fasce & Fasce (1986, In: BWPi 2004), estimaram a área vital desta espécie entre 4000 e 
10000 ha através da densidade dos ninhos, enquanto que na Escócia McGrady et al. 
(1997, dados não publicados In: BWPi 2004) com base em dados obtidos através de 
telemetria estimaram a área vital média em 7912 ha através do MPC e em 3140 ha para 
as fêmeas (não é apresentado o valor para os machos) através do método de kernel (95% 
de probabilidade). No entanto, no nosso estudo, obtiveram-se áreas de dimensão superior 
no caso da fêmea, que tem utilizado com alguma regularidade áreas bastante a Norte da 
área de estudo.  

As áreas apresentadas para a águia-real macho foram calculadas com localizações 
obtidas num período de tempo relativamente curto (pouco mais de 2 meses), pelo que não 
podem ser interpretadas como suficientes para manter um indivíduo ao longo de todo o 
ciclo anual. Pode verificar-se que a águia-real fêmea, seguida durante quase 10 meses, 
apresenta uma área vital substancialmente maior através de ambos os métodos. Em 
determinadas fases, o casal pode necessitar de recursos localizados fora destas áreas, 
expandindo as áreas apresentadas, ou pode utilizar zonas dentro da sua área vital com 
diferentes intensidades, por exemplo, a área de máxima actividade poderá situar-se em 
volta do ninho durante a época de reprodução e noutro local noutra altura do ano. Para 
além deste facto, os dados apresentados foram calculados com base nas localizações de 
apenas dois indivíduos, não reflectindo toda a população de águia-real, que pode 
apresentar variabilidade entre os vários indivíduos na dimensão das áreas vitais e que 
pode ser dependente das características do local (por exemplo, abundância alimentar e 
comportamento territorial dos indivíduos vizinhos). 
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Figura 83 – Áreas vitais das águias-reais marcadas até Fevereiro de 2009 e a partir de 
Novembro de 2009 e calculadas através do Mínimo Polígono Convexo com 95% das 
localizações. São apresentadas os ninhos conhecidos e as áreas alvo de gestão no 

âmbito da medida I e da medida II (pombais) 
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Figura 84 –  Áreas vitais (95% de probabilidade) e áreas de máxima actividade (50% de 
probabilidade) das águias-reais marcadas até Fevereiro de 2009 e a partir de Novembro 

de 2009, calculadas através do método de Kernel. São apresentadas os ninhos 
conhecidos e as áreas alvo de gestão no âmbito da medida I e da medida II (pombais) 
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Selecção de habitat 

Para a selecção de habitat, foi considerada a área do MPC como o habitat disponível para 
cada uma das águias. 

O teste de Wilks Lambda, recomendado por Aebischer et al. (1993) para avaliar se a 
utilização dos habitats disponíveis se deve ao acaso, indicou que a selecção de habitat 
não é diferente do acaso (p = 0,48). Este resultado está relacionado com o facto de a 
dimensão da amostra (apenas dois animais) não ser adequada (Aebischer et al. 1993). 
Para tentar ultrapassar este problema efectuaram-se testes de Qui-quadrado para cada 
uma das águias separadamente. Os testes revelaram que a distribuição observada das 
localizações de cada uma das águias é significativamente diferente da esperada com base 
na disponibilidade dos biótopos (g.l. = 6, p < 0,001 em ambos os casos), o que significa 
que ocorreu selecção de habitat por ambas as águias. 

Para ambas as águias, foi produzida a matriz de habitats constante no Quadro 34 . Para 
cada habitat nas linhas da matriz, o sinal + indica preferência em relação ao habitat da 
coluna, enquanto que – indica rejeição. Os valores marcados com três sinais indicam 
diferenças significativas em relação a zero com p < 0,05. A selecção de habitat através da 
Análise Composicional revelou assim que as águias seleccionaram os habitats pela 
seguinte ordem: matos > florestas abertas > agricultura > olivais > florestas > sequeiro > 
outros. 

 

Quadro 34 -  Matriz de habitats usando Análise Composicional (n = 2 indivíduos). Os 
valores marcados com três sinais indicam diferenças significativas em relação a zero com 

p < 0,05 

 Agricultura  Sequeiro  Fl. abertas  Florestas  Matos Olivais  Outros  Ordem  de 
preferência 

Agricultura 0  +++ --- +++ --- + +++ 4 

Sequeiro ---  0 --- --- --- --- +++ 1 

Florestas abertas  +++ +++ 0 +++ - +++ +++ 5 

Florestas ---  +++ --- 0 --- - +++ 2 

Matos +++  +++ + +++ 0 + +++ 6 

Olivais -  +++ --- + - 0 +++ 3 

Outros ---  --- --- --- --- --- 0 0 

 

Na Figura 85  pode observar-se o resultado da selecção de habitat através de Análise 
Composicional efectuada separadamente para as duas águias-reais. Verifica-se que 
ambas as águias seleccionaram as áreas de matos e de florestas abertas e evitaram as 
áreas de sequeiro e a classe de habitat outros. No entanto, as áreas de olival foram 
usadas de acordo com a disponibilidade pelo macho (não são seleccionadas activamente 
mas também não são evitadas), tendo sido seleccionadas pela fêmea. Em relação ao 
biótopo agricultura e ao biótopo florestas, estes foram seleccionados pelo macho de águia-
real e foram usados de acordo com a disponibilidade pela fêmea. 
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Figura 85 –  Selecção de habitat através de Análise Composicional pelas duas águias-
reais marcadas do território centro; M – águia marcada até Fevereiro de 2009; F – águia 

marcada a partir de Novembro de 2009 

 

Verificação da eficácia das medidas de compensação 

A integração da localização das áreas alvo de medidas de compensação com as 
localizações das águias-reais seguidas através de telemetria por satélite, estimativas da 
área vital, bem como das observações de águia-real e águia de Bonelli efectuadas até ao 
presente através de métodos convencionais pode ser observada na Figura 81  à Figura 84  
e na Figura 86  à Figura 89 . Recorde-se que nestas áreas foram postas em prática 
medidas de gestão de habitat para favorecer a ocorrência de espécies presa, como o 
coelho-bravo e a perdiz-vermelha (ver Medida I do presente projecto) e os pombais foram 
recuperados e repovoados com pombos (ver Medida II). 

Através da análise da Figura 86 , verifica-se que o macho de águia-real marcado com PTT 
utilizava a área de gestão de Lagoa, onde estão a ser implementadas medidas de gestão 
de habitat para coelho e perdiz no âmbito da Medida I, tendo sido nessa Zona de Caça 
que foi encontrado o PTT (ver Figura 73 ). Esta área de gestão ficou abrangida pela área 
vital deste indivíduo, através de ambas as metodologias utilizadas, como se pode observar 
na Figura 83  e na Figura 84 . Pode verificar-se também que muitas das localizações da 
águia-real marcada actualmente com PTT se situam dentro desta área de gestão (Figura 
87). Inclusivamente, a quase totalidade desta área de gestão faz parte da área de máxima 
actividade desta águia, como se pode observar na Figura 84 . Com a realização de 
observações por métodos convencionais nas proximidades desta área de gestão, foram 
registadas águias-reais na área por diversas ocasiões (Figura 88 ), o que também é 
perceptível na Figura 82  onde se quantifica o número de observações de águia-real por 
quadrícula. 

Segundo os últimos censos de coelho-bravo, realizados em Junho de 2010, nesta área de 
gestão a densidade de latrinas de coelho-bravo continuava elevada (29 latrinas/km), tendo 
quase o triplo das latrinas detectadas em Fevereiro de 2008, quando ainda não se fazia 
sentir o efeito das medidas de gestão implementadas para fomentar esta espécie-presa 
(Figura 51 ). Em relação à área controlo, a densidade de latrinas na área de gestão foi 
cerca de 10 vezes superior. Estes factos indiciam um acréscimo da abundância desta 
espécie-presa na área e vêm demonstrar a grande relevância desta área para o casal de 
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águia-real, bem como a importância de continuar a implementar medidas de gestão de 
habitat nesta área. 

 

Figura 86 –  Localizações do macho de águia-real obtidas até 4 de Fevereiro de 2009 
através de telemetria por satélite. Apresenta-se também a localização dos ninhos 

conhecidos na época reprodutora anterior (2008), os pombais recuperados e as áreas alvo 
de medidas de gestão de habitat em vigor no início de 2009 
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Figura 87 -  Localizações da fêmea de águia-real obtidas até 31 de Agosto de 2010 
através de telemetria por satélite. Apresenta-se também a localização dos pombais 

recuperados e as áreas alvo de medidas de gestão de habitat 
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Figura 88 – Rotas de águia-real e águia de Bonelli obtidas até ao final de Agosto de 2010 
através de métodos convencionais. Apresenta-se também a localização dos pombais 

recuperados e as áreas alvo de medidas de gestão de habitat 

 

Na Figura 88 , na Figura 81  e na Figura 82  verifica-se que a área de gestão intermédia de 
Azinhoso foi utilizada por águia de Bonelli (apenas no primeiro ano do projecto) e por 
águia-real, pelo que as acções de gestão de habitat aí desenvolvidas poderão favorecer 
os casais da área Norte. Nesta área de gestão, a densidade de latrinas de coelho-bravo 
em Junho de 2010 foi a mais elevada desde o início do projecto em todas as áreas 
monitorizadas, apresentando quase 38 latrinas/km (o que corresponde a mais do dobro da 
área controlo respectiva - Figura 51 ). A utilização desta área por parte do casal de águia-
real do território Norte, que traduz a eficácia das medidas implementadas, poderá ser 
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melhor demonstrada com o seguimento do macho deste casal através de telemetria. Por 
este motivo, as tentativas de captura desta águia serão mantidas até ao final do período 
de autorização para iscagens e captura concedido pelo ICNB (final de Novembro de 2010), 
já durante o período de prolongamento do projecto. 

Na área de gestão intermédia de Castro Vicente e Vale Pereiro só foi observada uma 
águia de Bonelli, em Março de 2009 (provavelmente um indivíduo da área Sul), sendo de 
referir que o ponto de observação foi relocalizado no mês de Fevereiro do mesmo ano de 
forma a cobrir melhor esta área. Esta é a área em que estão a ser implementadas 
medidas de gestão de habitat que apresentou no último censo de coelho-bravo a menor 
densidade de latrinas (4 latrinas/Km, valor semelhante à área controlo respectiva – Figura 
51), o que poderá justificar uma menor atractividade da área para estas águias. 

Na Figura 86 verifica-se também que algumas das localizações do macho de águia-real 
obtidas por satélite se situam muito perto de um dos pombais repovoados com pombos no 
âmbito da Medida II do presente projecto. Em relação à fêmea do mesmo território 
marcada actualmente com PTT, obtiveram-se 34 localizações a menos de 250 m dos 
pombais recuperados no âmbito da Medida II (Figura 87 ), das quais 10 situam-se a 
menos de 50 m do pombal mais próximo do ninho deste casal. Estes factos parecem 
constituir indícios bastante significativos da utilização do pombal por parte desta águia. 

Adicionalmente, as rotas de águia de Bonelli e de águia-real no território Norte observadas 
através de métodos convencionais localizam-se na proximidade dos pombais recuperados 
(Figura 81  e Figura 88 ), pelo que se considera que esta medida se poderá revelar 
bastante benéfica para estes casais. No caso do casal de águia de Bonelli do território Sul, 
os pombais recuperados localizados a Sul da LMAT situam-se na área mais utilizada por 
este casal (Figura 88 ), pelo que os pombos devem constituir um recurso trófico bastante 
importante para o mesmo. 

Para verificar a eficácia das medidas de compensação implementadas, efectuou-se 
também o mapeamento por quadrícula do número de observações de águias de Bonelli e 
de águias-reais em actividade de caça (Figura 89 ) tal como tinha sido realizado para 
todas as observações efectuadas a partir dos pontos de observação sistemáticos, 
independentemente do comportamento, na Acção 2.3. Tendo em conta que as medidas 
implementadas visam o aumento da disponibilidade alimentar para estes casais, a 
alteração das áreas utilizadas para caçar após a implementação das medidas de 
compensação pode ser interpretada como uma consequência das medidas 
implementadas. Na Figura 89  verifica-se a utlização da área de gestão de Lagoa por parte 
destas águias para caçar a partir de Novembro de 2008, bem como a utilização de áreas 
próximas da área de gestão de Azinhoso, ao contrário do verificado anteriormente. 

Através da análise do uso do espaço das duas águias marcadas com PTT e das restantes 
águias-reais e águias de Bonelli que ocorrem na área de estudo, foi possível verificar a 
utilização das áreas alvo de medidas de gestão no âmbito das Medidas I e II do presente 
projecto, pelo que se considera que os objectivos da Acção 3.1 foram cumpridos. 
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Figura 89 –  Número de observações de águias de Bonelli e de águias-reais em voo de caça por quadrícula e por hora. A – até Outubro de 2008; B – 

a partir de Novembro de 2008 
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5.4.2 Acção 3.2 – Determinação da fenologia dos 3 c asais e do seu sucesso 
reprodutor 

5.4.2.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

As actividades realizadas no âmbito da Acção 3.2 tiveram como objectivo determinar a 
fenologia dos casais de águias alvo do estudo e o respectivo sucesso reprodutor. 

Esta acção foi desenvolvida mensalmente nos meses que abragem a época de 
reprodução de ambas as espécies em estudo. Neste sentido, no primeiro ano do projecto, 
esta acção decorreu desde o segundo trimestre, com início em Fevereiro de 2008, tendo 
registado uma duração de 8 semanas. No segundo ano do projecto, as actividades 
decorreram entre Janeiro e Agosto de 2009, tendo registado uma duração total de 8 
semanas. Quanto ao último ano, a acção foi desenvolvida entre os décimo primeiro e 
décimo segundo trimestres do projecto, entre Janeiro e Julho de 2010.  

A metodologia da Acção 3.2 seguiu o definido no Protocolo Metodológico, 
designadamente o seguimento dos ninhos ao longo da época de reprodução dos casais, a 
qual teve início em Janeiro/Fevereiro e se prolongou até Julho/Agosto, de modo a 
abranger as diferenças temporais existentes entre as duas espécies (BWPi, 2004; Fráguas, 
1999, Hardey et al., 2006).  

Para a águia de Bonelli, as diferentes fases do período reprodutor dividem-se do seguinte 
modo (Fráguas, 1999): i) paradas nupciais – Janeiro a meados de Abril; ii) posturas – 
meados de Fevereiro a início de Abril; iii) incubação – meados de Fevereiro a meados de 
Maio; iv) eclosão – meados de Março a meados de Maio; v) crias no ninho – meados de 
Março a meados de Julho; vi) primeiros voos – fim de Maio a meados de Julho; vii) 
emancipação – a partir do fim de Maio. 

No caso da águia-real, consideram-se as seguintes fases (Hardey et al., 2006; BWPi, 
2004): i) período de construção ou reparação dos ninhos (ocupação dos ninhos) – Janeiro 
e Fevereiro; ii) posturas (Março e Abril); iii) eclosão dos ovos – meados de Abril a meados 
de Junho; iv) primeiros voos (final de Julho). 

De forma determinar a fenologia dos casais e confirmar a reprodução dos mesmos, foram 
seleccionados pontos de observação estrategicamente colocados a partir de locais que 
não perturbassem os indivíduos. Para tal, recorreu-se ao uso de binóculos e telescópio, 
registando-se os parâmetros relativos aos ninhos e aos indivíduos observados. Os 
parâmetros sobre as características dos ninhos tiveram por base o trabalho de Fráguas 
(1999). A idade das crias também foi determinada através dos critérios utilizados pela 
mesma autora. 

Os dados obtidos permitiram determinar parâmetros como: i) produtividade dos casais; ii) 
dimensão das ninhadas; iii) número de juvenis voadores; iv) insucesso; iv) substituição de 
indivíduos reprodutores. 

5.4.2.2 Apresentação e análise de resultados 

Como referido, o acompanhamento dos casais foi efectuado a partir de locais próximos 
dos ninhos, tendo-se recorrido ao uso de binóculos e telescópio, para registar os 
parâmetros relativos aos ninhos e aos indivíduos observados. 

Os dados recolhidos no último trimestre do projecto encontram-se no Anexo D.7  
(parâmetros reprodutores), não tendo sido caracterizados novos ninhos durante este 
período. 
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A localização dos ninhos monitorizados e identificados na área de estudo ao longo do 
projecto encontra-se na Figura 90 , indicando-se para cada um o ano em se confirmou a 
reprodução, se aplicável. Em adição aos 3 ninhos conhecidos inicialmente (2 de águia de 
Bonelli e 1 de águia-real), foram identificados mais 16 ninhos, entre os quais os ninhos dos 
2 casais de águia-real dos territórios Norte e Sul da área de estudo, que passaram a ser 
monitorizados a partir do segundo ano. 

Os resultados desta acção podem ser observados no Quadro 35 . Relativamente à águia 
de Bonelli do território Norte, não foi confirmada a utilização do ninho conhecido do casal 
da zona Norte, em nenhuma das épocas de reprodução. 

Em relação à monitorização efectuada em 2008, foi possível confirmar a nidificação do 
casal de águia-real da zona centro da área de estudo, que tiveram uma produtividade de 2 
juvenis voadores. Para o casal de águia de Bonelli do território Sul, foi confirmada a 
ocupação de um ninho em 2008. Contudo, a equipa do Consórcio Atkins/Bio3 encontrou a 
fêmea desse casal morta junto ao rio Sabor, que foi recolhida e necrópsiada. Apesar do 
sucedido, verificou-se a ocupação do território por um outro casal de águia de Bonelli, 
ainda durante a Primavera de 2008. 

No segundo ano do projecto (época reprodutora de 2009), foi confirmada a reprodução do 
casal de águia-real da zona centro, observando-se os adultos em incubação dos ovos em 
Abril e 2 crias no ninho entre Maio e Julho de 2009, as quais terão dispersado em Agosto. 
Quando ao casal de águia Bonelli, não foi confirmada a reprodução em nenhum dos 
ninhos conhecidos em 2009.  

Ainda neste período reprodutor foram visitados pontualmente os ninhos dos 2 casais de 
águia-real detectados no ano anterior. Confirmou-se que ambos os casais se reproduziram 
com sucesso, tendo sido observadas duas crias no ninho do casal que ocupa o território 
da zona Norte da área de estudo e uma cria no ninho do casal da zona Sul da área de 
estudo.  

As observações registadas para os 3 casais de águia-real encontravam-se de acordo com 
a fenologia da espécie, em que as crias efectuam os primeiros voos com cerca de 70 dias 
de idade. Assim, as crias de águia-real do território Norte terão efectuado os primeiros 
voos na segunda quinzena de Junho, a cria do território Sul no final de Junho e as crias do 
território centro em meados de Julho. 

Quanto à época de reprodução de 2010, foram monitorizados 5 ninhos no território do 
casal de águia de Bonelli do território Sul, tendo-se observado em Abril de 2010 um dos 
indivíduos do casal em posição de incubação num ninho localizado próximo Castro 
Vicente. Contudo, durante os meses seguintes estas aves não foram observadas nas 
imediações do ninho, o que indica que a nidificação foi abandonada e não houve sucesso 
reprodutor. Não foi possível confirmar as causas para o abandono, nem se chegaram a 
existir ovos ou crias. 
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Figura 90 –  Ninhos com nidificação confirmada e não confirmada para águia de Bonelli e 
águia-real entre 2008 e 2010 
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Em relação às águias-reais, para o casal do território centro não foram detectados 
quaisquer indícios de reprodução em 2010, encontrando-se os ninhos conhecidos em mau 
estado de conservação. No que respeita ao casal de águia-real do território Sul, a 
reprodução foi confirmada num ninho referenciado em Março de 2010, tendo sido 
observada uma cria que terá nascido no mês de Maio. Para o casal na zona Norte da área 
de estudo, foi confirmada a utilização do mesmo ninho que em 2008 e 2009, tendo-se 
observado 2 crias, as quais terão nascido no final de Abril. Em ambos os casos, durante 
as visitas realizadas em Julho não foram observadas crias em nenhum dos ninhos, o que 
sugere que as mesmas já teriam iniciado os seus primeiros voos. 

Quadro 35  – Parâmetros reprodutores dos casais de águia de Bonelli e águia-real que 
ocorrem na área de estudo para o período 2008 a 2010 

Parâmetros 
reprodutores 

Águia de 
Bonelli Sul 

Águia de 
Bonelli Norte Águia-real Sul  Águia-real 

Centro 
Águia-real 

Norte 

Época de reprodução 2008 

Nidificação confirmada sim não - sim - 

Tamanho da postura (nº 
de ovos) 

fêmea abatida a 
tiro 0 - 2 - 

Dimensão das ninhadas 
(nº de ovos eclodidos) 0 0 - 2 - 

Produtividade dos casais 
(nº de juvenis voadores) 0 0 - 2 - 

Substituição de indivíduos 
reprodutores sim não - não - 

Época de reprodução 2009 

Nidificação confirmada não não sim sim sim 

Tamanho da postura (nº 
de ovos) 0 0 desconhecido 2 2 

Dimensão das ninhadas 
(nº de ovos eclodidos) 

0 0 1 2 2 

Produtividade dos casais 
(nº de juvenis voadores) 0 0 1 2 2 

Substituição de indivíduos 
reprodutores não desconhecido não desconhecido não 

Época de reprodução 2010 

Nidificação confirmada sim* não sim não sim 

Tamanho da postura (nº 
de ovos) desconhecido 0 desconhecido 0 desconhecido 

Dimensão das ninhadas 
(nº de ovos eclodidos) desconhecido 0 1 0 2 

Produtividade dos casais 
(nº de juvenis voadores) 0 0 1 0 2 

Substituição de indivíduos 
reprodutores não desconhecido não não não 

* Tendo em conta as observações que foram efectuadas, em que se verificou que um dos individuos do casal 
permaneceu em posição de incubação durante várias horas, considera-se que houve confirmação de tentativa de 
nidificação. 
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5.4.3 Acção 3.3 – Estudo da dieta dos 3 casais 

5.4.3.1 Descrição das actividades realizadas e desvios ao programa 

A Acção 3.3 teve como objectivo determinar os principais componentes da dieta dos 
casais de águias em estudo, assim como verificar a importância das espécies alvo de 
gestão nas Medidas I e II do presente projecto (pombos, perdizes e coelhos) na 
alimentação destes animais.  

Esta acção teve início no segundo ano do projecto e desenvolveu-se durante a segunda 
quinzena do mês de Outubro e primeira de Novembro de 2008. No terceiro ano, a acção 
foi retomada em Novembro de 2009, e prolongou-se até Dezembro do mesmo ano. 

A recolha de restos alimentares para estudo da dieta das aves de rapina (nocturnas e 
diurnas) é geralmente efectuada nos ninhos, no final da época de reprodução. Garante-se 
assim que no local exista uma quantidade suficiente de restos alimentares que permita a 
análise da dieta, uma vez que se foram acumulando ossos, penas e egagrópilas ou 
plumadas (restos alimentares não digeridos que resultam em bolas de pêlos, ossos, penas 
e outros materiais - Figura 91 ) ao longo da nidificação. Para além deste facto, os restos 
recolhidos pertencem seguramente à dieta do casal que nidificou no local, uma vez que o 
local foi activamente defendido de outras rapinas. 

 

Figura 91 – Egagrópila de águia-real (Aquila chrysaetos) 

Em 2008, dos 3 casais de águias estudados, apenas foi confirmada a reprodução do casal 
de águia-real do território centro. Por esse motivo, as actividades desenvolvidas no âmbito 
da presente acção no segundo ano do projecto incidiram sobre a dieta deste casal. Os 
restos alimentares foram recolhidos em Outubro de 2008 (Figura 92 ), após a saída dos 
juvenis, de modo a minimizar a perturbação. 

Em 2009, mais uma vez, apenas foi confirmada a reprodução dos casais de águia-real. 
Assim, foi planeada a análise dos restos alimentares existentes no ninho de águia-real do 
território centro (tal como previsto no início do projecto) e nos ninhos de águia-real dos 
territórios Norte e Sul, em substituição aos ninhos de águia de Bonelli, cuja reprodução 
não foi confirmada. De referir que a probabilidade destes ninhos terem acumulado restos 
alimentares de águia de Bonelli é reduzida, uma vez que os casais não nidificaram no 
local. Os restos alimentares existentes nos ninhos dos casais de águia-real das áreas 
centro e Norte foram recolhidos em Novembro de 2009. No que respeita ao casal da área 
Sul, não foi possível efectuar a recolha dos restos alimentares, visto que a escarpa onde o 
ninho está localizado não permite o acesso com condições de segurança. 
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Para ambos os períodos de recolha, é de ressalvar que, como foram recolhidos no ninho, 
os restos alimentares correspondem com grande probabilidade a presas capturadas e 
consumidas durante a época de nidificação (Fevereiro a Junho), pelo que os resultados 
sobre a dieta destes casais devem ser reportados a esse período. 

 
Figura 92 –  Descida ao ninho de águia-real para recolha de egagrópilas e restos 

alimentares 

Análise de egagrópilas 

Numa primeira fase, as egagrópilas foram medidas (comprimento e largura), pesadas, e 
fotografadas, tendo sido feita uma breve descrição do seu conteúdo.  

Para separar os diferentes componentes, a egagrópila foi imersa em água durante cerca 
de 20 minutos, depois foi colocada num tabuleiro e aberta de ponta a ponta com a ajuda 
de uma pinça e de uma agulha de dissecação. Separaram-se os diferentes materiais 
presentes: pêlo, ossos, penas, escamas e material vegetal (Figura 93 ). Cada componente 
foi pesado e deixado a secar para que a pesagem fosse repetida e registado o peso seco 
(Gonçalves, 2006; Alves et al, 2004). 

Os ossos encontrados nas egagrópilas foram identificados com recurso às colecções de 
referência da osteoteca do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR). 
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Figura 93 – Análise e separação dos componentes das egagrópilas 

No terceiro ano do projecto, o Consórcio Atkins/Bio3 considerou pertinente uma análise 
mais detalhada das egagrópilas recolhidas que continham pêlos, de modo a determinar a 
taxa de ocorrência de coelho-bravo nas mesmas. A referida análise consistiu na 
montagem e posterior identificação de preparações de cortes transversais de pêlos em 
microscopia óptica (Figura 94, a ). 

Tendo por base a obra de Teerink (2004), foram identificados os pêlos de coelho-bravo 
presentes nas egagrópilas. Os pêlos desta espécie identificam-se pelo facto do corte 
transversal se “assemelhar a um fémur”, tendo as extremidades mais largas e 
arredondadas e a parte central mais fina (Figura 94, b) .  

 

Figura 94 – Metodologia utilizada na preparação e análise de cortes transversais de pêlos: 
a) tubos de borracha contendo as amostras de pêlo no seu interior e respectivos cortes 

com secções dos pêlos a observar; b) secção transversal de um corte de pêlo de coelho-
bravo, observado ao microscópio óptico com utilização de objectiva de 10x 

 

a) b) 
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Análise de restos alimentares 

Para além das egagrópilas, foram recolhidos, tanto em 2008 como em 2009, restos 
alimentares que se encontravam nos ninhos, nomeadamente ossos de presas que não 
foram ingeridos, talvez devido à sua maior dimensão. Cada osso foi pesado, medido 
(comprimento e largura) com o auxílio de uma craveira, catalogado e fotografado (Figura 
95).  

Para a identificação dos crânios de micromamíferos utilizou-se uma chave dicotómica 
apropriada (Castells & Mayo, 1993). Para os restantes ossos, foram consultadas as 
colecções de referência da osteoteca do IGESPAR, assim como os esqueletos de 
algumas espécies de forma a identificar cada osso e a que espécie pertencia. 

 

Figura 95 –  Exemplo de ossos encontrados nos ninhos de águia-real devidamente 
catalogados 

 

5.4.3.2 Apresentação e análise de resultados 

Na primeira visita ao ninho do casal de águia-real do território centro, em Outubro de 2008, 
recolheram-se 6 egagrópilas, compostas por restos de ossos, pêlo, penas, escamas e 
matéria vegetal. Todas as plumadas analisadas continham restos de aves e mamíferos. 
Em duas das regurgitações foram encontrados restos de coelho-bravo, numa de lebre e 
noutra de perdiz-vermelha. Foram encontradas fibras de plástico colorido em algumas das 
plumadas, assim como no ninho.  

No que respeita aos restos alimentares recolhidos, verificou-se a presença de vários tipos 
de ossos, sendo os dois tipos melhor representados na amostra recolhida constituídos por 
crânios e vértebras, inteiros ou em pedaços. Pela análise dos ossos encontrados foi 
possível estimar o número mínimo de indivíduos de cada espécie/grupo presentes. Foram 
identificados ossos de aves, répteis e mamíferos. A espécie com maior percentagem de 
ocorrência – razão entre o número de indivíduos de cada espécie/ grupo presente e o 
número total de presas, foi o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), seguido pela raposa 
(Vulpes vulpes), com 21,05% e 15,79% (Quadro 36 ). 

Quanto à visita realizada no nono trimestre do projecto, em Novembro de 2009, foram 
recolhidas 12 egagrópilas no ninho de águia-real do território centro e 3 egagrópilas no 
ninho de águia-real do território Norte. Tal como no ano anterior, a maioria das amostras 
era composta por restos de ossos, pêlos, penas, escamas e matéria vegetal. Numa das 
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egagrópilas de águia-real do território centro foi ainda encontrado um chumbo, tendo-se 
verificado noutra amostra a presença de um material de plástico. 

Todas as egagrópilas recolhidas no ninho de águia-real do território centro continham 
restos de mamíferos, 9 continham também restos de aves e 9 de répteis. As egagrópilas 
recolhidas no ninho de águia-real do território Norte continham restos de répteis, sendo 
que uma delas continha ainda ossos de coelho-bravo. Do total das plumadas recolhidas 
nos 2 ninhos, apenas as 12 provenientes do casal de águia-real centro continham pêlos na 
sua composição, tendo a análise em microscopia óptica revelado uma taxa de ocorrência 
de coelho-bravo, a única espécie de mamífero alvo de gestão na Medida I, em 42% das 
amostras. 

Os restos alimentares presentes nos ninhos correspondiam a ossos de várias espécies, no 
caso do ninho da águia-real Norte e a ossos e penas, no caso do ninho da águia-real 
centro. Através das penas encontradas foi possível identificar, pelo menos, 2 indivíduos de 
pombo-das-rochas (Columba livia) no ninho da águia-real do território centro (Quadro 36 ). 

Quadro 36 – Identificação dos restos alimentares encontrados nos ninhos de águia-real 
dos territórios Norte e centro, com indicação do número mínimo de indivíduos e 

percentagem de ocorrência de cada tipo de presa 

Espécie Nome comum 

Águia-real Centro Águia-real Norte 
2008 2009 2009 

Nº mínimo 
de 

indivíduos 

% de 
ocorrência 

Nº mínimo 
de 

indivíduos 

% de 
ocorrência 

Nº mínimo 
de 

indivíduos 

% de 
ocorrência 

Alectoris rufa Perdiz -
vermelha 2 10,5 1 12,5 0 0 

Ciconia ciconia Cegonha-branca 0 0 1 12,5 0 0 

Columba livia Pombo-das-
rochas 0 0 2 25 0 0 

Columba sp. Pombo 2 10,5 0 0 3 25 
Turdidae Tordo 1 5,3 0 0 0 0 

Colubridae Cobra 1 5,3 0 0 1 8,3 

Lacerta lepida Sardão 1 5,3 0 0 0 0 

Oryctolagus 
cuniculus Coelho-bravo 4 21,1 1 12,5 1 8,3 

Lepus 
granatensis Lebre 2 10,5 1 12,5 1 8,3 

Arvicola 
sapidus  Rato-de-água 2 10,5 0 0 0 0 

Vulpes vulpes Raposa 3 15,8 1 12,5 2 16,7 

Canis vulgaris 
ou Vulpes 
vulpes 

Cão ou raposa 1 5,3 0 0 0 0 

Ave não identificada - - 1 12,5 1 8,3 

Não identificado - - 
pode 

pertencer a 
1 anterior 

- 3 25 

Total 19 100 8 100 12 100 
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De entre os ossos recolhidos nos ninhos, verificou-se a presença de vários tipos de ossos 
sendo, tal como no ano anterior, os crânios e as vértebras os dois tipos de ossos com 
maior representatividade na amostra recolhida. Foram identificados ossos de aves, répteis 
e mamíferos. No caso da águia-real do território centro, a espécie mais bem representada 
na dieta foi o pombo-das-rochas, com 25% de percentagem de ocorrência. No caso da 
águia-real do teritório Norte, a espécie mais bem representada é o pombo (Columba sp.), 
seguido pela raposa (Vulpes vulpes), com 25,0% e 16,7% respectivamente de 
percentagem de ocorrência. 

A presença de pelo menos 6 raposas nos restos alimentares encontrados nos ninhos de 
ambos os casais é um aspecto que deve ser divulgado pelas zonas de caça, uma vez que 
mostra o contributo que a águia-real pode dar aos caçadores, efectuando o controlo 
natural de predadores.  

Uma análise aos resultados obtidos para as espécies sujeitas a acções de gestão no 
presente projecto (perdiz-vermelha Alectoris rufa, pombos e coelho-bravo), permite 
confirmar o importante papel que estas espécies representam enquanto recursos tróficos 
para os casais de aves de rapina em estudo. Em 2008, as referidas espécies 
corresponderam a 42,1% das presas identificadas nos restos alimentares recolhidos no 
ninho de águia-real do território centro. Quanto a 2009, a percentagem de ocorrência das 
espécies alvo de gestão correspondeu a 50% das presas identificadas nos restos 
alimentares encontrados no ninho de águia-real do território centro e a 33,3% das presas 
identificadas no ninho de águia-real do território Norte. 

Em suma, numa avaliação global da presente Acção, o Consórcio Atkins/Bio3 considera 
que os objectivos propostos foram cumpridos integralmente, tendo sido possível estudar 
detalhadamente a dieta dos casais reprodutores presentes na área de estudo, bem como 
confirmar o papel que as espécies alvo de gestão nas Medidas I e II desempenham 
enquanto presas das aves de rapina em estudo. 

Salienta-se ainda que, tendo em conta que não foi confirmada a nidificação de nenhum 
dos casais de águia de Bonelli na área de estudo durante os 3 anos de projecto, foi 
visitado um ninho não previsto inicialmente, correspondente ao casal de águia-real do 
território Norte, o qual permitiu aprofundar os conhecimentos acerca da dieta desta 
espécie. 

5.4.4 Análise da Etapa 3 

Com a Etapa 3 pretendeu-se verificar a eficácia das medidas compensatórias 
implementadas, estando definidas 3 acções para a cumprir.   

A Acção 3.1 permitiu estudar o uso do espaço das águias-reais e águias de Bonelli que 
ocorrem na área de estudo. Foi possível calcular as áreas vitais do macho e da fêmea de 
águia-real do território do centro, tendo-se verificado que integram a área de gestão de 
Lagoa (Medida I) e alguns dos pombais repovoados (Medida II). Inclusivamente, a área de 
máxima actividade da fêmea engloba grande parte da área de gestão de Lagoa, pelo que 
se conclui que estas medidas podem de facto ser muito benéficas para o casal de águia-
real do território centro. Esta constatação é apoiada pelo elevado número de rotas de 
águia-real observadas próximo dos locais referidos, no âmbito da Acção 2.3. 

Também foi possível determinar que estas aves seleccionam principalmente áreas de 
mato. Os matos constituem importantes locais de refúgio para as espécies-presa destas 
águias, motivo pelo qual são alvo de gestão no âmbito da Medida I do presente projecto. 

Através da análise das restantes rotas percorridas pelas águias (Acção 2.3) também se 
verifica a utilização da área envolvente aos pombais localizados a Sul da LMAT pelo casal 
de águia de Bonelli do território Sul. Verifica-se ainda a utilização da área envolvente aos 
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pombais localizados a Norte da LMAT e da área de gestão de Azinhoso pelo casal de 
águia-real do território Norte. Em relação à área de gestão de Castro Vicente e Vale 
Pereiro, só foi observada uma águia de Bonelli, que provavelmente corresponderá a um 
dos indivíduos do território Sul. A escassez de observações nesta área de gestão poderá 
estar relacionada com os piores resultados em termos de incremento das populações de 
espécies-presa. 

A Acção 3.2 possibilitou a confirmação da reprodução com sucesso dos casais de águia-
real em 2008 (território centro), 2009 (todos os casais) e 2010 (casais dos territórios do 
Norte e do Sul). Para os dois casais de águia de Bonelli a situação foi diferente, não se 
tendo verificado sucesso reprodutor em nenhum dos anos do projecto.  

Relativamente à Acção 3.3, foram analisados os restos alimentares e regurgitações 
encontrados no ninho de águia-real do território do centro no final das épocas de 
reprodução de 2008 e de 2009 e no ninho de águia-real do território Norte no final da 
época de reprodução de 2009. Constatou-se a elevada importância das espécies-presa 
sujeitas a acções de gestão no presente projecto (perdiz-vermelha Alectoris rufa, pombos 
Columba sp. e coelho-bravo Oryctolagus cuniculus) para a alimentação destes casais. É 
de destacar ainda o papel destas águias em termos de regulação natural das populações 
de outros predadores generalistas, como a raposa (Vulpes vulpes). 

Face ao exposto, considera-se que a Etapa 3 foi um sucesso, tendo-se cumprido 
integralmente os objectivos. Durante o prolongamento do projecto (Setembro a Dezembro 
de 2010), a análise da utilização das áreas alvo de medidas de gestão por parte dos 
casais de águias alvo continuará a ser efectuada (Acção 3.1). Neste período serão 
também analisados os restos alimentares e egagrópilas presentes nos ninhos de águia-
real dos territórios Norte e Sul (se acessível), únicos casais que se reproduziram em 2010, 
com vista à obtenção de mais dados sobre a dieta destas águias e consumo das espécies-
presa alvo de medidas de gestão.  

5.5 Análise global da medida III 
A presente medida visava a verificação do sucesso reprodutor e uso do espaço por parte 
dos casais de águia de Bonelli e águia-real que ocorrem na área de intervenção, tendo 
como objectivo prioritário a avaliação do sucesso das medidas I e II implementadas na 
área de estudo. 

Ao longo do projecto verificaram-se algumas alterações face ao previsto inicialmente, que 
se relacionam principalmente com a telemetria por satélite (Acções 2.1 e 2.2). Mais 
especificamente, tornou-se necessário recapturar a águia de Bonelli do território Sul para 
substituição do PTT, efectuar uma nova captura de uma águia-real do território centro 
motivada pelo desaparecimento da primeira e capturar uma águia-real do território Norte 
para colocação do PTT que se destinava à águia de Bonelli do território Norte.  

Em relação ao casal de águia de Bonelli do território a Norte da LMAT, não são efectuadas 
observações desde Agosto de 2008, apesar dos esforços realizados nesse sentido, 
suspeitando-se que o mesmo não tem utilizado a área de estudo.  

Por outro lado, os dados obtidos através do PTT colocado nas duas águias-reais 
marcadas forneceram uma grande quantidade de informação, que permitiu comprovar a 
utilização da área de gestão de Lagoa e de áreas muito próximas aos pombais 
recuperados da área Norte. 

No que respeita à monitorização dos casais através de observação directa, a Acção 2.3 
cumpriu integralmente os seus objectivos, tendo-se obtido bastante informação para os 
casais de águia-real e para o casal de águia de Bonelli do território Sul, bem como para a 
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comunidade de aves de rapina e outras planadoras. Esta informação, em conjunto com os 
dados de telemetria por satélite referidos anteriormente, demonstrou a importância da 
implementação de medidas de gestão de habitat, através do aumento da utilização pelas 
aves de rapina das áreas geridas. 

É ainda de salientar que os casais de águia-real se reproduziram com sucesso na maior 
parte dos anos de estudo, enquanto que, no caso dos casais de águia de Bonelli 
estudados, não foi possível confirmar a reprodução com sucesso em nenhum dos anos.  

Em relação à dieta dos casais de águia-real dos territórios Norte e centro durante as 
épocas de reprodução de 2009, e 2008 e 2009 respectivamente, verificou-se que uma 
grande proporção das presas identificadas nos restos alimentares e regurgitações 
encontradas no ninho correspondiam a perdiz-vermelha (Alectoris rufa), pombos (Columba 
sp.) e coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Isto vem demonstrar a importância para estas 
águias das acções de gestão de habitat para incrementar as populações destas presas. 
Destaca-se ainda a presença de pelo menos 6 raposas nos restos alimentares analisados, 
o que se considera muito relevante, uma vez que demonstra o papel que a espécie possui 
em termos de controlo de outros predadores generalistas que também se alimentam de 
coelho-bravo e perdiz-vermelha. Trata-se de um resultado que deve ser divulgado pelas 
zonas de caça, uma vez que mostra o contributo que a espécie pode dar aos caçadores, 
efectuando o controlo natural de predadores. 
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6 Conclusões 

O principal objectivo da implementação das medidas compensatórias solicitadas pela DIA 
do Ramal da linha Mogadouro-Valeira para a subestação de Macedo de Cavaleiros a 220 
kV, visou a valorização das condições ecológicas de dois casais de Águia de Bonelli e um 
casal de Águia-real, os quais se encontravam presentes na área de intervenção do 
projecto, gerindo locais estratégicos e afastados de linhas eléctricas. Para tal foram 
definidas as seguintes medidas: i) recuperação do habitat das principais espécies presas 
selvagens, o coelho-bravo e a perdiz-vermelha (Medida I) e; ii) recuperação e 
repovoamento de pombais tradicionais (Medida II). O Protocolo Metodológico previu ainda 
a avaliação da eficácia das medidas compensatórias implementadas, através da 
monitorização dos casais de aves de rapina referidos (Medida III). 

Com a implementação da Medida I  pretendeu-se aumentar a densidade de coelho-bravo e 
perdiz-vermelha nos territórios de águia de Bonelli e águia-real, de modo a evitar a 
regressão destas espécies na região (compensação do potencial impacte da linha). 
Simultaneamente tentou-se provocar uma alteração das áreas de caça dos casais, 
promovendo a utilização de áreas afastadas da LMAT (minimização do impacte). Tendo 
em conta que estas espécies-presa são simultaneamente as principais espécies 
cinegéticas existentes no território nacional, procurou-se ainda compatibilizar os objectivos 
do projecto com o interesse da população local através do envolvimento das entidades 
gestoras das Zonas de Caça onde a Medida I foi implementada, no sentido de os motivar 
a dar continuidade ao projecto, através de uma gestão cinegética sustentável, compatível 
com a conservação dos valores naturais aí ocorrentes. 

A gestão de habitat foi realizada em 3 áreas distintas (incluídas em 4 zonas de caça) e 
afastadas da linha, tendo-se procurado beneficiar os 3 casais identificados inicialmente no 
Protocolo: um casal de águia-real a Noroeste da LMAT, um casal de águia de Bonelli a 
Sudoeste, e outro da mesma espécie a Nordeste da linha. Tendo em conta que a dinâmica 
populacional e territórios destes casais pode ser bastante instável e variar ao longo do 
tempo, nas Etapas iniciais da Medida I (caracterização de referência) optou-se por alargar 
a avaliação da potencialidade do habitat e densidades de espécies presa para toda a área 
de estudo e não apenas nas áreas definidas no Protocolo Metodológico (territórios de caça 
conhecidos para cada casal). Esta alteração de paradigma foi crucial para a selecção das 
áreas de gestão, que se baseou essencialmente nos requisitos das espécies presa. 
Deixou assim de se dar enfoque no território de cada casal, passando-se a trabalhar ao 
nível da área potencialmente gerível com base nas suas características ecológicas. 
Relativamente a esta questão, realça-se a situação do casal de águia de Bonelli a Norte 
da linha, que deixou de utilizar a área de estudo nos últimos trimestres de 2008 (período 
em que ainda não era evidente o efeito da gestão, iniciada em Abril de 2008), tendo-se 
verificado que a área de gestão definida inicialmente para este casal passou a ser utilizada 
por um casal de águia-real, cujo território se localizava mais a norte da área gerida.  

Relativamente à implementação da Medida I, a gestão de habitat para recuperação das 
espécies presa consistiu: i) na realização de parcelas desmatadas (total de 26ha) onde 
foram semeadas periodicamente culturas anuais de Primavera e Outono (total de 46ha); ii) 
no fornecimento de água e alimento suplementar durante os períodos de estio (47 
Unidades de Água e Alimento Suplementar – UAAS) iii) e na realização de abrigos 
artificiais para reprodução e abrigo de coelho-bravo (81 maroços).  

Relativamente às directrizes do Protocolo Metodológico, foi efectuado um esforço 
adicional ao nível da desmatação, sementeira e UAAS pois, ao serem as medidas que 
mais contribuíram para o sucesso da medida, considerou-se ser importante reforçar a sua 
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presença no território gerido. No que concerne ao abrigo artificial (maroços), como os 
objectivos apenas foram parcialmente alcançados em 2 das 3 áreas geridas, optou-se por 
não efectuar a totalidade das estruturas previstas inicialmente (100), tendo os recursos 
poupados sido direccionados para o esforço extra realizado nas restantes medidas e sua 
monitorização.  

A monitorização das acções implementadas permitiu confirmar a utilização das medidas 
de gestão por ambas as espécies alvo, tendo-se obtido resultados distintos consoante a 
medida e a espécie: o coelho-bravo foi a espécie mais detectada e as parcelas semeadas 
o tipo de gestão com maior sucesso. Verificou-se ainda ser difícil avaliar a utilização das 
UAAS com base em indícios de presença e que os maroços apresentaram uma ocupação 
satisfatória em duas das áreas geridas (Lagoa e Azinhoso). 

Estas foram também as áreas de gestão onde os objectivos da Medida I foram alcançados, 
tendo-se registado ao longo do projecto a recuperação das populações de coelho-bravo. 
Verificou-se estatisticamente que a probabilidade de presença e a densidade da espécie é 
significativamente superior nas áreas de gestão comparativamente aos respectivos 
controlos e também nos anos pós-gestão (2009 e 2010) relativamente ao ano em que a 
gestão se iniciou (2008). Relativamente à outra área de gestão (Castro Vicente e 
Valpereiro) os objectivos não foram alcançados, pois a gestão de habitat não foi suficiente 
para contrariar a tendência negativa verificada desde Junho de 2008, apresentando 
actualmente densidades mais baixas que as inicialmente detectadas.  

Quando à perdiz-vermelha confirmou-se, através dos resultados das batidas em seco 
(metodologia de censo extra aplicada a partir de Abril de 2009), que as densidades na 
área de estudo são bastante baixas, não tendo por esse motivo sido possível determinar 
tendências populacionais nem avaliado o efeito da gestão sobre as populações. 
Comparativamente aos métodos definidos inicialmente, salienta-se que este método extra 
foi o que melhor respondeu aos objectivos da monitorização.  

Relativamente ao empenho demonstrado pelas entidades gestoras das Zonas de Caça 
envolvidas no projecto verificou-se haver uma grande diversidade, tanto de gestores para 
gestores como de tarefa para tarefa. De uma forma geral, todas as entidades envolveram-
se mais na implementação das medidas que no processo de monitorização das 
populações, com especial incidência negativa para a monitorização sanitária das 
populações de espécies presa.  

Quanto ao cumprimento do Protocolo de Colaboração salientam-se, pela positiva, os 
gestores das Zonas de Caça de Lagoa e de Valpereiro, que incorporaram desde o início, 
nas suas actividades regulares, as tarefas definidas no protocolo, tendo inclusivamente 
realizado algumas medidas de gestão noutras áreas das suas Zonas de Caça. Os 
gestores de Azinhoso, apesar de no 1º ano não terem cumprido a maioria das tarefas 
previstas, alteraram a atitude ao longo do projecto, estando no final do mesmo bastante 
mais empenhados e satisfeitos. No que concerne à ZC Castro Vicente verificou-se um 
certo afastamento dos gestores no final do projecto, tendo a direcção da mesma mudado 
em Maio de 2010. Apesar do interesse demonstrado após a tomada de posse, o curto 
período de colaboração com a nova direcção não permite avaliar o seu empenho no 
projecto.  

Face ao exposto, considera-se que, ao fim dos 3 anos do projecto, o principal objectivo da 
Medida I, aumento da densidade das espécies presa, foi parcialmente atingido no caso do 
coelho-bravo, em 2 das 3 áreas geridas (Lagoa e Azinhoso). Salienta-se que estas áreas 
se localizam em territórios de caça de 2 casais de águia-real afastados da LMAT, sendo 
importante dar continuidade ao trabalho desenvolvido, no sentido de promover populações 
com densidades elevadas e estáveis que consigam superar mais facilmente eventuais 
surtos das principais epizootias que têm ameaçado esta espécie. Relativamente à perdiz-
vermelha, a ocorrência de densidades muito baixas e a provável realização de 
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repovoamentos por parte dos caçadores dificultou a avaliação das populações e 
respectiva resposta à gestão, não tendo sido possível determinar tendências 
populacionais. Refere-se ainda que a recuperação de populações com efectivos 
populacionais tão baixos é extremamente morosa, sendo importante garantir a 
continuidade da adequabilidade do habitat até que seja evidente a recuperação das 
populações.  

 

Com a implementação da Medida II  pretendeu-se aumentar a população de pombo da 
rocha nos territórios de águia de Bonelli e águia-real, de modo a fornecer um recurso 
trófico alternativo a estas espécies em áreas afastadas da LMAT. 

A primeira etapa desta medida consistiu na selecção de pombais tradicionais 
abandonados que privilegiassem i) a disponibilização de alimento às águias em locais 
afastados da linha a construir (e da LMAT já existente na área de estudo), ii) a não criação 
de situações de conflito com as populações, iii) a disponibilidade de alimento natural junto 
dos pombais (potenciando o desenvolvimento das populações de pombos com reduzida 
intervenção humana e para além do limite do projecto) e iv) a proximidade aos ninhos das 
águias, valorizando os territórios de caça já existentes. Tendo presente estes 
pressupostos, de uma lista de 24 pombais avaliados no protocolo metodológico 
seleccionaram-se os pombais nº 4, 5, 11, 13, 16 e 17. Seguidamente, realizaram-se 
acções de sensibilização junto dos proprietários e promoveu-se a contratualização da 
cedência dos pombais pelos mesmos durante o período de duração do projecto.  

Após a selecção dos pombais abandonados foi possível dar-se o cumprimento de um dos 
objectivos específicos definidos no Protocolo Metodológico, nomeadamente, “recuperar 
seis pombais tradicionais abandonados no interior dos territórios das águia-real e água de 
Bonelli”, através da aquisição de um projecto de arquitectura para a tipologia dos pombais 
seleccionados, adjudicação da empreitada e execução e acompanhamento da 
recuperação dos pombais.  

Para a medida de repovoamento dos pombais optou-se pela introdução exclusiva de 
pombos-comuns. Contrariamente ao que estava previsto no Protocolo Metodológico, não 
foi possível adquirir os pombos maioritariamente junto de criadores locais, tendo sindo 
necessário recorrer a criadores da Grande Lisboa e de Bragança. O repovoamento 
apresentou uma reduzida taxa de mortalidade e de animais doentes. Desta forma cumpriu-
se mais um objectivo específico definido no Protocolo Metodológico, “repovoar os pombais 
recuperados com núcleos fundadores de pombo-da-rocha (Columbia livia domestica), 
variedade comum e/ou variedade correio”. 

Quanto à manutenção dos pombais e dos seus efectivos, realizaram-se visitas semanais 
aos pombais com o objectivo de i) avaliar as condições do pombal e proceder à sua 
limpeza, ii) colocar ração e água e registar as quantidades, iii) observar o estado de saúde 
dos pombos, iv) recolher eventuais animais doentes e mortos e enviar os cadáveres para 
necropsia. Trimestralmente, realizaram-se as actividades de prevenção de doenças, 
desparasitação e controlo da tricomoníase e salmonelose e a vacinação contra o vírus da 
Paramixovirose (doença de Newcastle). Ao longo destas visitas verificaram-se diversas 
situações exógenas que causaram a perturbação das populações de pombos existentes 
nos pombais e, nalguns casos, a sua fuga, como é o caso da observação de predadores 
dentro dos pombais, a fixação de colmeias, a existência de roedores, existência de grelhas 
de saída mal colocadas, entre outras. No final do projecto, os pombais nº 4, 11 e 16 que 
foram alvo de predação encontravam-se vazios. Nos pombais nº 5, 13 e 17 as populações 
encontram-se bem adaptadas e a reproduzir-se bem. 

Relativamente ao estado de saúde dos pombos, não ocorreram quaisquer surtos ou 
doenças, permitindo concluir que as actividades de desparasitação interna e externa dos 
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pombos, assim como a vacinação foram bem sucedidas. No 2º ano do projecto foi 
necessário proceder ao reforço dos efectivos nos pombais nº 11 e 16 que apresentavam 
um efectivo populacional reduzido.  

De forma a cumprir o objectivo específico do Protocolo Metodológico “avaliar o estado dos 
repovoamentos (efectivo populacional, reprodução, predação e evolução das populações 
de pombos ao longo do ciclo anual) em cada pombal” realizaram-se campanhas de 
censos nos pombais trimestralmente e censos extra sempre que se considerou necessário. 
O efectivo existente em cada pombal sofreu variações muito grandes ao longo do projecto, 
resultado de diversos factores (abertura retardada dos pombais em clausura, predação 
dentro dos pombais, mau estado de conservação dos pombais, falta de material para fazer 
ninhos, abertura prematura dos pombais nº 11 e 16 após o reforço de efectivos). 

Finalmente, procedeu-se à remoção do pombinho existente nos pombais para dar 
cumprimento ao objectivo específico do Protocolo Metodológico de “motivar os 
proprietários dos pombais tradicionais recuperados para darem continuidade ao projecto 
através da valorização do subproduto”. Contudo, o objectivo não foi alcançado, uma vez 
que estes não mostraram interesse na sua recolha. 

A análise realizada aos 3 anos de projecto permite concluir que o principal objectivo da 
Medida II, traduzido na introdução de uma população estabilizada de pombo-comum nos 
territórios dos casais de águia de Bonelli e águia-real abrangidos pelo projecto, foi atingido, 
com um grau de sucesso que varia em função das áreas de intervenção em causa. 
Efectivamente, na zona de Castro Vicente os resultados ao fim de 3 anos de projecto são 
bastante positivos, reflexo de um aumento populacional sólido e da obtenção de um 
efectivo populacional relevante enquanto recurso trófico local. Já na zona de Soutelo, os 
resultados são, em média, adequados, registando-se contudo o abandono de alguns dos 
pombais recuperados pelo projecto, seja por desadequação do local ou do pombal para a 
criação de uma população estável, seja pela ocorrência de factores exógenos ao projecto. 

 

Com a Medida III  pretendeu-se avaliar a eficácia das medidas compensatórias 
implementadas no âmbito das Medidas I e II do Protocolo Metodológico, determinando se 
as mesmas estavam ou não a ter sucesso. Esta avaliação foi efectuada através da 
monitorização da utilização do espaço pelos casais alvo do estudo, da sua fenologia e 
sucesso reprodutor e do estudo da dieta dos casais reprodutores. 

A monitorização do uso do espaço previa o seguimento através de telemetria por satélite 
dos machos dos casais de águia de Bonelli dos territórios a Norte e a Sul da LMAT e do 
casal de águia-real do território centro. Em Agosto de 2008 foi capturada e marcada com 
PTT uma das águias de Bonelli do território Sul, tendo-se constatado que o PTT colocado 
não estava a emitir dados. Como consequência, foi planeada a recaptura deste indivíduo 
para substituição do equipamento, o que não foi possível concretizar até ao final do 
projecto. 

Em relação ao casal de águia de Bonelli do território a Norte da LMAT, não são efectuadas 
observações desde Agosto de 2008, apesar dos esforços realizados nesse sentido, 
suspeitando-se que o mesmo não tem utilizado a área de estudo. Como alternativa, foi 
programada a captura de uma águia-real do território Norte para colocação do PTT que se 
destinava a esta águia de Bonelli. Esta alteração ao Protocolo Metodológico inicial deveria 
permitir avaliar a utilização da área de gestão de Azinhoso (Medida I) por parte deste casal. 
No entanto, não foi possível efectuar a captura até ao final do projecto. 

Foi capturado o macho do casal de águia-real do território centro em Novembro de 2008 
para instalação do respectivo PTT. No entanto, em Fevereiro de 2009, o PTT foi 
encontrado, não tendo sido encontrada a águia nem vestígios da mesma. Foi planeada a 
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captura de uma nova águia deste território, tendo-se capturado e marcado com PTT a 
fêmea residente no território em Novembro de 2009. 

Para complementar os dados fornecidos pelos PTT estava também prevista a 
monitorização mensal das águias através de observação directa a partir de pontos de 
observação. Este objectivo foi integralmente cumprido, tendo-se conseguido obter um 
volume considerável de dados, quer para a águia de Bonelli e águia-real, quer para outras 
espécies de aves de rapina e outras planadoras que ocorrem na região. 

Os dados obtidos através do PTT colocado nas duas águias-reais do território centro 
forneceram uma grande quantidade de informação. Foi possível calcular as áreas vitais 
destes indivíduos, tendo-se verificado que estas integram a área de gestão de Lagoa 
(Medida I) e alguns dos pombais repovoados (Medida II). Inclusivamente, a área de 
máxima actividade da fêmea engloba grande parte da área de gestão de Lagoa, pelo que 
se conclui que estas medidas podem de facto ser muito benéficas para o casal de águia-
real do território centro. 

Através da análise das rotas percorridas pelas águias verifica-se ainda a utilização da área 
envolvente aos pombais localizados a Sul da LMAT pelo casal de águia de Bonelli do 
território Sul e a utilização da área envolvente aos pombais localizados a Norte da LMAT e 
da área de gestão de Azinhoso pelo casal de águia-real do território Norte. Em relação à 
área de gestão de Castro Vicente e Vale Pereiro, só foi observada uma águia de Bonelli, o 
que poderá estar relacionado com os piores resultados em termos de incremento das 
populações de espécies-presa. 

É ainda de salientar que os casais de águia-real se reproduziram com sucesso na maior 
parte dos anos de estudo, enquanto que, no caso dos casais de águia de Bonelli 
estudados, não foi possível confirmar a reprodução com sucesso em nenhum dos anos.  

O estudo da dieta dos casais reprodutores de águia-real permitiu verificar que uma grande 
proporção das presas identificadas nos restos alimentares e regurgitações encontradas 
nos ninhos correspondiam a perdiz-vermelha (Alectoris rufa), pombos (Columba sp.) e 
coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). Isto vem demonstrar a importância para estas 
águias das acções de gestão de habitat para incrementar as populações destas presas. 
Destaca-se ainda a presença de pelo menos 6 raposas nos restos alimentares analisados, 
o que demonstra o papel da águia-real em termos de controlo de outros predadores 
generalistas que também se alimentam de coelho-bravo e perdiz-vermelha. Trata-se de 
um resultado que deve ser divulgado pelas zonas de caça, uma vez que mostra o 
contributo que a espécie pode dar aos caçadores, efectuando o controlo natural de 
predadores. 

Face ao exposto, considera-se que, apesar dos vários constrangimentos ocorridos, foi 
possível avaliar a eficácia das medidas implementadas. Esta avaliação foi possível porque, 
ao longo do projecto, se procuraram soluções para os problemas que foram surgindo que 
permitissem continuar a responder aos objectivos da presente medida. Esta plasticidade 
revelou ser um aspecto fundamental no sucesso do presente projecto. 
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7 Recomendações 

Apesar de as medidas de gestão de habitat serem comprovadamente eficazes a 
médio/longo prazo, as repercussões na recuperação das espécies-presa e, 
consequentemente, nas populações de águias, são por vezes difíceis de detectar em 
intervalos de tempo reduzidos. Uma vez que a duração do presente projecto (3 anos) é 
insuficiente para, por um lado, a gestão ter repercussões expressivas no funcionamento 
dos ecossistemas e, por outro, a sua monitorização permitir detectar, de um modo 
fidedigno, as potenciais alterações operadas nos ecossistemas, considera-se necessário 
prolongar o projecto por, pelo menos, mais 3 anos.  

Assim, tendo em conta os resultados e principais conclusões obtidas no projecto, 
considera-se importante dar continuidade a algumas das Etapas e Acções definidas no 
Protocolo Metodológico, no sentido de garantir: 1) a continuação da recuperação das 
populações de espécies presa (coelho-bravo, perdiz-vermelha e pombos), em locais 
afastados da LMAT, contribuindo desta forma para a minimização e compensação do 
potencial impacte da linha; 2) a avaliação contínua do sucesso das Medidas 
implementadas. 

Posto isto, apresentam-se em seguida as principais recomendações relativamente à 
continuidade do projecto. 

Medida I: 

Nas áreas geridas ao longo do projecto recomenda-se a manutenção das medidas de 
gestão implementadas no âmbito da Etapa 3 e monitorizações da Etapa 4, em especial 
nas áreas onde se obtiveram resultados positivos (Lagoa e Azinhoso). Na área em que 
não foram alcançados os objectivos previstos (Castro Vicente e Valpereiro) deverá avaliar-
se a pertinência da continuação do projecto, sendo recomendável que, nessa área, se 
direccione o esforço de gestão apenas para os núcleos populacionais que subsistiram. 
Assim recomenda-se que se mantenham as seguintes Acções: 

Etapa 3 – Implementação das medidas compensatórias de maneio de habitat: 

o Acção 3.2 – Incremento das áreas de alimentação (sementeiras): 
continuar a semear culturas de Primavera e Outono nas parcelas 
realizadas no âmbito da Acção 3.5, não sendo necessário realizar mais 
desmatações nas áreas de gestão actuais; 

o Acção 3.3 – Manutenção e/ou incremento da disponibilização de recursos 
hídricos e de alimento para a fauna: instalar anualmente e manter activas 
as UAAS disponibilizadas no âmbito deste projecto durante os próximos 3 
períodos de estio, devendo considerar-se a necessidade de manutenção 
do material e eventual aquisição de mais estruturas; 

o Acção 3.4 – Manutenção e/ou incremento de locais de abrigo e 
reprodução: no final de cada Inverno, deverá avaliar-se o estado de 
conservação de cada maroço, devendo proceder-se à recuperação das 
estruturas que estiverem em mau estado. 

Etapa 4 – Monitorização das medidas compensatórias de maneio de habitat e das acções 
sanitárias implementadas 
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o Acção 4.1 – Monitorização das medidas de maneio implementadas: 
continuar a monitorizar a evolução e utilização das medidas de gestão 
implementadas, sendo importante melhorar a metodologia de avaliação da 
utilização das UAAS;  

o Acção 4.2 – Monitorização das populações de espécies presa: continuar a 
monitorização das espécies presa, devendo avaliar-se a periodicidade de 
amostragem definida inicialmente. No caso da perdiz-vermelha, deverá 
ainda ponderar-se utilizar apenas o método com maior eficiência na 
detecção da espécie e que permite calcular densidades (“batidas em 
seco”), o qual poderá ser complementado com a realização de transectos 
nas áreas em que não for possível monitorizar toda a área de estudo. 

o Acção 4.3 – Monitorização sanitária das populações de espécies presa: as 
necrópsias aos animais/ análises às vísceras entregues pelos caçadores 
deverão continuar a ser efectuadas pelo CRATAS. Salienta-se no entanto 
que deverá ser efectuado um esforço suplementar de sensibilização dos 
caçadores e gestores das zonas de caça sobre a importância desta acção, 
de modo a aumentar a adesão dos mesmos.   

Salienta-se ainda que, no caso de se verificar ser necessário gerir uma nova área (como 
complemento à área de gestão que não teve resultados positivos), deverá ter-se em 
consideração que será necessário actualizar a informação reunida na Etapa 1 
(caracterização da situação de referência, em especial das populações de coelho-bravo e 
perdiz-vermelha e adequabilidade do habita), no sentido de seleccionar a nova área de 
gestão com base em informação actualizada e, eventualmente, estabelecer novos 
protocolos de colaboração (Etapa 2). 

 

Medida II: 

Os resultados obtidos durante os 3 anos de projecto permitem validar as metodologias 
definidas no Protocolo metodológico elaborado e fazem recomendar a continuação da sua 
aplicação na área de incidência do projecto.  

De uma forma geral, considera-se que se deverão manter os pombais onde, de uma forma 
sistemática, se foram obtendo bons resultados populacionais (5, 13, 17), assim como os 
pombais 4 e 16, os quais apesar de se encontrarem actualmente vazios, poderão 
beneficiar de algumas intervenções no sentido de evitar futuros episódios de predação (ou 
outras situações alheias ao projecto). Recomenda-se, contudo, o abandono do pombal 11, 
atendendo a que, como referido no capítulo anterior (e na avaliação global da Medida II), 
se verifica que a sua reduzida dimensão se revelou manifestamente incompatível com a 
criação de uma comunidade estável, ao contrário do inicialmente expectável. 
Efectivamente, pela sua reduzida capacidade para alojamento de pombos, verifica-se que 
neste pombal os indivíduos não tendem a formar uma comunidade estável, constatando-
se que na sua globalidade acabam por procurar um outro pombal com um maior efectivo 
para nidificar. Para a substituição deste pombal, sugere-se a avaliação, desde o início de 
uma segunda fase do projecto, se os pombais da região da margem esquerda do Sabor 
entre as duas linhas eléctricas existentes possuem condições para recuperação ou 
repovoamento. 

Assim, pelo exposto, recomenda-se que se mantenham as seguintes acções: 

Etapa 2 – Implementação da medida compensatória: recuperação de pombais: 
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o Identificação e recuperação de um pombal (o qual poderá substituir o 
pombal nº 11). 

Etapa 3 – Implementação da medida compensatória: repovoamento dos pombais: 

o Acção 3.1 – Aquisição de pombos; 

o Acção 3.2 – Repovoamento dos pombais. 

Etapa 4 – Manutenção dos pombais e seus efectivos: 

o Acção 4.1 – Manutenção de pombais: continuar as actividades de 
manutenção dos pombais nº 4, 5, 13, 17 e no pombal a construir; 

o Acção 4.2 – Prevenção de doenças, desparasitação e controlo da 
tricomoníase e salmonelose: continuar estas actividades nos pombais nº 4, 
5, 13, 17 e no pombal a construir; 

o Acção 4.3 – Vacinação contra a doença de Newcastle: realizar o reforço 
da vacina nos pombais nº 4, 5, 13 e 17 em Janeiro de 2010 e na altura do 
repovoamento no pombal a construir; 

o Acção 4.4 – Reforço dos efectivos: realizar o repovoamento do pombal nº 
4 com o excesso de pombos do pombal nº 5; 

Etapa 5 – Monitorização das populações de pombos; 

o Acção 5.1: Monitorização das populações de pombos: continuar com a 
realização de censos trimestrais; 

Etapa 6 – Valorização sócio-económica dos produtos dos pombais 

o Acção 6.1: Aproveitamento do pombinho: continuar com a remoção do 
pombinho sempre que for necessário fazer a limpeza dos pombais. 

Como reforço metodológico às acções desenvolvidas durante os últimos 3 anos, 
recomenda-se ainda contagem dos ninhos com crias nascidas nas visitas semanais e 
acompanhamento dos mesmos para possibilitar um registo de progressão das crias. 

Como forma de caracterizar a população de pombos na área de influência do projecto, 
recomenda-se a prospecção de outros pombais existentes para se verificar se existem 
registos da utilização destes pelos pombos do projecto. Julga-se ainda importante tentar 
perceber as condições existentes nos restantes pombais da região de modo a tornar os 
pombais do projecto mais atraentes do ponto de vista da estabilização de comunidades de 
pombos. 

 

Medida III: 

No geral, as acções relacionadas com a monitorização dos casais de águias para 
avaliação da eficácia das medidas de compensação implementadas devem continuar. As 
únicas excepções prendem-se com a Acção 1.1 (identificação dos locais de nidificação e 
caça dos casais de águias de Bonelli e águias-reais e estudo dos seus hábitos 
circadianos), já concluída, e com a Acção 3.3 (estudo da dieta dos casais). Recomenda-se 
que a Acção 3.3 seja efectuada pela última vez no período Setembro a Dezembro de 2010 
para os casais de águia-real dos territórios Norte e Sul (únicos casais que se reproduziram 
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com sucesso em 2010), uma vez que se considera que, após esta amostragem, estará 
reunida informação suficiente sobre a dieta destes casais. Em relação ao casal de águia 
de Bonelli, a imprevisibilidade da reprodução verificada nos últimos anos justifica uma 
alteração na metologia empregue, nomeadamente a recolha dos restos alimentares e 
egagrópilas deverá ser efectuada em poisos utilizados com frequência pelo casal, não se 
propondo a visita do ninho. 

Assim, recomenda-se que se mantenham as seguintes acções: 

Etapa 2 – Captura e seguimento dos casais de águias: 

o Acção 2.1 – Captura e marcação com PTT das águias seleccionadas: a 
continuação desta acção está dependente de se conseguir ou não 
efectuar as capturas previstas no período Setembro a Dezembro de 2010 
(recaptura da águia de Bonelli para substituição do PTT e captura e 
marcação de uma das águias-reais do território Norte). Para o sucesso 
desta acção poderá ser necessário seleccionar novos locais de iscagem 
com uma maior utilização por parte das águias que se pretendem capturar, 
recorrendo-se para tal a novas informações disponibilizadas no âmbito 
das Acções 2.3 e 3.2 ou mesmo a observações suplementares; 

o Acção 2.2 – Controlo da actividade das águias por meio da informação 
enviada pelos PTT: esta acção deverá manter-se para os três indivíduos 
marcados com PTT até ao final do projecto; 

o Acção 2.3 – Controlo da actividade dos casais por métodos convencionais 
e estudo da interacção com a LMAT: a monitorização dos casais através 
de observação directa deverá continuar a ser efectuada mensalmente até 
ao final do projecto. 

Etapa 3 – Verificação da eficácia das medidas de compensação: 

o Acção 3.1 – Estudo do uso do espaço por parte dos casais de águias de 
Bonelli e águias-reais: esta acção deverá continuar a ser efectuada de 
modo continuado até ao final do projecto, integrando os resultados obtidos 
através das Medidas I e II e Acções 2.2 e 2.3 da Medida III; 

o Acção 3.2 – Seguimento do período reprodutor dos casais e cálculo dos 
respectivos parâmetros reprodutores: esta acção deverá continuar a ser 
realizada durante os períodos de nidificação dos casais de águia de 
Bonelli e águia-real, nomeadamente entre Janeiro/ Fevereiro e Julho/ 
Agosto de todos os anos do projecto. 

o Acção 3.3 – Estudo da dieta dos casais: esta acção deverá continuar, mas 
apenas para o casal de águia de Bonelli, como referido anteriormente. No 
entanto, propõe-se uma alteração à metolologia, de modo a que a recolha 
de restos alimentares e egagrópilas seja efectuada em poisos utilizados 
frequentemente pelo casal e não no ninho. 

 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 221  
 

8 Bibliografia 

Alves, P. C. & Ferreira C. 2002. Determinação da abundância relativa das populações de 
coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus algirus) em Portugal Continental. Relatório final no 
âmbito do projecto Revisão do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. ICN. 

Atkins. 2007. Estudo de Impacte Ambiental do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a 
SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros) a 220KV. 

Bibby, C. J., Burgness, N.D. & Hill, D.A. 1992. Bird Census Thechniques. Ed. Academic 
Press. London. 

Bibby, C., Jones, M. & Mardsen, S. 1998. Expedition Field Techniques: Bird Surveys. 
Expedition Advisory Centre, Royal Geographical Society. London. 

BWPi, 2004. Birds of the Western Palearctic interactive – v 1.00, BirdGuides Lda. Oxford 
University Press. 

Cabral, M.J. (coord.), Almeida, J., Almeida, P.R., Dellinger, T., Ferrand de Almeida, N., 
Oliveira, M.E., Palmeirim, J.M., Queiroz, A.I., Rogado, L. & Santos-Reis, M. (eds.). 2006. 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 2ª ed. Instituto da Conservação da Natureza, 
Lisboa. 659 pp. 

Cadahía, L., Urios, V., & Negro, J.J. 2005. Survival and movements of satellite tracked 
Bonelli’s Eagles during their first winter. Ibis, 147(2): 415-419. 

Castells, A.& Mayo M. 1993. Guia de los Mamíferos en Liberdad de España y Portugal. 
Ediciones Pirâmide, Barcelona.  

Consórcio Atkins/Bio3. 2007. Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros) a 220KV. 

Dias, A. 2006. Métodos de censo de perdiz-vermelha (Alectoris rufa L.) em zonas de alta e 
baixa densidades. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências do Mar e do 
Ambiente. Universidade do Algarve. Faro. 

Fa, J.E.; Sharples, C.M. & Bell, D.J. 1999. Habitat correlates of european rabbit 
(Oryctolagus cuniculus) distribution after the spread of RVHD in Cadiz Province, Spain. 
Journal of Zoology, London. 249: 83-96.  

Faraday, J. 2006. Extending the Linear Model with R: generalized linear, mixed effects and 
nonparametric regression models. Taylor & Francis Group. USA.  

Ferreira, C. & Alves, P.C. 2005. Impacto da implementação de medidas de gestão do 
habitat nas populações de coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus algirus) no Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Relatório final do protocolo de colaboração 
entre ICN/PNSACV e CIBIO-UP. 95 Pp.  

Ferreira, C. & Alves, P. C. 2006. A Gestão das populações de Coelho-bravo (Oryctolagus 
cuniculus algirus) e dos seus Habitats. Em: Fonseca, C. (Coord.). Gestão das populações 
Cinegéticas e dos seus Habitats. Federação de Caça e Pesca da Beira Litoral. Coimbra. 

Fráguas, B. 1999. A população de Águia-de-Bonelli Hieraaetus fasciatus no nordeste de 
Portugal. Situação actual, biologia da reprodução, ecologia, conservação da população. 



 

 
 

 

Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

Imp – 5007_R2 Página 222  
 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre em Ecologia Aplicada. Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto, Porto. 

Gonçalves, H. (1996). Contribuição para o estudo da população de coelho-bravo 
(Oryctolagus cuniculus) da Zona de Caça Nacional da Serra da Cabreira. Relatório de 
Estágio da Licenciatura em Biologia. Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
Porto. 53 Pp 

Gonçalves, H. 2006. Inventariação e caracterização dos micromamíferos no Parque 
Natural do Alvão. Relatório Final de Estágio, Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Vila Real.  

González, L. M. & San Miguel, A. (Coords.). 2004. Manual de buenas prácticas de gestión 
en fincas de monte mediterráneo de la Red Natura 2000. Dirección General para la 
Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

Guil, F. & Moreno-Opo, R. (Coords.) 2007. Catálogo de buenas prácticas para la gestión 
del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterráneos. Una propuesta de 
actuaciones financiables en Red Natura 2000. Fundación CBD-Hábitat. Madrid. 

Hardey, J., Crick, H., Wernham, C., Riley, H., Etheridge, B. & Thompson, D. 2006. Raptors: 
A field guide to survey and monitoring. Scotish Natural Heritage. Edimburgh. 

Harris, S., Cresswell, W. J., Forde, P. G., Trewhella, W. J., Woollard, T., Wray, S. 1990. 
Home range analysis using radio-tracking data – a review of problems and techniques 
particularly as applied to the study of mammals. Mammal Review 20:97-123. 

Hooge, P. N. & Eichenlaub, B. 1997. Animal Movement extension to Arcview. ver. 1.1. 
Alaska Science Center - Biological Science Office, U.S. Geological Survey, Anchorage, AK, 
USA. 

Jambas, J. 2006. Metodologia aplicada na marcação de Águia de Bonelli Aquila fasciatus. 
Naturibérica. Relatório não publicado. 

Meyburg, B e Meyburg C. 2007. Quinze années de suivi de rapaces par satellite. Alauda 
75: 265-268. 

Lombardi, L., Fernández, N. & Moreno, S. 2007. Habitat use and spatial behaviour in the 
European rabbit in three Mediterranean environments. Basic and Apllied Ecology, 8: 453-
463. 

Monteiro, A. & Silva, J. P. 2005. Seguimento via satélite de 3 juvenis de Águia-real e 2 
juvenis de Águia de Bonelli no Norte de Portugal. ICN. Lisboa. 

Mullahy, J. 1986. Specification and testing of some modified count data models. Journal of 
Econometrics, 33: 341-365. 

Pages, M.V. 1980. Méthodes d’étude de la répartition spatiale du lapin de garenne dans 
deux milieux différents du Languedoc . Le Bulletin Mensuel de l'Office National de la 
Chasse: 111-125 

Palomares, F. 2001. Comparison of three methods to estimate rabbit abundance in a 
Mediterranean environment. Wildlife Society Bulletin 29 (2): 578-585. 

Powell, R.A. 2000. Animal home ranges and territories and home range estimators. 65-110. 
In Boitani, L. & Fuller, T.K. (Eds.) Research techniques in animal ecology: controversies 
and consequences. Columbia University Press, New York. 



Protocolo metodológico das Medidas Compensatórias decorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 

 

 
 

 
 

Imp – 5007_R2 Página 223  
 

R Development Core Team.2009. R: A language and environment for statistical computing. 
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível em http://www.R-
project.org. 

Rabaça, J. 1995. Métodos de censo de aves: Aspectos Gerais, Pressupostos e Princípios 
de Aplicação. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Publicação 1. 

Reino, L., Borralho, R. & Simões, H. 1999. Impacte de culturas para a fauna na 
distribuição de culturas para a fauna na distribuição dos territórios de perdiz-vermelha 
Alectoris rufa. in: Beja, P., Catry, P., Moreira, F. (eds). Acta do II Congresso de Ornitologia 
da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. 

Reino, L., Borralho, R. & Bugalho, J. 2000. Revisão da utilização de culturas para a fauna 
na estão de aves cinegéticas. Revista de Ciências Agrárias, 23: 48-71. 

Rodgers, A.R. & Carr, A.P. 1998. HRE: The Home Range Extension for ArcView TM (Beta 
test version 0.9, July 1998). Ontario Ministry of Natural Resources, Centre for Northern 
Forest Ecosystem Research, Thunder Bay, Ontario, Canada. 

San Miguel, A. (Coord.). 2006. Manual para la gestión del hábitat del lince ibérico (Lynx 
pardinus Temminck) y de su presa principal, el conejo de monte (Oryctolagus cuniculus L.). 
Fundación CBD-Habitat. Madrid. 

Seaman, D. E. & Powell, R. A. 1996. An evaluation of the accuracy of kernel density 
estimators for home range analysis. Ecology 77(7):2075-2085. 

Seaman, D. E., Millspaugh, J. J., Kernohan, B. J., Brundige, G. C., Raedeke, K. J., Gitzen, 
R. A. 1999. Effects of sample size on kernel home range estimates. Journal of Wildlife 
Management 63(2):739-747. 

Snow, D. & Perrins, C. 1998. Cramp’s the complete birds of the Western Paleartic on CD-
ROM. Oxford University Press. 

Soutullo A., Cadahía L., Urios V., Ferrer M., Negro J. 2007. Accuracy of lightweight 
satellite telemetry: a case study in the Iberian Peninsula. The Journal of Wildlife 
Management. 71(3): 1010-1015. 

Swihart, R. K. & Slade. N. A. 1985. Testing for independence of observations in animal 
movements. Ecology 66:1176-1184. 

Tavares, J.T., Leitão, A. H., Palma, L., Almeida, J.L., Pedroso, R. & M. C. Pais. 2007. Alta 
tensão entre Águias de Bonelli. Projectos de monitorização e medidas de redução dos 
impactos da travessia de linhas eléctricas de muito alta tensão nas serras do Sudoeste em 
3 territórios de Águia de Bonelli Aquila fasciata. 1.º Encontro de trabalho das medidas 
compensatórias e monitorização específica da Águia de Bonelli. Colégio do Espírito Santo, 
Évora – 25 de Maio de 2007. 

Worton, B. J. 1989. Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range 
studies. Ecology 70(1):164-168. 

Zeileis, A., Kleiber, C., Jackman, S. 2008. Regression Models for Count Data in R. Journal 
of Statistical Software, 27(8). Disponível em http://cran.r-project.org/. 

 



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

ANEXOS



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
 

Anexo A:  Organização do Trabalho  

A.1 Actas de Reuniões 
 
 

Anexo B:  Registos relativos à Medida I  

B.1 Cronograma de trabalhos da Medida I 
B.2 Resultados do acompanhamento das UAAS realizado pelas Associações de 
Caça 

B.3 Desenho 1 – Localização das medidas de gestão de habitat implementadas em 
cada Área de Gestão 

B.4 Registo dos dados da Monitorização do 12º trimestre das medidas de gestão de 
habitat implementadas 

B.5 Ficha de campo do censo de coelho-bravo desenvolvido no 12º trimestre 

B.6 Ficha de campo do censo de perdiz-vermelha (transectos) desenvolvido no 12º 
trimestre 

 
 

Anexo C:  Registos relativos à Medida II  

C.1 Cronograma de trabalhos da Medida II 
C.2 Registo das actividades de manutenção realizadas no 12º trimestre 

C.3 Registo dos tratamentos veterinários efectuados no 12º trimestre 

C.4 Resultados das análises de sangue e fezes realizadas no 12º trimestre 

C.5 Relatório do censo de pombos desenvolvido no 12º trimestre do projecto 
 
 

Anexo D:  Registos relativos à Medida III  

D.1 Cronograma de trabalhos da Medida III 
D.2 Desenho 2 – Rotas observadas até Agosto de 2010 

D.3 Credenciais ICNB para iscagem e captura de águias relativas a 2010 

D.4 Dados do processo de iscagem e captura das águias relativos ao último 
trimestre 

D.5 Dados de campo de observação de rapinas relativos ao último trimestre – 
pontos sistemáticos 

D.6 Dados de campo de observação de rapinas relativos ao último trimestre – 
pontos extra 

D.7 Dados de observação de aves no ninho relativos ao último trimestre 

 



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

Anexo A:  O RGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

 



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

A.1 Actas de Reuniões



 
 

 

 

ACTA DE REUNIÃO  Nº 08 

 
 

 

Imp-GR05_R1    Página 1 de 3 

 
 

Data:    03/11/09                       Hora: 8:30 N.º Reunião:  

Duração: 1 hora 

Local: Mogadouro 

Assunto:  Ponto de situação Medida 1. Preparação 3º ano do projecto. Outros assuntos. 

 
 
LISTA DE PARTICIPANTES: 

PARTICIPANTES 

Titulo Nome Entidade Função 

Engª. Cristina Reis Atkins Coordenadora geral do projecto 
Dr.  Hugo Costa Bio3 Coordenador científico 
Dr. Anabela Paula Bio3 Técnica 
Engª. Célia Mouchinho Atkins Consultora científica 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Anexo  Descrição  Nº Pág. 
a) Ponto situação Medida 1   
b) Preparação 3º ano   
d) Outros assuntos   
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Foram abordados os seguintes temas na reunião:  

a) Ponto de situação Medida 1 

Consórcio Atkins/Bio3: O segundo ano decorreu de acordo com o previsto, com excepção 
das seguintes acções: não foi realizada a Acção 3.2 (aumento de locais de abrigo e 
reprodução – maroços) e não foram concluídos os 20ha previstos na acção 3.5, (execução 
de limpezas de mato localizadas) faltando 0,6ha. No primeiro caso devido à necessidade de 
avaliar com rigor o sucesso das estruturas já realizadas, e no segundo devido à 
impossibilidade de conseguir autorizações suficientes para desmatar a área prevista na Zona 
de Caça de Azinhoso. 

Célia Mouchinho referiu que na monitorização de Setembro e Outubro havia mais maroços 
ocupados que no final do 2º ano. Acrescentou que, apesar de inicialmente os maroços serem 
muito pouco utilizados, parecia que actualmente os coelhos já os começam a reconhecer 
como estruturas seguras tanto para abrigo como reprodução, sendo provável que nesta 
época de reprodução os maroços sejam mais utilizados. Referiu ainda que, o presidente da 
Zona de Caça de Lagoa, comentou ter visto alguns coelhos refugiarem-se nos maroços nos 
dias de caça, confirmando a sua utilização para refúgio frente a ameaças.  

Relativamente às desmatações em Azinhoso, Célia Mouchino referiu que realmente não era 
possível desmatar mais terrenos na área de gestão seleccionada. Contudo, os gestores da 
ZC têm referido uma outra zona, mais próxima da área controlo na qual dizem conseguir as 
autorizações necessárias para a realização de novas sementeiras. Paralelamente também, a 
entidade gestora da Zona de Caça de Lagoa se mostrou interessada em aumentar a sua 
área de gestão, tendo apontado uma zona contígua à área de gestão existente. Célia 
Mouchinho informou ainda que, na monitorização em curso, tinha verificado a destruição de 4 
parcelas nestas 2 zonas de caça (2 em cada ZC) e 1 maroço em Lagoa. Esta situação está 
relacionada com a actividade agrícola dos proprietários dos terrenos, que provavelmente 
obtiveram fundos europeus para realizar culturas permanentes. Célia referiu que estas 
situações são difíceis de controlar e, ao não ter havido contrapartida monetárias, são difíceis 
de evitar, tendo frisado que até à data esta é uma situação pontual que afectou uma pequena 
% das parcelas realizadas.  

O consórcio referiu que compreendia que esta situação é difícil de prever/evitar, salientando 
que é importante manter as boas relações com as populações locais. Contudo, referiu que 
caso se tenha conhecimento prévio das intenções dos proprietários em alterar o uso do solo 
do seu terreno, se deverá reforçar a ideia que os maroços ocupam uma área muito pequena 
dentro dos terrenos e que não prejudicam as culturas a realizar, devendo por esse motivo ser 
deixados intactos.  

b) Preparação do 3º ano 

Tendo em conta a informação recolhida nos últimos meses e a opinião transmitida pela Célia, 
o consórcio Atkins/Bio3 considerou que a Acção 3.3 tem apresentado um sucesso crescente, 
o qual justifica a realização dos restantes maroços previstos. Esta acção foi calendarizada 
para o início de Março de 2009. 

No que respeita às desmatações o consórcio relembrou que estas são avaliadas através da 
monitorização das sementeiras realizadas nas parcelas desmatadas (monitorização da Acção 
3.2, através da Acção 4.1), e que ao longo do 2º ano se confirmou uma elevada taxa de 
utilização das mesmas pelas espécies presa, sendo a disponibilização de alimento natural 
uma das medidas de gestão mais importantes para a recuperação das populações selvagens 
de coelho-bravo e perdiz-vermelha.  

Assim sendo, relativamente à realização de mais parcelas em Azinhoso considerou que, 
apesar dos terrenos indicados estarem relativamente afastados da área gestão inicial e mais 
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DESCRIÇÃO DA REUNIÃO 

próximos da área controlo, esta característica não deve constituir uma restrição à 
implementação da Acção 3.5, pois no 2º ano verificou-se ser impossível desmatar mais 
terrenos na área inicial.  

Tendo em conta o sucesso das acções 3.2 e 3.5 decidiu-se ainda desmatar mais parcelas 
tanto em Azinhoso como em Lagoa (áreas de gestão de menor dimensão), até uma área 
máxima de 5ha, distribuídos pelas 2 áreas de gestão referidas. Prevê-se que as 
desmatações se iniciem em Janeiro de 2010.  

Relativamente a esta acção Célia Mouchinho relembrou que, apesar das áreas de 
desmatação estarem já mais ou menos definidas, o arranque desta acção é sempre mais
imprevisível pois carece das autorizações de todos os proprietários. 

c) Outros assuntos  

Não foram abordados outros assuntos. 
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Data:    24/11/09                       Hora: 19:00 N.º Reunião:  

Duração: 2 horas 

Local: Mogadouro 

Assunto:  Ponto de situação Medida 3. Análise resultados 2º ano. Preparação 3º ano do projecto. 

 
 
LISTA DE PARTICIPANTES: 

PARTICIPANTES 

Titulo Nome Entidade Função 

Eng.ª Cristina Reis Atkins Coordenadora geral do projecto 
Dr.  Hugo Costa Bio3 Coordenador científico 
Dr.ª Anabela Paula Bio3 Técnica 
Dr.ª Ana Cordeiro Bio3 Técnica 
Dr.  Rui Pedroso Bio3  Técnico externo 
Dr.ª  Barbara Fráguas Oriolus Consultora científica 
Dr. José Jambas Oriolus Equipa captura águias 
Eng.ª Isabel  Oriolus Equipa captura águias 
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DESCRIÇÃO DA REUNIÃO 

Foram abordados os seguintes temas na reunião:  

a) Apresentação dos resultados obtidos no 1º e 2º a no 

Foram apresentados os resultados obtidos no 1º e 2º ano do projecto, por Etapa e por Acção, 
através de uma apresentação PowerPoint realizada para o efeito. 

Etapa 1.  Identificação dos locais de nidific ação e principais locais de caça dos 3 casais 
em estudo.  

• Acção 1.1. Identificação dos locais de criação dos 3 casais e dos seus locais de caça. 

Consórcio Atkins/Bio3: Apesar do esforço extra realizado, no 2º ano não foi possível 
detectar o casal de águia de Bonelli da área Norte, supondo-se que o mesmo tenha 
abandonado a área de estudo. Tendo em conta estas conclusões foi alterado 1 dos 
objectivos da acção 2.1 (captura do macho deste casal), tendo-se definido como 
alternativa a captura de 1 indivíduo do casal de águia-real Norte.  

Etapa 2.  Captura e seguimento dos 3 machos dos casais.  

• Acção 2.1. Captura do macho de cada casal e marcação com PTT (Platform 
Transmitter Terminals). 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data.  

Relativamente a esta acção, José Jambas confirmou a dificuldade em recapturar o 
indivíduo de águia de Bonelli da área Sul, salientando que apesar de já entrar com 
regularidade no local de iscagem, apresenta ainda um comportamento desconfiado, 
entrando sempre depois do indivíduo não marcado. Este é o principal motivo da 
iscagem demorar mais tempo que o habitual, pois pretende-se garantir o sucesso da 
mesma. Foram efectuadas 2 tentativas de captura até à reunião, não tendo sido 
possível recapturar o animal. 

• Acção 2.2. Controlo da actividade dos 3 machos por meio da informação enviada 
pelos PTT (via satélite). 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data.  

• Acção 2.3. Controlo da actividade dos casais por métodos convencionais e estudo de 
interacção com a Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Olmos. 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data.  

Relativamente ao número de observações de águia-real e águia de Bonelli realizadas 
até à data, José Jambas disse que lhe parecia serem poucas, o que poderia estar 
relacionado com o facto de serem apenas 9 pontos de observação em cada mês, 
com duração de 2 horas. 

O consórcio Atkins/Bio3 relembrou que esta metodologia foi definida para 
complementar a informação recolhida via satélite, nomeadamente ao nível de 
comportamento e interacção das águias com a linha, e que a captura e marcação dos 
indivíduos estava prevista para o início do projecto, tendo sido adiada devido à 
alteração na data de arranque do projecto. No segundo ano, apesar de se terem 
capturado 2 indivíduos, a informação recolhida no âmbito da acção 2.2 foi escassa. 
Tendo em conta essa situação, o consórcio Atkins/Bio3 aproveitou para reforçar a 
importância de recapturar e marcar os indivíduos de águia de Bonelli e águia-real 
Norte, pois, para além de permitir a obtenção de muita informação espacial, permitirá 
também ajustar melhor os pontos de observação definidos no âmbito da Acção 2.3. 
Foi ainda explicado que, consciente das limitações dos métodos de amostragem 
convencionais, o consórcio Atkins/Bio3 realizou, ao longo do projecto, esforços extra 
no sentido de obter mais informação   sobre os casais de águia de Bonelli das áreas 
Norte e Sul, nos quais chegaram a participar a equipa da Oriolus. Estes esforços 
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foram realizados tendo em conta o orçamento inicial previsto para a acção 2.3 e 1.1. 

Etapa 3.  Verificação da eficácia das medidas de compensação . 

• Acção 3.1. Estudo do uso do espaço por parte dos 3 casais. 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data. 

• Acção 3.2. Seguimento do período reprodutor dos 3 casais e cálculo dos respectivos 
parâmetros reprodutores. 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data. 

Relativamente ao período reprodutor de 2009, José Jambas referiu que durante o 
processo de iscagem (acção 2.1) foi observado 1 juvenil de águia de Bonelli com 1 
adulto na zona da fraga de Santo Cristo (próximo de Castro Vicente), que poderá 
indiciar a reprodução deste casal em 2009, nomeadamente em ninhos existentes 
nessa fraga. 

O consórcio Atkins/Bio3, referiu que durante a época reprodutora o técnico 
responsável pelo seguimento dos ninhos (Rui Pedroso) prospectou várias fragas na 
procura do ninho do casal, inclusivamente a fraga referida e não encontrou evidência 
de reprodução de águia de Bonelli. Contudo, apesar de a reprodução não ter sido 
confirmada, a hipótese de ter ocorrido não é excluída. Rui Pedroso referiu ainda que 
nesse período as águias não foram observadas, tendo por esse motivo colocado a 
hipótese de as mesmas terem estado a criar numa outra área, que não foi detectada, 
e que poderá inclusivamente localizar-se fora da área de estudo. Foi ainda referido 
pelo Consórcio que as equipas que estão a realizar a monitorização de aves 
rupícolas no âmbito dos estudos associados à Barragem do Sabor também não 
detectaram a reprodução deste casal.  

• Acção 3.3. Estudo da dieta dos 3 casais. 

Consórcio Atkins/Bio3: Apresentou os dados obtidos até à data. 

A equipa da Oriolus entregou o material recolhido nas descidas ao ninho realizadas 
após a época de reprodução de 2009, referindo ainda a existência de uma anilha de 
plástico num dos ninhos. A anilha foi analisada pela equipa do Consórcio, tendo-se 
concluído que não era uma das anilhas colocadas nos pombos utilizados nos 
repovoamentos de pombais no âmbito da medida 2.  

Foi ainda indicado que havia um erro de georeferenciação (a nível de mapas) no 
ninho do casal de águia-real Norte, tendo o Consórcio ficado de corrigir o respectivo 
ponto. 

Relativamente ao ninho de águia-real Sul, José Jambas referiu o facto de ter tido 
dificuldade em identificar qual o ninho utilizado pelo casal, pois a altura a que o ninho 
estava referido não correspondia à altura que o mesmo tem relativamente à base da 
fraga. O Rui Pedroso explicou que os parâmetros referentes à caracterização do 
ninho são recolhidos no ponto de observação P9 que está localizado num local 
afastado do ninho para não interferir na reprodução, tendo calculado a altura da fraga 
com base nas curvas de nível da carta militar. Referiu ainda que no dia em que falou 
com José Jambas mencionou a localização do ponto de observação e fez a 
descrição da fraga com base nas observações realizadas nesse ponto, tendo-se 
também disponibilizado para irem ver o local tal como foi feito com os outros 2 ninhos 
(tendo inclusivamente planeado fazer o ponto de amostragem P9 em seguida, 
aproveitando a mesma deslocação). Contudo, como ambos pensaram estar a falar 
do mesmo ninho, o José Jambas considerou não haver necessidade de efectuar 
essa visita de reconhecimento. Tendo em conta que houve alguma confusão ao nível 
da localização do ninho, o consórcio Atkins/Bio3 definiu que no próximo ano deverá 
garantir-se que é realizada uma visita conjunta a todos os ninhos para evitar este tipo 
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de situações. Paralelamente, definiu-se também que para além das características 
recolhidas nos pontos de monitorização, deverá efectuar-se uma descrição mais 
pormenorizada dos ninhos, a qual poderá ser feita em locais mais próximos dos 
mesmos, garantindo no entanto que os casais não sejam perturbados durante a 
época de nidificação. Proceder-se-á ainda ao registo fotográfico dos ninhos e 
escarpas onde estão localizados, assim como à sua georeferenciação através de 
dois métodos sempre que possível: azimutes, a partir de 2 ou 3 pontos; e GPS 
quando se efectuar a descida ao ninho. 

b) Ponto de situação das capturas 

O consórcio Atkins/Bio3 pediu à equipa da Oriolus que fizesse um ponto da situação das 
capturas realizadas até à data e previsões para as que faltam ainda fazer. 
A equipa da Oriolus explicou ter capturado o indivíduo de águia-real Centro na passada 
sexta-feira, na 3ª tentativa realizada para o efeito e que, pelo peso da ave, parecia tratar-se 
da fêmea. Relativamente à recaptura de águia de Bonelli referiram que, optaram por 
prolongar o período de iscagem por mais tempo, no sentido de garantir o sucesso da captura, 
pois verificaram que o indivíduo marcado apresentava um comportamento mais desconfiado. 
Assim, as 1as tentativas de captura foram iniciadas apenas na semana da reunião, tendo sido 
realizadas até à data 2 tentativas (uma no dia anterior e outra no dia da reunião), ambas sem 
sucesso. Nessa semana foi ainda iniciado o processo de iscagem do casal de águia-real 
Norte, depois de se ter já recebido a autorização, por parte do ICNB, para capturar 1 
indivíduo deste casal até ao final de Dezembro de 2009.  
Tendo em conta que já foram realizadas 2 das 3 tentativas previstas para a recaptura de 
águia de Bonelli, o consórcio considerou ser importante definir nesta fase qual será a 
estratégia a adoptar relativamente às capturas que faltam realizar, pois a captura do indivíduo 
de águia-real Norte está dependente da recaptura da águia de Bonelli. Caso não se consiga 
recapturar na tentativa restante as hipóteses seriam: 1. capturar o indivíduo de águia-real e 
marca-lo com o PTT em bom estado e não capturar nenhum indivíduo de águia de Bonelli; 2. 
passar as tentativas destinadas á águia-real Norte para o casal de águia de Bonelli Sul. 
Tendo em conta que a recuperação do PTT é prioritária, tanto pela reparação e reutilização 
do mesmo, como pelo facto de o equipamento estar instalado num indivíduo sem se estarem 
a recolher dados (os eventuais incómodos para o animal não estão a ser contrabalançados 
pela recolha de informação que poderia ajudar a perceber quais os principais factores de 
ameaça para a espécie na região e quais as medidas de conservação mais eficazes) 
considerou-se que a hipótese 2 é a mais correcta, tendo-se perguntado à equipa da Oriolus 
se haveria abertura para, no caso de não se conseguir capturar na 3ª tentativa, utilizar as 
tentativas previstas para a águia-real para a recaptura da águia de Bonelli. Perguntou-se 
ainda se, no caso de se conseguir capturar na 4ª ou 5ª tentativa (1º e 2ª das previstas para 
águia-real) as tentativas restantes poderiam ser depois utilizadas para captura da águia-real.  
A equipa da Oriolus considerou que, tendo em conta esta situação particular, não haveria 
problema em efectuar essa alteração relativamente ao acordado (3 capturas por casal), 
tendo-se também definido que a situação deverá ser sempre reanalisada após cada tentativa 
sem sucesso. 
Tendo em conta que a reunião foi realizada no final de Novembro, a equipa do consórcio 
considerou que deveria ser já efectuado o pedido para prolongar o período de captura de 
águia de Bonelli, tendo Barbara Fráguas ficado de endereçar o pedido ao ICNB no dia 
seguinte. 

c) Outros assuntos  
José Jambas aproveitou para mostrar as fotografias da captura de águia-real realizada no dia 
20 de Novembro. 
A equipa do consórcio apresentou as localizações obtidos até à data do indivíduo marcado, 
na Plataforma “Eagle Tracking System – ETS”. 

 



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
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Anexo B:  R EGISTOS RELATIVOS À MEDIDA I



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
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B.1 Cronograma de trabalhos da Medida I



C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

A
 M

E
D

ID
A

 1
 D

O
 A

N
O

 1

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

E
ta

p
a 

1.
 S

it
u

aç
ão

 d
e 

re
fe

rê
n

ci
a

A
cç

ão
 1

.1
C

a
ra

c
te

ri
z
a
ç
ã
o
 b

io
fi
s
ic

a
 d

a
s
 á

re
a
s
 p

o
te

n
c
ia

is
 d

e
 

im
p
le

m
e
n
ta

ç
ã
o
 d

a
 m

e
d
id

a
 1

A
cç

ão
 1

.2
E

s
ti
m

a
ti
v
a
s
 d

a
s
 a

b
u
n
d
â
n
c
ia

s
 r

e
la

ti
v
a
s
 d

e
 C

o
e
lh

o
-

b
ra

v
o
 e

 P
e
rd

iz
-v

e
rm

e
lh

a

A
cç

ão
 1

.3
A

v
a
lia

ç
ã
o
 d

a
 a

d
e
q
u
a
b
ili

d
a
d
e
 d

o
s
 h

a
b
it
a
ts

 e
 n

ic
h
o
 

e
c
o
ló

g
ic

o
 p

a
ra

 o
 c

o
e
lh

o
-b

ra
v
o
 e

 a
 P

e
rd

iz
-v

e
rm

e
lh

a

M
ai

o
Ju

n
h

o
Ju

lh
o

A
g

o
st

o
20

07
20

08
S

et
em

b
ro

O
u

tu
b

ro
N

o
ve

m
b

ro
D

ez
em

b
ro

Ja
n

ei
ro

F
ev

er
ei

ro
M

ar
ço

A
b

ri
l

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
ta

p
a 

2.
 S

el
ec

çã
o

 d
o

s 
lo

ca
is

 a
 in

te
rv

en
ci

o
n

ar

A
cç

ão
 2

.1
S

e
le

c
ç
ã
o
 d

o
s
 l
o
c
a
is

 a
 i
n
te

rv
e
n
c
io

n
a
r 

e
 i
d
e
n
ti
fi
c
a
ç
ã
o
 

d
a
s
 m

e
d
id

a
s
 d

e
 m

a
n
e
io

 d
e
 h

a
b
it
a
t

A
cç

ão
 2

.2
E

s
ta

b
e
le

c
im

e
n
to

 d
e
 p

ro
to

c
o
lo

s
 d

e
 c

o
la

b
o
ra

ç
ã
o
 c

o
m

 

a
s
 e

n
ti
d
a
d
e
s
 g

e
s
to

ra
s
 d

a
s
 z

o
n
a
s
 d

e
 c

a
ç
a
 e

n
v
o
lv

id
a
s

E
ta

p
a 

3.
 Im

p
le

m
en

ta
çã

o
 d

as
 m

ed
id

as
 c

o
m

p
en

sa
tó

ri
as

 d
e 

m
an

ei
o

 d
e 

h
ab

it
at

 e
 d

as
 a

cç
õ

es
 s

an
it

ár
ia

s

A
cç

ão
 3

.1
A

c
ç
ã
o
 d

e
 f

o
rm

a
ç
ã
o
 d

ir
ig

id
a
 a

o
s
 c

a
ç
a
d
o
re

s
 e

 

e
n
ti
d
a
d
e
s
 g

e
s
to

ra
s
 d

a
s
 z

o
n
a
s
 d

e
 c

a
ç
a

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
cç

ão
 3

.2
In

c
re

m
e
n
to

 d
a
s
 á

re
a
s
 d

e
 a

lim
e
n
ta

ç
ã
o
 (

s
e
m

e
n
te

ir
a
s
)

A
cç

ão
 3

.3
M

a
n
u
te

n
ç
ã
o
 e

/o
u
 i
n
c
re

m
e
n
to

 d
a
 d

is
p
o
n
ib

ili
z
a
ç
ã
o
 d

e
 

re
c
u
rs

o
s
 h

íd
ri

c
o
s
 (

p
n
to

s
 d

e
 á

g
u
a
) 

e
 d

e
 a

lim
e
n
to

 

(c
o
m

e
d
o
u
ro

s
) 

p
a
ra

 a
 f

a
u
n
a

A
cç

ão
 3

.4
M

a
n
u
te

n
ç
ã
o
 e

/o
u
 i
n
c
re

m
e
n
to

 d
e
 l
o
c
a
is

 d
e
 a

b
ri

g
o
 e

 

re
p
ro

d
u
ç
ã
o
 (

m
a
ro

u
ç
o
s
)

A
cç

ão
 3

.5
E

x
e
c
u
ç
ã
o
 d

e
 l
im

p
e
z
a
s
 l
o
c
a
liz

a
d
a
s
 d

e
 m

a
to

 

(d
e
s
m

a
ta

ç
õ
e
s
)

E
ta

p
a 

4.
 M

o
n

it
o

ri
za

çã
o

 d
as

 m
ed

id
as

 d
e 

m
an

ei
o

 d
e 

h
ab

it
at

 e
 d

as
 a

cç
õ

es
 s

an
it

ár
ia

s 
im

p
le

m
en

ta
d

as

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
ta

p
a 

4.
 M

o
n

it
o

ri
za

çã
o

 d
as

 m
ed

id
as

 d
e 

m
an

ei
o

 d
e 

h
ab

it
at

 e
 d

as
 a

cç
õ

es
 s

an
it

ár
ia

s 
im

p
le

m
en

ta
d

as

A
cç

ão
 4

.1
M

o
n
it
o
ri

z
a
ç
ã
o
 d

a
s
 m

e
d
id

a
s
 d

e
 m

a
n
e
io

 i
m

p
le

m
e
n
ta

d
a
s

A
cç

ão
 4

.2
M

o
n
it
o
ri

z
a
ç
ã
o
 d

a
s
 p

o
p
u
la

ç
õ
e
s
 d

e
 e

s
p
é
c
ie

s
 p

re
s
a

A
cç

ão
 4

.3
M

o
n
it
o
ri

z
a
ç
ã
o
 s

a
n
it
á
ri

a
 d

e
 p

o
p
u
la

ç
õ
e
s
 d

e
 e

s
p
é
c
ie

s
 

p
re

s
a

tr
a
b
a
lh

o
 p

re
v
is

to

tr
a
b
a
lh

o
 r

e
a
liz

a
d
o

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

tr
a
b
a
lh

o
 r

e
a
liz

a
d
o

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

E
T

A
P

A
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 

A
C

Ç
Ã

O
 C

O
N

C
L

U
ÍD

A
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 1 DO ANO 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Situação de referência

Acção 1.1
Caracterização biofisica das áreas 
potenciais de implementação da 
medida 1

Acção 1.2
Estimativas das abundâncias relativas 
de Coelho-bravo e Perdiz-vermelha

Acção 1.3
Avaliação da adequabilidade dos 
habitats e nicho ecológico para o (No 
Suggestions) e a Perdiz-vermelha

20092008
Maio Junho Julho AgostoJaneiro Fevereiro Março AbrilSetembro Outubro Novembro Dezembro

ETAPA CONCLUÍDA

Suggestions) e a Perdiz-vermelha

Etapa 2. Selecção dos locais a intervencionar

Acção 2.1
Selecção dos locais a intervencionar e 
identificação das medidas de maneio 
de habitat

Acção 2.2

Estabelecimento de protocolos de 
colaboração com as entidades 
gestoras das zonas de caça 
envolvidas

Etapa 3. Implementação das medidas compensatórias d e maneio de habitat e das acções sanitárias

Acção 3.1
Acção de formação dirigida aos 
caçadores e entidades gestoras das 
zonas de caça

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

Acção 3.2
Incremento das áreas de alimentação 
(sementeiras)

Acção 3.3

Manutenção e/ou incremento da 
disponibilização de recursos hídricos 
(pontos de água) e de alimento 
(comedouros) para a fauna

Acção 3.4
Manutenção e/ou incremento de locais 
de abrigo e reprodução (maroços)

Acção 3.5
Execução de limpezas localizadas de 
mato (desmatações)

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

Acção 3.5
mato (desmatações)

Acção 4.1
Monitorização das medidas de maneio 
implementadas

Acção 4.2
Monitorização das populações de 
espécies presa

Acção 4.3
Monitorização sanitária de populações 
de espécies presa

Etapa 4. Monitorização das medidas de maneio de hab itat e das acções sanitárias implementadas

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

trabalho previsto
trabalho realizado

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Situação de referência

Acção 1.1
Caracterização biofisica das áreas 
potenciais de implementação da 
medida 1

Acção 1.2
Estimativas das abundâncias relativas 
de Coelho-bravo e Perdiz-vermelha

Acção 1.3
Avaliação da adequabilidade dos 
habitats e nicho ecológico para o (No 
Suggestions) e a Perdiz-vermelha

2009 2010
Setembro Outubro Novembro Abril Maio Junho Julho AgostoDezembro Janeiro Fevereiro Março

ETAPA CONCLUÍDA

Suggestions) e a Perdiz-vermelha

Etapa 2. Selecção dos locais a intervencionar

Acção 2.1
Selecção dos locais a intervencionar e 
identificação das medidas de maneio 
de habitat

Acção 2.2

Estabelecimento de protocolos de 
colaboração com as entidades 
gestoras das zonas de caça 
envolvidas

Etapa 3. Implementação das medidas compensatórias d e maneio de habitat e das acções sanitárias

Acção 3.1
Acção de formação dirigida aos 
caçadores e entidades gestoras das 
zonas de caça

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

Acção 3.2
Incremento das áreas de alimentação 
(sementeiras)

Acção 3.3

Manutenção e/ou incremento da 
disponibilização de recursos hídricos 
(pontos de água) e de alimento 
(comedouros) para a fauna

Acção 3.4
Manutenção e/ou incremento de locais 
de abrigo e reprodução (maroços)

Acção 3.5
Execução de limpezas localizadas de 
mato (desmatações)

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

Acção 3.5
mato (desmatações)

Acção 4.1
Monitorização das medidas de maneio 
implementadas

Acção 4.2
Monitorização das populações de 
espécies presa

Acção 4.3
Monitorização sanitária de populações 
de espécies presa

Etapa 4. Monitorização das medidas de maneio de hab itat e das acções sanitárias implementadas

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA

trabalho previsto
trabalho realizado

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ACÇÃO CONCLUÍDA



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

B.2 Resultados do acompanhamento das UAAS 
realizado pelas Associações de Caça 

 



Monitorização das UAAS - Zonas de Caça

Junho-Agosto 2010

ID Zona de Caça ID UAAS
Data 

Monitorização
Estado 

Bebedouro
Abastecimento 

(L)
Estado 

Comedouro
Abastecimento 

(Kg)
Indícios de 
Utilização

Espécie
Nº Indívduos 
observados

Azinhoso 1 14-072010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz 3 coelhos

Azinhoso 2 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz

Azinhoso 3 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 Não

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
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Azinhoso 3 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 Não

Azinhoso 4 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 não

Azinhoso 5 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho

Azinhoso 6 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho 2 coelhos

Azinhoso 7 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz 8 perdizes

Azinhoso 8 14-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz

Azinhoso 1 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz

Azinhoso 2 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho/perdiz

Azinhoso 3 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 Não

Azinhoso 4 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 não Coelho /perdiz

Azinhoso 5 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Perdiz 8 perdizes

 

 

Azinhoso 5 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Perdiz 8 perdizes

Azinhoso 6 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho 2 coelho

Azinhoso 7 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho 1 coelho

Azinhoso 8 30-07-2010 Meio 30 Meio 10 sim Coelho

Azinhoso 1 15-08-2010 meio 20 cheio 0 sim Coelho

Azinhoso 2 15-08-2010 meio 30 cheio 0 sim Coelho

Azinhoso 3 15-08-2010

Azinhoso 4 15-08-2010 vazio 60 cheio 0 não

Azinhoso 5 15-08-2010 cheio 0 cheio 0 não

Azinhoso 6 15-08-2010 meio 30 cheio 0 sim Coelho

Azinhoso 7 15-08-2010 cheio 0 cheio 0 não

 

 

Azinhoso 7 15-08-2010 cheio 0 cheio 0 não

Azinhoso 8 15-08-2010 vazio 60 cheio 0 sim Coelho

Azinhoso 1 15-09-2010 vazio 60 Meio 10 sim Coelho

Azinhoso 2 15-09-2010 vazio 60 vazio 25 sim Coelho

Azinhoso 3

Azinhoso 4 15-09-2010 vazio 60 Meio 10 não

Azinhoso 5 15-09-2010 vazio 60 Meio 10 Não

Azinhoso 6 15-09-2010 vazio 60 vazio 25 sim Coelho

Azinhoso 7 15-09-2010 vazio 60 Meio 10 Não

Azinhoso 8 15-09-2010 vazio 60 cheio 0 sim Coelho
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Monitorização das UAAS - Zonas de Caça

Junho-Agosto 2010

ID Zona de Caça ID UAAS
Data 

Monitorização
Estado 

Bebedouro
Abastecimento 

(L)
Estado 

Comedouro
Abastecimento 

(Kg)

Indícios de 
Presença 

espécies-presa
Espécie

Nº Indívduos 
observados

Castro Vicente 1 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 2 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 3 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mo gadouro-Valeira para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Castro Vicente 3 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 4 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 5 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 6 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 7 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Castro Vicente 8 16-08-2010 meio 20 Meio 10 Sim Pegadas

Lagoa 1 29-05-2010 cheio Meio sim Coelho

Lagoa 2 29-05-2010 cheio Meio sim Coelho

Lagoa 3 29-05-2010 cheio Meio sim Coelho

Lagoa 4 29-05-2010 cheio Meio sim Coelho

Lagoa 5 29-05-2010 cheio Meio

 

 

Lagoa 5 29-05-2010 cheio Meio

Lagoa 6 29-05-2010 cheio Meio

Lagoa 7 29-05-2010 cheio Meio

Lagoa 8 29-05-2010 cheio vazio sim Coelho/perdiz

Lagoa 1 19-06-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 2 19-06-2010 Vazio 60 Meio 10 sim Coelho 1 coelho

Lagoa 3 19-06-2010 Meio Meio 10 sim Coelho

Lagoa 4 19-06-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz 6 perdizes

Lagoa 5 19-06-2010 Meio Meio

Lagoa 6 19-06-2010 cheio Meio Sim Coelho

Lagoa 7 19-06-2010 Meio Meio 10 Sim Coelho/perdiz 8 perdizes

 

 

Lagoa 7 19-06-2010 Meio Meio 10 Sim Coelho/perdiz 8 perdizes

Lagoa 8 19-06-2010 Meio Meio Sim Perdiz

Lagoa 1 10-07-2010 Meio Meio

Lagoa 2 10-07-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz

Lagoa 3 10-07-2010 Vazio 60 Meio sim Coelho

Lagoa 4 10-07-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 5 10-07-2010 cheio Meio

Lagoa 6 10-07-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 7 10-07-2010 cheio Meio sim Coelho

Lagoa 8 10-07-2010 Meio Meio sim Perdiz 8 perdizes
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Monitorização das UAAS - Zonas de Caça

Junho-Agosto 2010

ID Zona de Caça ID UAAS
Data 

Monitorização
Estado 

Bebedouro
Abastecimento 

(L)
Estado 

Comedouro
Abastecimento 

(Kg)

Indícios de 
Presença 

espécies-presa
Espécie

Nº Indívduos 
observados

Lagoa 1 24-07-2010 Meio Meio

Lagoa 2 24-07-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz 10 perdizes

Lagoa 3 24-07-2010 Meio Meio sim Coelho

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
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Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Lagoa 3 24-07-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 4 24-07-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz 11 perdizes

Lagoa 5 24-07-2010 Meio Meio

Lagoa 6 24-07-2010 Meio vazio sim Coelho/perdiz

Lagoa 7 24-07-2010 Meio Meio

Lagoa 8 24-07-2010 Vazio Meio sim perdiz

Lagoa 1 07-08-2010 Meio Meio

Lagoa 2 07-08-2010 Vazio 60 Meio sim Coelho/perdiz 1 coelho

Lagoa 3 07-08-2010 Meio Meio sim

Lagoa 4 07-08-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz

Lagoa 5 07-08-2010 Meio Meio

 

 

Lagoa 5 07-08-2010 Meio Meio

Lagoa 6 07-08-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 7 07-08-2010 Meio Meio sim Coelho

Lagoa 8 07-08-2010 Meio Meio sim Coelho/perdiz

Lagoa 1 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho

Lagoa 2 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho/perdiz

Lagoa 3 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho

Lagoa 4 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho/perdiz

Lagoa 5 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho/perdiz 15 perdizes

Lagoa 6 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho

Lagoa 7 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho

 

 

Lagoa 7 21-08-2010 Meio Meio Sim Coelho

Lagoa 8 21-08-2010 Meio vazio Sim Perdiz 6 perdizes

Vale Pereiro 1 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 2 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 3 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 4 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 5 15-07-2010 cheio 0 cheio Sim
Espojadouros 

de Perdiz

Vale Pereiro 6 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 7 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

Vale Pereiro 8 15-07-2010 cheio 0 cheio Não

 

 

Vale Pereiro 8 15-07-2010 cheio 0 cheio Não
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Monitorização das UAAS - Zonas de Caça

Junho-Agosto 2010

ID Zona de Caça ID UAAS
Data 

Monitorização
Estado 

Bebedouro
Abastecimento 

(L)
Estado 

Comedouro
Abastecimento 

(Kg)

Indícios de 
Presença 

espécies-presa
Espécie

Nº Indívduos 
observados

Vale Pereiro 1 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 2 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 3 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
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Vale Pereiro 3 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 4 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 5 05-08-2010 meio 20 Meio 10 sim
Espojadouros 

de Perdiz

Vale Pereiro 6 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 7 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 8 05-08-2010 meio 20 Meio 10

Vale Pereiro 1 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Vale Pereiro 2 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Vale Pereiro 3 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Vale Pereiro 4 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Espojadouros 

 

 

Vale Pereiro 5 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Sim
Espojadouros 

de Perdiz

Vale Pereiro 6 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Vale Pereiro 7 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não

Vale Pereiro 8 25-08-2010 meio 10 Meio 0 Não
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B.3 Desenho 1 – Localização das medidas de gestão 
de habitat implementadas em cada Área de 

Gestão 
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Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
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B.4 Registo dos dados da Monitorização do 12º 
trimestre das medidas de gestão de habitat 

implementadas 

 



Monitorização das medidas implementadas - Parcelas

Junho e Julho 2010

Excre
mento

Excre-
mentos

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Quant

Célia Mouchinho Azinhoso Az P12 Junho frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Não B

Célia Mouchinho Azinhoso AzP13 Junho frutificação 60 Uniforme 100 Média Elevada Sim sim sim 2 Sim M

Célia Mouchinho Azinhoso Az P14 Junho frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim sim sim 12 Sim Sim 6 M

Coelho-bravo Perdiz-vermelha

Espojadouros Observações

Con-
sumo 

da 
cultura 
(B,M,E)

Indícios 
de 

presença 
(total)

Latrinas "Escavadelas" Indícios 
de 

presença 
(total)

Penas
Altura 
média 
(cm)

Cobertura 
vegetal da 

cultura

% de 
Cobertura 

do Solo

Presença 
de 

Infestan-
tes

Presença 
de Inverte-

brados

Indicios de 
ocorrência 
faunística 

(Total 
espécies)

Técnico
ID Zona 
de caça

ID 
Parcela

Data
Estado 

Fenológico 
da cultura

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Azinhoso Az P15 Junho frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim sim sim B

Célia Mouchinho Azinhoso Az P17 Junho frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Não B

Célia Mouchinho Azinhoso AZ P18a Junho frutificação 60 Uniforme 100 Média Elevada Sim sim sim 3 Sim Sim 4 E

Célia Mouchinho Azinhoso AZ P18b Junho plantula 6 irregular 20 Baixa Elevada Não B

Célia Mouchinho Azinhoso Az P19 Junho plantula 6 irregular 20 Baixa Elevada Não B

Célia Mouchinho Azinhoso Az p23 Junho frutificação 60 Uniforme 100 Elevada Elevada Sim sim sim 3 Sim Sim 3 B

Célia Mouchinho Azinhoso Az P25 Junho frutificação Uniforme 100 Elevada Elevada Sim sim sim 1 Sim sim 2 B

Célia Mouchinho Azinhoso Az P26 Junho plantula 8 20 Baixa Elevada Não B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P1a Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Não B

Célia Mouchinho Lagoa Lag 2a Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 8 Sim Sim 11 sim sim E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P2b Junho Frutificação 60 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 5 Sim Sim 2 M

Célia Mouchinho Lagoa Lag P3a Junho Plantula 5 Irregular 10 Baixa Elevada Sim Sim Sim 8 Sim Sim 12 E

 

 

Célia Mouchinho Lagoa Lag P3a Junho Plantula 5 Irregular 10 Baixa Elevada Sim Sim Sim 8 Sim Sim 12 E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P3b Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 26 Sim Sim 6 E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P4 Junho Plantula 5 Irregular 10 Baixa Elevada sim Sim Sim 13 Sim Sim 25 sim sim E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P5 Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 14 Sim Sim 18 E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P8 Junho Frutificação 60 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 12 Sim Sim 8 E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P11 Junho Frutificação 90 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 12 Sim Sim 15 E

Célia Mouchinho Lagoa Lag P12 Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada sim Sim Sim 4 Sim Sim 5 M

Célia Mouchinho Lagoa Lag P14 Junho Frutificação 50 Uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 3 Sim Sim 4 M

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P2 Junho Frutificação 50 uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 9 Sim Sim E

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P3a Junho Frutificação 25 uniforme 100 Baixa Ausente Sim Sim Sim 8 Sim Sim 4 M

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P3b Junho Plantula 5 Irregular 10 Baixa elevada Sim Sim Sim 1 Sim Sim 3 B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P5a Junho Frutificação 60 uniforme 100 Média elevada Sim Sim Sim 2 Sim Sim 5 B

Célia Mouchinho

 

 

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P5b Junho Plantula 5 Irregular 10 Baixa elevada Sim Sim Sim 1 B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P6 Junho Frutificação 50 uniforme 100 Baixa elevada Não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P16a Junho Baixa Ausente Não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P16b Junho Baixa Ausente Não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P19 Junho Plantula 5 Irregular 20 Baixa elevada sim sim sim 3 B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P20 Junho Frutificação 50 Irregular 100 elevada elevada Sim Sim Sim 2 não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P7 Junho Frutificação 80 uniforme 100 Média Elevada não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P9a Junho Frutificação 100 uniforme 100 Média Elevada sim sim sim B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P9b Junho plantula 5 irregular 15 Baixa Elevada não

Célia Mouchinho Valpereiro VP P10 Junho Frutificação 80 uniforme 100 Média Elevada não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P11 Junho plantula 3 irregular 20 Baixa Elevada não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P15 Junho plantula 5 irregular 50 Baixa Elevada Não

 

 

Valpereiro VP P15 Junho plantula 5 irregular 50 Baixa Elevada Não

Célia Mouchinho Valpereiro VP P 16 Junho Frutificação 120 uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 3 Sim Sim 5 B
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Monitorização das medidas implementadas - Parcelas

Junho e Julho 2010

Excre
mento

Excre-
mentos

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Quant

Célia Mouchinho Valpereiro VP P17 Junho Frutificação 90 uniforme 100 Média Elevada Sim Sim Sim 9 Sim Sim 5 M

Célia Mouchinho Valpereiro VP P23 Junho não

Célia Mouchinho Valpereiro VP P25 Junho crescimento 10 uniforme 40 Baixa Elevada não

Coelho-bravo Perdiz-vermelha

Espojadouros Observações

Con-
sumo 

da 
cultura 
(B,M,E)

Indícios 
de 

presença 
(total)

Latrinas "Escavadelas" Indícios 
de 

presença 
(total)

Penas
Altura 
média 
(cm)

Cobertura 
vegetal da 

cultura

% de 
Cobertura 

do Solo

Presença 
de 

Infestan-
tes

Presença 
de Inverte-

brados

Indicios de 
ocorrência 
faunística 

(Total 
espécies)

Técnico
ID Zona 
de caça

ID 
Parcela

Data
Estado 

Fenológico 
da cultura

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P1 Julho Senescencia 50 regular 100 Média Escassa sim sim sim 3 sim sim 4 M

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P2 Julho Senescencia 40 regular 100 Média Escassa sim sim sim 10 sim sim 8 Indicios de presença de lebreE

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P4 Julho Senescencia 50 regular 100 Média Escassa sim sim sim 7 sim sim 4 M

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P5 Julho Senescencia 60 regular 100 Média Escassa sim sim sim 12 sim sim 14 E

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P6 Julho Senescencia 50 regular 100 Média Escassa sim sim sim 10 sim sim 12 M

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P7 Julho Senescencia 60 regular 100 Média Escassa sim sim sim 2 sim sim 2 B

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P8 Julho Senescencia 70 regular 100 Média Escassa sim sim sim 6 sim sim 4 Observei coelho na parcelaB

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P12 Julho Senescencia 50 regular 100 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P13 Julho Senescencia 50 regular 100 Média Escassa sim sim sim 2 sim não B

Célia Mouchinho Azinhoso Azi P14 Julho Senescencia 50 regular 100 Baixa Ausente sim sim sim 8 sim sim 5 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P9 Julho senescencia 70 regular 80 Baixa Ausente Não B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P19 Julho senescencia 60 regular 80 Baixa Ausente não B

 

 

Célia Mouchinho Lagoa Lag P19 Julho senescencia 60 regular 80 Baixa Ausente não B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P21a Julho crescimento 10 irregular 40 Baixa Escassa sim sim sim 4

Célia Mouchinho Lagoa Lag P21b Julho senescencia 60 regular 90 Baixa Ausente sim sim sim 3 sim sim 4 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P22 Julho senescencia 30 regular 90 Baixa Ausente Sim sim sim sim 4 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P23 Julho crescimento 10 regular 40 Baixa Escassa sim sim sim 2 sim sim 3

Célia Mouchinho Lagoa Lag P24 Julho senescencia 60 regular 100 Média Escassa sim sim sim 8 sim sim 4 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P25 Julho crescimento 15 irregular 40 Baixa Escassa sim sim sim 7 sim sim 5 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P27 Julho senescencia 70 regular 90 Média Escassa sim sim sim 8 sim sim 6 B

Célia Mouchinho Lagoa Lag P29 Julho senescencia 60 regular 80 Média Escassa não

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P7a Julho senescencia 80 regular 90 Média Escassa sim sim sim 6 sim não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P7b Julho senescencia 80 regular 90 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P8 Julho senescencia 80 regular 90 Média Escassa sim sim sim 1 sim B

Célia Mouchinho

 

 

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P9 Julho senescencia 80 regular 90 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P12 Julho senescencia 90 regular 90 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P13 Julho crescimento 10 irregular 10 baixa Escassa sim sim sim 1 sim sim 5 B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P14a Julho senescencia 80 regular 90 Média Escassa não M

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P14b Julho crescimento 15 irregular 20 baixa Escassa não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P17 Julho crescimento 20 regular 40 baixa Escassa não B

Célia Mouchinho Castro Vicente CV P18 Julho senescencia 90 regular 90 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P1a Julho crescimento 5 irregular 40 Baixa Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P1b Julho senescencia 100 regular 100 Média Escassa não

Célia Mouchinho Valpereiro VP P2a Julho crescimento 8 regular 50 Baixa Escassa não

Célia Mouchinho Valpereiro VP P4 Julho senescencia 100 regular 90 Média Escassa sim sim sim 5 sim Sim Sim B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P5 Julho senescencia 100 regular 90 Média Escassa não B

 

 

Valpereiro VP P5 Julho senescencia 100 regular 90 Média Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P13 Julho senescencia 100 regular 90 Média Escassa não B
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Monitorização das medidas implementadas - Parcelas

Junho e Julho 2010

Excre
mento

Excre-
mentos

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Pre-
sença

Quant Pre-
sença

Quant

Célia Mouchinho Valpereiro VP P14a Julho crescimento 10 regular 40 Baixa Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P14b Julho senescencia 90 regular 100 Elevada Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P18 Julho crescimento 10 regular 30 Baixa Escassa não B

Coelho-bravo Perdiz-vermelha

Espojadouros Observações
Altura 
média 
(cm)

Cobertura 
vegetal da 

cultura

% de 
Cobertura 

do Solo

Presença 
de 

Infestan-
tes

Con-
sumo 

da 
cultura 
(B,M,E)

Indícios 
de 

presença 
(total)

Latrinas "Escavadelas" Indícios 
de 

presença 
(total)

Penas
Presença 
de Inverte-

brados

Indicios de 
ocorrência 
faunística 

(Total 
espécies)

Técnico
ID Zona 
de caça

ID 
Parcela

Data
Estado 

Fenológico 
da cultura

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Valpereiro VP P19 Julho Frutificação 130 regular 100 Elevada Escassa não B

Célia Mouchinho Valpereiro VP P22 Julho Frutificação 100 regular 100 Média Escassa não
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Monitorização das medidas implementadas - Maroços

Junho e Julho 2010

Indicios 
(total)

Latrina
s

Excre-
mentos 

dispersos

Escava-
delas

Observa-
ções

Indiciosn 
(total)

Latrinas
Excre-
mentos 

dispersos

Esca-
vade-

las

Obser-
vaçõe

s

Célia Mouchinho Azinhoso
M6 Junho Sim 5 Sim em 5 entradas não

Célia Mouchinho Lagoa
M1 Junho Não não

Célia Mouchinho Lagoa
M2 Junho sim entradas batidas sim 2 a 3m

Área Circundante

Data

Estrutura

Técnico
ID Zona 
de Caça

ID 
Maroço

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Lagoa Junho sim entradas batidas sim 2 a 3m

Célia Mouchinho Lagoa
M3 Junho Sim 4 sim em 4 entradas sim 1 a 15m

Célia Mouchinho Lagoa
M4 Junho Sim 2 sim em 2 entradas Sim 2 a 5m/3 a 4m sim Sim

Célia Mouchinho Lagoa
M5 Junho Não

Célia Mouchinho Lagoa
M6 Junho Sim 7 Sim nas entradas Sim 1 a 1m

Célia Mouchinho Lagoa
M8 Junho Sim 3 Sim 8 nas entradas em 3 entradas Sim 3 a 3m

Célia Mouchinho Lagoa
M9 Junho Sim Sim todas as entradas muito batidasSim 3 a 2m Sim 1 a 5m/1 a 10m

Célia Mouchinho Lagoa
M10 Junho Sim sim 4 entradas muito batidas e com escremetos dispersosSim 4 a 1m/2 a 7m

Célia Mouchinho Lagoa
M11 Junho sim sim 8 entradas muito batidas sim 2 a 4m

Célia Mouchinho Lagoa
M12 Junho sim 6 Sim Sim

nas entradas
Sim 2 a3m/1 a5m Sim sim

Célia Mouchinho Lagoa
M13 Junho desapareceu

Célia Mouchinho Lagoa
M14 Junho Não Não

Célia Mouchinho Lagoa M15 Junho não sim 2 a 10m

 

 

Lagoa M15 não sim 2 a 10m

Célia Mouchinho Castro Vicente
M9 Junho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M10 Junho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M11 Junho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M12 Junho sim entradas batidas Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M13 Junho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M14 Junho Sim 2 entradas batidas sim 2 a 5m sim

Célia Mouchinho Castro Vicente
M15 Junho Sim 1 sim sim entradas batidas não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M16 Junho Sim 2 sim Sim entradas batidas não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M1 Junho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M7 Junho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M8 Junho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M9 Junho Não não

 

 

Célia Mouchinho Vale Pereiro M10 Junho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M11 Junho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M12 Junho Não Não

Célia Mouchinho Azinhoso M1 Julho Não Não

Célia Mouchinho Azinhoso M2 Julho sim 1 Sim Latrinas nas entradas Não

Célia Mouchinho Azinhoso
M3 Julho sim 2 Sim Latrinas nas 

entradas
Não

Célia Mouchinho Azinhoso
M4 Julho sim 1 Sim entradas batidas e todo escavadosim 1 a 10m e 1 a 20m 

Célia Mouchinho Azinhoso
M5 Julho sim 6 Sim 2 Latrinas nas entradas Não

Célia Mouchinho Azinhoso
M6 Julho sim 6 Sim sim Latrinas nas entradas Não

Célia Mouchinho Lagoa
M7 Julho Não Não

Célia Mouchinho

Célia Mouchinho Castro Vicente
M1 Julho Não Não

Célia Mouchinho M2 Julho

 

 

Célia Mouchinho Castro Vicente
M2 Julho Não Não

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV
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Monitorização das medidas implementadas - Maroços

Junho e Julho 2010

Indicios 
(total)

Latrina
s

Excre-
mentos 

dispersos

Escava-
delas

Observa-
ções

Indiciosn 
(total)

Latrinas
Excre-
mentos 

dispersos

Esca-
vade-

las

Obser-
vaçõe

s

Célia Mouchinho Castro Vicente
M3 Julho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M4 Julho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M5 Julho Não Não

Data
ID 

Maroço

Estrutura Área Circundante

ID Zona 
de Caça

Técnico

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Castro Vicente Julho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M6 Julho Não Não

Célia Mouchinho Castro Vicente
M7 Julho Não sim 2 a 5m

Célia Mouchinho Castro Vicente
M8 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M2 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M3 Julho não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M4 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M5 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M6 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M14 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M15 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M16 Julho Não Não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M17 Julho Não não

 

 

Vale Pereiro M17 Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M18 Julho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M19 Julho Não nâo

Célia Mouchinho Vale Pereiro M20 Julho Não nâo

Célia Mouchinho Vale Pereiro M21 Julho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M22 Julho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M23 Julho Não não

Célia Mouchinho Vale Pereiro M24 Julho Não não
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Monitorização das medidas implementadas - UAAS e Po ntos de Água

Junho e Julho 2010

Dejec-
tos de 
Coelho 
dispers

Latrinas
“Escava-
delas” de 
Coelho

Dejectos 
Perdiz

Penas 
Perdiz 

“Espoja-
douros” de 

Perdiz

Pegadas, 
dejectos 

aves
Outros 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 1 Junho não 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 2 Junho não 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 3 Junho não 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 4 Junho não 

Data

Indicios de 
Presença 

das 
espécies 

alvo

Técnico
ID Zona 
de Caça

ID 
Ponto 

de água

Indícios de ocorrência faunística junto ao ponto

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de AIA 
do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE de Ol mos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 4 Junho não 

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água1 Junho não  

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água2 Junho não 

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água3 Junho não 

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 1 Julho sim

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 2 Julho sim

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 3 Julho sim

Célia Mouchinho Castro Vicente P.Água 4 Julho sim

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água1 Julho sim

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água2 Julho sim

Célia Mouchinho Vale Pereiro P.Água3 Julho sim

utilizado 
por várias 
espécies, 

não é 
possivel 

especifica
r
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Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

B.5 Ficha de campo do censo de coelho-bravo 
desenvolvido no 12º trimestre 

 



Monitorização de Coelho-bravo (transectos) - 8º cen so 

Junho e Julho 2010

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:22 221

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:24 220

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:30 214

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:35 215

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:38 213

Hora fim
Id. 

Transect
o

Técnicos Data Área
Hora 
Inicio

Pts_gps_latrina
s

Total latrinas 
Total Carnívoros

Observações
Vv Mf Cl Fs Outros

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mo gadouro-Valeira para 
a SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220kV

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:38 213

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 16:45 209

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:00 211 001-008 14 obs 1 coelho

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:08 212 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:18 208 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:25 204 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:35 207

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:48 203 009-014 13

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 17:59 194 015 1

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 18:09 193 016-018 3

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 18:09 193 016-018 3

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Controlo 18:18 192 019-020 4

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 18:49 104

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 18:55 219

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:03 218

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:15 110

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:20 109

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:26 112 022 1

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:34 111

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:45 230 023 1

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 28-06-2010 Azinhoso_Gestão 19:50 231

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 9:55 72

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 10:10 71

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 10:24 64 027 1

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 10:39 66 028-029 4

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 10:56 65 030-032 4

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:00 222 033 2

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:10 87

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:18 83

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:28 77 034-036 10

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:28 77 034-036 10
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Monitorização de Coelho-bravo (transectos) - 8º cen so 

Junho e Julho 2010

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:45 86

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:50 80 037-042 24

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 11:59 74 043-046 16

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 12:14 68 047 3

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 12:23 73

Técnicos Data Área
Hora 
Inicio

Hora fim
Id. 

Transect
o

Pts_gps_latrina
s

Total latrinas 
Total Carnívoros

Observações
Vv Mf Cl Fs Outros

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mo gadouro-Valeira para 
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Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 12:23 73

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Gestão 12:30 67 048 2

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 15:45 169 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 15:53 174

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 15:57 178 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:15 175

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:26 223

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:30 172

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:34 177

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:41 183 049 3

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:41 183 049 3

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:45 190 050 3

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:50 200

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 16:55 191

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 17:00 199 051 1

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 17:07 198

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 17:14 188

Anabela P. e Emanuel R. 29-06-2010 Lagoa_Controlo 17:18 187

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 10:24 117

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 10:28 121

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 10:30 130

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 10:40 131

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 10:50 119

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:00 128

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:05 137

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:11 146

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:19 138

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:25 139

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:39 147

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:42 155

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:42 155
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Monitorização de Coelho-bravo (transectos) - 8º cen so 

Junho e Julho 2010

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 11:50 156

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 12:10 163

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 12:30 162

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 16:30 127

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 16:37 136

Técnicos Data Área
Hora 
Inicio

Hora fim
Id. 

Transect
o

Pts_gps_latrina
s

Total latrinas 
Total Carnívoros

Observações
Vv Mf Cl Fs Outros

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mo gadouro-Valeira para 
a SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220kV

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 16:37 136

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 16:50 125

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 16:55 133 052 1

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:02 132

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:17 141

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:25 134 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:56 142 053-054 5

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:40 151 055 2

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:50 150 056 1

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:01 158

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:01 158

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:08 164

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:12 165

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:17 166

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:22 228

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:28 229

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:32 161

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 17:42 153

Anabela P. e Emanuel R. 30-06-2010 CVVP_Controlo 18:52 144

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 10:21 27

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 10:30 33

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 10:40 7

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 10:45 6

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 10:55 225

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:02 226

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:13 9

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:20 5

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:30 11

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:40 12 excrementos dispersos
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Monitorização de Coelho-bravo (transectos) - 8º cen so 

Junho e Julho 2010

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 11:50 13

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:00 19 057 1

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:10 25

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:18 31

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:22 24

Técnicos Data Área
Hora 
Inicio

Hora fim
Id. 

Transect
o

Pts_gps_latrina
s

Total latrinas 
Total Carnívoros

Observações
Vv Mf Cl Fs Outros

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias 
decorrentes do Processo de AIA do Ramal da Linha Mo gadouro-Valeira para 
a SE de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220kV

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:22 24

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:32 23

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:38 17

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 12:42 10

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 14:40 38 058 2

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 14:45 40

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 14:51 39 059-061 12

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:07 45 excrementos dispersos

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:15 53

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:20 58

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:20 58

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:25 52

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:30 56

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:37 60

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:41 55

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 15:50 50

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:00 43 063 2

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:09 44 064 1

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:20 51 065 2

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:30 57 066 1

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:40 61

Anabela P. e Emanuel R. 01-07-2010 CVVP_Gestão 16:50 227

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 10:30 100 067-070 10

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 10:45 94 071-074 12

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 10:59 95 075-077 6

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 11:15 92 078-088 55

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 11:30 91 089-093 11

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 11:50 217 094 1

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 12:15 93

 

 

Anabela P. e Emanuel R. 03-07-2010 Azinhoso_Gestão 12:35 99
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B.6 Ficha de campo do censo de perdiz-vermelha 
(transectos) desenvolvido no 12º trimestre 



Monitorização de Perdiz-vermelha (transectos) - 8º censo 

Julho 2010

Adulto Crias Ind. Vento Nebulosid
Precipita

ção
Visibilid

Temper
atura

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 16-07-2010 CVVP_Gest01 18:35 18:47 18:51 001 3 0 - 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 16-07-2010 CVVP_Gest02 18:58 19:11 1 0 0 0 2

Ponto GPS

Classes étarias A. Rufa
Distânci

a (m)
Direcçã

o

Condições climatérica

ObservaçõesTécnicos Data Id. Transecto
Hora 

(início)
Hora 

(observ)
Hora 
(fim)

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do 
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Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Fernanda Pereira 16-07-2010 CVVP_Gest02 18:58 19:11 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 16-07-2010 CVVP_Control01 19:37 19:50 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 16-07-2010 CVVP_Control02 20:05 20:20 002 1 0 - 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Gest02 18:19 18:35 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Gest01 18:42 18:55 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Controlo 19:19 19:33 OCUNI 0 0 0 0 3 1 coelho cria
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Gest01 19:56 20:07 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Gest02 20:17 20:33 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Controlo 20:52 21:03 0 0 0 0 2

 

 

Fernanda Pereira 17-07-2010 Lagoa_Controlo 20:52 21:03 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Gest01 18:09 18:22 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Gest02 18:28 18:42 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Controlo 18:55 19:10 003 1 1 5 0/3 dir 1 0 0 0 3
estavam a 0 m e 4 
a 3 metros

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Gest01 19:34 19:47 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Gest02 19:50 20:03 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 18-07-2010 Azi_Controlo 20:24 20:35 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 19-07-2010 CVVP_Gest01 18:39 19:11 1 0 0 0 3
Joana Santos e estavam em cima 

 

 

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 19-07-2010 CVVP_Gest02 19:22 19:35 004 6 5 esq 1 0 0 0 3

estavam em cima 
do maroço

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 19-07-2010 CVVP_Control02 19:50 20:07 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 19-07-2010 CVVP_Control01 20:22 20:42 1 0 0 0 2

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Gest01 7:14 7:28 005 5 23 NO 1 0 0 0 2

3 voaram para a 
frente e 2 para a 

direita

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Gest02 7:40 7:58 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Controlo 8:19 8:33 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Gest01 9:10 9:20 1 0 0 0 2

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do 
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Monitorização de Perdiz-vermelha (transectos) - 8º censo 

Julho 2010

Adulto Crias Ind. Vento Nebulosid
Precipita

ção
Visibilid

Temper
atura

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Gest02 9:32 9:49 007 1 0 - 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Controlo 10:13 10:26 1 0 0 0 2

Ponto GPS

Classes étarias A. Rufa
Distânci

a (m)
Direcçã

o

Condições climatérica

ObservaçõesTécnicos Data Id. Transecto
Hora 

(início)
Hora 

(observ)
Hora 
(fim)

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do 
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Fernanda Pereira 21-07-2010 Lagoa_Controlo 10:13 10:26 1 0 0 0 2

Joana Santos e 
Fernanda Pereira

21-07-2010 CVVP_Control02 18:40 19:16 008 1 5 0/5 esq 1 0 0 0 3

adulto no caminho, 
perdigotos na 

vegetação

Joana Santos e 
Fernanda Pereira 21-07-2010 CVVP_Control01 19:20 19:31 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 21-07-2010 CVVP_Gest01 20:04 20:16 CCAPR 1 0 0 0 3 1 corço
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 21-07-2010 CVVP_Gest02 20:23 20:44 009 7 24 dir 1 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 Azi_Controlo 7:25 7:39 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 Azi_Gest01 7:56 8:10 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 Azi_Gest02 8:15 8:32 0 0 0 0 2

 

 

Fernanda Pereira 22-07-2010 Azi_Gest02 8:15 8:32 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 Azi_Controlo 8:45 9:05 0 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 CVVP_Control01 18:50 19:05 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 CVVP_Control02 19:15 19:31 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 CVVP_Gest01 20:07 20:20 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 22-07-2010 CVVP_Gest02 20:25 20:42 0 0 0 0 3
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 23-07-2010 Azi_Gest01 7:58 8:12 1 0 0 0 2
Joana Santos e 

Fernanda Pereira 23-07-2010 Azi_Gest02 8:20 8:36 1 0 0 0 2

 

 

Condições climatéricas

Vento: 0  (Ausente), 1 (Fraco), 2 (Moderado), 3 (Forte)

Nebulosidade: 0  (céu Limpo), 1 (<50%), 2 (50 a 100%)

Precipitação: 0 (Ausente), 1 (Fraco), 2 (moderado), 3 (forte)

Visibilidade: 0 (total), 1 (até 500 m), 2 (até 100m), 3 (até 25m), 4 (até 10m) 

Temperatura: 1 (frio), 2 (tolerável), 3 (calor)
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Anexo C:  R EGISTOS RELATIVOS À MEDIDA II 
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C.1 Cronograma de trabalhos da Medida II



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Etapa 1. Selecção de pombais a recuperar e contratualização com os proprietários

Acção 1.1 Selecção dos pombais a recuperar

Acção 1.2

Acção de sensibilização dos 

proprietários para a recuperação 

dos pombais

Acção 1.3

Contratualização de cedência dos 

pombais a recuperar com os 

proprietários

Etapa 2. Implementação da medida compensatória: recuperação dos pombais

Acção 2.1

Aquisição de um projecto de 

arquitectura para a tipologia dos 

pombais tradicionais seleccionados 

para recuperar

Acção 2.2
Elaboração de um caderno de 

encargos e Selecção do empreiteiro

Acção 2.3 Adjudicação da empreitada

Acção 2.4
Execução e acompanhamento da 

recuperação dos pombais

Etapa 3. Implementação da medida compensatória: repovoamento dos pombais

Acção 3.1 Aquisição de pombos

Acção 3.2 Repovoamento dos pombais

Julho AgostoMarço Abril Maio JunhoSetembro

2007 2008

JaneiroDezembroNovembroOutubro Fevereiro

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ACÇÃO CONCLUÍDA 

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Etapa 4. Manutenção dos pombais e seus efectivos

Acção 4.1 Manutenção dos pombais

Acção 4.2

Prevenção de doenças, 

desparasitação e controlo da 

tricomoníase e salmonelose

Acção 4.3
Vacinação doença de Newcastle 

(virus da Paramixovirose)

Acção 4.4 Reforço dos efectivos

Etapa 5. Monitorização das populações de pombos

Acção 5.1
Monitorização das populações de 

pombos

Etapa 6. Valorização socioeconómica dos produtos

Acção 6.1 Aproveitamento do pombinho

Acção 6.2
Disponibilização de efectivos para 

outros usos

trabalho previsto

trabalho previsto, mas adiado para o trimestre seguinte

trabalho previsto e adiado, sem calendário ainda previsto

trabalho realizado

Janeiro Fevereiro Julho AgostoSetembro Outubro Novembro Dezembro

2007 2008

Março Abril Maio Junho
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 2 DO ANO 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Selecção de pombais a recuperar e contratu alização com os proprietários

Acção 1.1 Selecção dos pombais a recuperar

Acção 1.2
Acção de sensibilização dos 
proprietários para a recuperação dos 
pombais

Acção 1.3
Contratualização de cedência dos 
pombais a recuperar com os 
proprietários

Julho AgostoMarço Abril Maio JunhoOutubro FevereiroSetembro
2008 2009

JaneiroDezembroNovembro

ETAPA CONCLUÍDA

1/2

proprietários

Etapa 2. Implementação da medida compensatória: rec uperação dos pombais

Acção 2.1

Aquisição de um projecto de 
arquitectura para a tipologia dos 
pombais tradicionais seleccionados 
para recuperar

Acção 2.2
Elaboração de um caderno de 
encargos e Selecção do empreiteiro

Acção 2.3 Adjudicação da empreitada

Execução e acompanhamento da 

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

Acção 2.4
Execução e acompanhamento da 
recuperação dos pombais

Etapa 3. Implementação da medida compensatória: rep ovoamento dos pombais

Acção 3.1 Aquisição de pombos

Acção 3.2 Repovoamento dos pombais

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

ETAPA CONCLUÍDA

1/2



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 2 DO ANO 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 4. Manutenção dos pombais e seus efectivos

Acção 4.1 Manutenção dos pombais

Acção 4.2
Prevenção de doenças, 
desparasitação e controlo da 
tricomoníase e salmonelose

Acção 4.3
Vacinação doença de Newcastle 
(virus da Paramixovirose)

Julho AgostoMarço AbrilSetembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Maio Junho
2009 2010

2/2

(virus da Paramixovirose)

Acção 4.4 Reforço dos efectivos

Etapa 5. Monitorização das populações de pombos

Acção 5.1
Monitorização das populações de 
pombos

Etapa 6. Valorização socioeconómica dos produtos

Acção 6.1 Aproveitamento do pombinho

Acção 6.2
Disponibilização de efectivos para 
outros usos

trabalho previsto
trabalho realizado

2/2



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

C.2 Registo das actividades de manutenção 
realizadas no 12º trimestre



Registo de Manutenção - Junho 2010

POMBAL - Nº16 (Soutelo)

POMBAL -  Nº11 (Soutelo)

POMBAL -  Nº 5 (Castro Vicente)

POMBAL -  Nº 4 (Castro Vicente)

Observações: O pombal nº 4 encontra-se vazio

0 0

0

19-Jun-10 Victor
0

SIM NÃO

8-Jun-10 Victor

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

VESINFECÇÃO

Nº

120 8019-Jun-10 Victor

100408-Jun-10 Victor

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações: Os pombais nº11 e 16 continuam vazios.

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

0 0

0 

19-Jun-10 Victor

0

SIM NÃO

8-Jun-10 Victor

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº

0 019-Jun-10 Victor

0 08-Jun-10 Victor

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações:

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

40 40

60 

19-Jun-10 Victor

0

outros SIM NÃO

8-Jun-10 Victor

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração

nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº17 (Soutelo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS

8040

60

19-Jun-10 Victor
40

outros SIM NÃO

8-Jun-10 Victor

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca RaçãoNº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº13 (Viduedo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros
DESINFECÇÃO



Registo de Manutenção - Julho 2010

POMBAL - Nº16 (Soutelo)

POMBAL -  Nº11 (Soutelo)

POMBAL -  Nº 5 (Castro Vicente)

POMBAL -  Nº 4 (Castro Vicente)

Observações: O pombal nº 4 encontra-se vazio e não foram avistados pombos nas suas imediações

00

SIM NÃO

14-Jul-10 Nuno/João

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

VESINFECÇÃO

Nº

100 4026-Jul-10 Nuno/João

140 014-Jul-10 Nuno/João

160407-Jul-10 Nuno

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações: Os pombais nº11 e 16 continuam vazios.

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

0 0

SIM NÃO

14-Jul-10 Nuno/João

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº

0 012-Jul-10 Nuno/João

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações:

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

40 24-Jul-10 Nuno/João 40

20 0

40 

12-Jul-10 Nuno/João

20

outros SIM NÃO

5-Jul-10 Nuno

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração

nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº17 (Soutelo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS

6024-Jul-10 Nuno/João 40

400

80

12-Jul-10 Nuno/João
40

outros SIM NÃO

5-Jul-10 Nuno

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca RaçãoNº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº13 (Viduedo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros
DESINFECÇÃO



Registo de Manutenção - Agosto 2010

POMBAL - Nº16 (Soutelo)

POMBAL -  Nº11 (Soutelo)

POMBAL -  Nº 5 (Castro Vicente)

POMBAL -  Nº 4 (Castro Vicente)

Observações: O pombal nº 4 encontra-se vazio e não foram avistados pombos nas suas imediações

00

SIM NÃO

4-Ago-10 Nuno/João

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

VESINFECÇÃO

Nº

100 8020-Ago-10 Nuno/João

140 409-Ago-10 Nuno/João

60804-Ago-10 Nuno/João

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações: Os pombais nº11 e 16 continuam vazios.
Dia 9 Agosto levou-se bebedouro do pombal nº11 para o nº 5.

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

0 0

0 

9-Ago-10 Nuno/João

0

SIM NÃO

4-Ago-10 Nuno/João

Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração outrosNº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo
DATA

 TÉCNICO 
RESPONSÁVEL

POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº

0 07-Ago-10 Nuno/João

Girassol Ervilhaca Ração outros SIM NÃO

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº Trigo Milho Lentilha

Observações:

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros

40 20-Ago-10 Nuno/João 40

20 0

40 

14-Ago-10 Nuno/João

20

outros SIM NÃO

7-Ago-10 Nuno/João

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca Ração

nº Kg colocados
Água nº Litros

DESINFECÇÃO

Nº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº17 (Soutelo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS

2020-Ago-10 Nuno/João 0

400

40

14-Ago-10 Nuno/João
40

outros SIM NÃO

7-Ago-10 Nuno/João

Trigo Milho Lentilha Girassol Ervilhaca RaçãoNº Nº anilha  Nº Nº PAIS ANILHA Nº 

POMBAL Nº13 (Viduedo)

DATA
 TÉCNICO 

RESPONSÁVEL
POMBAS MORTES NASCIMENTOS nº Kg colocados

Água nº Litros
DESINFECÇÃO



Protocolo Metodológico das Medidas Compensatórias d ecorrentes do 
Processo de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira  para a SE de 
Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV 
 
Relatório final: Setembro de 2007 a Agosto de 2010 
 

 

 
 

     

 

Imp – 5007_R2   
 

C.3 Registo dos tratamentos veterinários efectuados 
no 12º trimestre



4
Rosa

22-Jul-2010

RO01 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO02 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
RO03 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO04 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO05 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO06 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 04-12-2008 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO07 27-05-2009 Novembro.2009 01-02-2008 Março.2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO08 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO09 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
RO10 19-11-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 04-12-2008 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO11 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO12 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO13 19-11-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 27-05-2009 Janeiro.2010
RO14 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO15 27-05-2009 Novembro.2009 01-02-2008 Março.2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO16 31-03-2009 Junho.2009 01-02-2008 Janeiro.2010 Abril.2009 04-12-2008 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO17 19-11-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 27-05-2009 Janeiro.2010
RO18 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO19 19-11-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 27-05-2009 Janeiro.2010
RO20 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO21 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO22 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO23 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO24 28-01-2009 Março.2009 31-03-2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
RO25 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO26 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO27 28-01-2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
RO28 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 31-03-2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO29 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO30 19-11-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 04-12-2008 Janeiro.2010 27-05-2009 Janeiro.2010
RO31 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO32 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
RO33 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO34 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO35 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 31-03-2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO36 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO37 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO38 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 31-03-2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO39 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 31-03-2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO42 27-05-2009 Novembro.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 31-03-2009 Novembro.2009 04-12-2008 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
RO44 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO45 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 04-12-2008 Junho.2009 28-01-2009 Junho.2009
RO47 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010

RO06+10 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO22A 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO40 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010

Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Controlo Parasitose interna

Última data

Controlo Salmonelose

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Controlo Parasitose externa

Última data Proxima data

Repovoamento
Repovoamento

Controlo Doença de 
Newcastle

Proxima dataProxima data Última data Proxima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Vacinação Controlo Tricomoniose
Pomba nº

Desparasitação

Última data Proxima dataÚltima data Proxima data Última data Proxima data
Data Morte



4
Rosa

22-Jul-2010

RO41 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO43 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO46 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO48 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO49 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO50 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO51 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO52 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO53 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO54 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO55 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO56 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO57 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO58 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO59 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO60 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO61 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO62 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO63 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO64 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO65 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO66 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO67 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO68 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO69 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO70 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO71 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO72 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO73 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO74 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Janeiro.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO75 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Janeiro.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO76 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Janeiro.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO77 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO78 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO79 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO80 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO81 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO82 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO83 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO84 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO85 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO86 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO87 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO88 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO89 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO90 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010

Controlo Parasitose interna Controlo Parasitose exte rna
Controlo Doença de 

Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº Data Morte
Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose

Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento



4
Rosa

22-Jul-2010

RO91 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO92 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO93 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO94 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO95 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO96 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO97 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO98 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO99 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
RO100 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
AZ61 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA07 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA08 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA13 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA15 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA22 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA26E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA27E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA28E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA29E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA30E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA31E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA32E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA34E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
LA35E 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010

Vacinação em 03-03-2010 com Nobilis Paramyxo P201®
Presente no pombal 5 em 30-06-2010
Ausentes em 03-03-2010
Ausentes em 30-06-2010

Controlo Parasitose interna Controlo Parasitose exte rna
Controlo Doença de 

Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº Data Morte
Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento



5
Vermelho

22-Jul-2010

VM26 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
VM27 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM28 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM29 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM30 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM31 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM32 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM33 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM34 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM35 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM36 22-07-2010 Setembro.2010 31-03-2009 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
VM37 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM38 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM39 28-01.2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM40 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM41 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM42 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM43 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
VM44 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM45 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM46 22-07-2010 Setembro.2010 31-03-2009 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
VM47 22-07-2010 Setembro.2010 31-03-2009 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
VM48 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM49 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM50 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM76 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM77 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM78 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM79 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
VM80 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM81 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VM82 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM83 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM84 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM85 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM86 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM87 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM88 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM89 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM90 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM91 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
VM92 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM93 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM94 22-07-2010 Setembro.2010 31-03-2009 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
VM95 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
VM96 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
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VM97 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
VM98 28-01.2009 Março.2009 01-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009
VM99 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010

VM100 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009
LA16 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA23 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA24 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO44 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA2E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010
LA3E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA4E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA5E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA6E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA08 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA9E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA10E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010 22-07-2010 Junho.2010
LA11 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA12E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
LA19E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA20E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA21E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
LA25E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA26 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA27E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA30 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA31 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA32E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA33 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA33E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA38 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA38E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA39 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA39E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA40E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA40E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA41E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA41E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA42E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA43E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA43E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA44E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA45 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA45E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA46E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA47E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA48E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
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LA48E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA50E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
LA59E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX10E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX11E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX12E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX13E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX14E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX15E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX16E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX17E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX18E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX19E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX1E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX21E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX22E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX23E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX24E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX25E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX26E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX27E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX28E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX29E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX2E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX2OE 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX30E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX31E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX32E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX33E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX34E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX35E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX36E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX37E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX38E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX39E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX3E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX40E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX41E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX42E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX43E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX44E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX45E 22-07-2010 Setembro.2010 19-11-2009 Janeiro.2011 Setembro.2010 21-09-2009 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX46E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX47E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX48E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX49E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
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RX4E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX50E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX5E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX6E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX7E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RX8E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RX9E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
VA75E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010
RX01 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO05 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO6 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010

RO06+RO10 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO08 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO18 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO25 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
RO26 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO32 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO40 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO46 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO51 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO54 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO58 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO61 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO64 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO68 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO71 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO74 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO75 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO80A 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO84 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO86 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO92 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
RO95 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR1E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR2E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR3E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR4E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
BR5E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010
BR6E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR7E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR8E 22-07-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR09E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR10E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR11E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR12E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR14E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010

Controlo Parasitose interna Controlo Parasitose exte rna
Controlo Doença de 

Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº
Data 

Morte

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento



5
Vermelho

22-Jul-2010

BR14E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR15E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR16E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR17E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR18E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR19E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR20E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR21E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR22E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR23E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR24E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR25E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR51E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR53E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR56E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR65E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR68E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR70E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR71E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR74E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR78E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR79E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR80E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR81E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR82E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR83E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR84E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR85E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR86E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR87E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR88 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR89E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR90E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR91E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR92E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR93E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR94E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR95E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR96 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR97E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR98 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR99E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010
BR100E 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010 22-07-2010 Setembro.2010

Vacinação em 03-03-2010 com Nobilis Paramyxo P201®
Ausentes em 03-03-2010
Presentes no pombal 04 em 03-03-2010
Ausentes em 03-03-2010 mas presentes em __-07-2010
Em 22-07-2010 encontravam-se no interior do pombal 13 pombos com anilha vermelha e 4 pombos com anilha roxa, todas ilegíveis.

Controlo Parasitose interna Controlo Parasitose exte rna
Controlo Doença de 

Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº
Data 

Morte

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento



Pombal nº 11
Cor Branco
Data Actualização 30-Jun-2010

BR26 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR27 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR28 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR29 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009
BR30 28-01-2009 Janeiro.2010 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Janeiro.2010 04-12-2008 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR31 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009
BR32 28-01-2009 Janeiro.2010 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Janeiro.2010 04-12-2008 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR33 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR34 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009
BR35 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 28-01-2009 Novembro.2009
BR36 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 27-05-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009
BR37 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009
BR38 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR39 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR40 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR41 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009

BR42 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR43 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR44 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR45 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR46 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR47 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR48 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR49 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR50 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR52 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR54 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR55 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR57 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR58 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Novembro.2009 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009

BR59 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR60 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR61 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR62 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR63 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR64 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR66 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR67 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR69 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR72 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

Vacinação Controlo Tricomoniose Controlo Parasitose interna

Última data Proxima dataÚltima data Proxima data Última data Proxima data
Pomba nº

Desparasitação

Última data Proxima data
Data Morte

Controlo Doença 
de Newcastle

Controlo Parasitose externa

Última data Proxima data

Controlo Salmonelose

Última data Proxima data

Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Proxima data

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento



Pombal nº 11
Cor Branco
Data Actualização 30-Jun-2010

BR73 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009

BR75 27-05-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Novembro.2009 27-05-2009 Novembro.2009
BR76 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010
BR77 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010

Vacinação em 26-03-2009 com Nobilis Paramyxo P201® BR26-BR38
Vacinação em 31-03-2009 com Columbovac PMV® BR46-BR69

Ausentes em 03-03-2010

Repovoamento
Repovoamento

Repovoamento

Repovoamento

Proxima data
Pomba nº Data Morte

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose Controlo Parasitose interna Controlo Pa rasitose externa
Controlo Doença 

de Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data



Pombal nº 13
Cor Amarelo
Data Actualização 30-Jun-2010

AM1 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM2 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM3 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM4 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM5 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM6 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM7 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM8 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM9 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM10 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM11 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM12 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM13 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM14 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM15 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM16 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM17 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM18 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM19 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM20 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM21 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM22 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM23 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM24 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM26 27-05-2009 Agosto.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AM27 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM28 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM29 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM30 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM31 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM32 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM33 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM34 27-05-2009 Agosto.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AM35 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM36 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM37 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM38 27-05-2009 Agosto.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AM39 28-01-2009 Março.2009 12-06-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM40 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM41 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM42 28-01-2009 Março.2009 12-06-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM43 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM44 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM45 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM46 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM47 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento

Pomba nº
Desparasitação

Última data Proxima data

Data 
Morte

Vacinação

Última data Proxima data Proxima data

Controlo Tricomoniose

Última data

Controlo Salmonelose - Pombal

Última data Proxima data

Controlo Parasitose interna - Pombal

Última data Proxima data

Controlo Doença 
de Newcastle 

Proxima data

Controlo Parasitose externa

Última data Proxima data



Pombal nº 13
Cor Amarelo
Data Actualização 30-Jun-2010

AM48 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM49 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM50 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM51 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM52 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM53 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM54 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM55 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM56 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM57 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM58 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM59 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM60 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM61 28-01-2009 Março.2009 12-06-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM62 30-06-2010 Setembro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM63 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM64 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM65 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM66 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM68 26-03-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AM69 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM70 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM71 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AM72 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM73 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM74 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM75 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
LA27E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
LA28E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VM83 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE09 03-03-2010 Junho.2010 26-03-2009 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VE48 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE28 21-09-2009 Janeiro.2010 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ07 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AZ91 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VA55 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA57 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA59 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA61 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA62 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA63 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA64 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA65 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VA65 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento

Vacinação em 03-03-2010 com Nobilis Paramyxo P201®
Ausentes em 03-03-2010
Presente no pombal 16 em 03-03-2010
Presente no pombal 17 em 03-03-2010

Proxima data

Controlo Salmonelose - Pombal Controlo Parasitose in terna - Pombal Controlo Parasitose externa Controlo Doença 
de Newcastle 

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data
Pomba nº

Data 
Morte

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose
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30-Jun-2010

AZ01 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ02 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ03 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 21-09-2009 Junho.2010 19-11-2009 Junho.2010 Repovoamento
AZ04 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Junho.2010 Junho.2010
AZ51 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ52 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ53 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ54 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AZ55 27-05-2009 Agosto.2009 31-01-2008 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ56 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ57 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ58 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ59 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AZ60 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
AZ61 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ61 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ62 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ63 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ64 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ65 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ66 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ67 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ68 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ69 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ70 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ71 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ72 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ73 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ74 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ75 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ76 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ77 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ79 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ80 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ81 Junho.2010 Janeiro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 21-09-2009 Junho.2010 21-09-2009 Junho.2010 Repovoamento

AZ82 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ83 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ84 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ85 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ86 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ87 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ88 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 21-09-2009 Junho.2010 Repovoamento

AZ89 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

Controlo Salmonelose - Pombal
Data Morte

Controlo Doença 
de Newcastle

Última data Proxima data Proxima data

Controlo Parasitose externa

Proxima data

Controlo Tricomoniose

Proxima data

Controlo Parasitose interna - Pombal

Última dataÚltima data Proxima data Proxima dataÚltima data

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº
Última data

Vacinação

Última data Proxima data

Desparasitação
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30-Jun-2010

AZ90 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ91 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento

AZ92 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Novembro.2009 21-09-2009 Novembro.2009 Repovoamento

AZ93 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ95 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ96 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ97 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ98 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ99 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AZ100 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE25A 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE28A 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE30 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE31 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE32 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE33 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE34 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE35 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE36 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE37 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE38 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE39 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE40 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE41 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE42 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE43 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE44 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE45 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE46 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE47 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE48 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE49 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE50 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE53 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE55 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE56 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE60 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE63 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE64 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE67 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE68 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

Controlo Parasitose externa
Controlo Doença 

de Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Controlo Salmonelose - Pombal Controlo Parasitose interna - Pombal

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº Data Morte
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Azul

30-Jun-2010

VE70 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE73 27-05-2009 Agosto.2009 31-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 31-03-2009 Junho.2009 31-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

AM22 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento

Vacinação em 03-03-2010 com Nobilis Paramyxo P201®
Ausentes em 03-03-2010
Ausentes em 30-Junho-2010

Controlo Parasitose externa
Controlo Doença 

de Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Proxima data

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Controlo Salmonelose - Pombal Controlo Parasitose interna - Pombal

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº Data Morte
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Verde

30-Jun-2010

VE01E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE02E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE03E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE04E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE05E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE06E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE07E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE08E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VE09E 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 19-11-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE10E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE11E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE12E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE13E 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE14E 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VE15E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE15E Repovoamento
VE16E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE16E Repovoamento
VE17E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE17E Repovoamento
VE18E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE18E Repovoamento
VE19E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE19E Repovoamento
VE20E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE20E Repovoamento
VE21E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE21E Repovoamento
VE22E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE22E Repovoamento
VE23E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE23E Repovoamento
VE24E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE24E Repovoamento
VE25E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 VE25E Repovoamento
AZ01D 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento

VE01 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
VE02 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE03 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE04 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE05 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE06 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE08 28-01-2009 Março.2009 11-06-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE09 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE10 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE12 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE13 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE14 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE15 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE16 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VE17 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE18 21-09-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE19 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE20 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE21 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE22 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento

Vacinação Controlo Tricomoniose Controlo Parasitose i nterna

Última data Proxima dataÚltima data Proxima data Última dataÚltima data Proxima data Proxima data

Controlo Salmonelose

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Data Morte
Última data

Pomba nº
Desparasitação

Proxima data

Controlo Doença de 
Newcastle

Última data Proxima dataProxima dataÚltima data

Controlo Parasitose externa
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30-Jun-2010

VE23 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE24 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
VE25 28-01-2009 Março.2009 07-02-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE26 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE27 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
VE28 28-01-2009 Março.2009 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento
VE29 28-01-2009 Março.2009 31-01-2008 Março.2009 Abril.2009 04-12-2008 Março.2009 04-12-2008 Março.2009 28-01-2009 Março.2009 Repovoamento

VE29A 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Abril.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 Repovoamento
AZ56 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE27A 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE26A 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
VE51A 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento

VE16A 27-05-2009 Março.2009 26-03-2009 Janeiro.2010 Agosto.2009 26-03-2009 Junho.2009 26-03-2009 Junho.2009 27-05-2009 Agosto.2009 Repovoamento
AZ56 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento

VE27A 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM38 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE56 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
VE64 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ100 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AZ51 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ65 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ70 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ88 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ92 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ06E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ09E 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AZ77 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ82 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ83 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento

AZ84 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AZ86 21-09-2009 Janeiro.2010 31-03-2009 Janeiro.2010 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 21-09-2009 Janeiro.2010 Repovoamento
AM07 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM12 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM13 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento
AM16 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM21 30-06-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 30-06-2010 Setembro.2010 Repovoamento
AM22 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Janeiro.2011 Junho.2010 03-03-2010 Junho.2010 03-03-2010 Setembro.2010 03-03-2010 Junho.2010 Repovoamento

Vacinação em 03-03-2009 com Nobilis Paramyxo P201®
Ausentes em 03-03-2010

Controlo Parasitose externa
Controlo Doença de 

Newcastle

Última data Proxima data Última data Proxima data Últim a data Proxima data Última data Proxima data Última dat a Proxima data Última data Proxima data Última data Prox ima data

Desparasitação Vacinação Controlo Tricomoniose Control o Salmonelose Controlo Parasitose interna

Pombal nº
Cor
Data Actualização

Pomba nº Data Morte
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C.4 Resultados das análises de sangue e fezes 
realizadas no 12º trimestre 

 

 



 

Exame coprológico                  N.º: REN 056 
 
Tipo de amostra: Geral 
Identificação: Pombal 5 
Data da recepção: 0-07-2010 
Exames realizados e resultados: 

• Método de Willis: Infecção ligeira por oocistos de Eimeria spp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 1 de Setembro de 2010 Responsável: Dr. Roberto Sargo 

 



 

Exame coprológico                  N.º: REN 057 
 
Tipo de amostra: Geral 
Identificação: Pombal 13 
Data da recepção: 06-07-2010 
Exames realizados e resultados: 

• Método de Willis: Infecção ligeira por oocistos de Eimeria spp. Infecção ligeira por ovos de 
parasitas do género Capillaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 1 de Setembro de 2010 Responsável: Dr. Roberto Sargo 



 

Exame coprológico                  N.º: REN 058 
 
Tipo de amostra: Geral 
Identificação: Pombal 17 
Data da recepção: 06-07-2010 
Exames realizados e resultados: 

• Método de Willis: Infecção moderada por oocistos de Eimeria spp.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 1 de Setembro de 2010 Responsável: Dr. Roberto Sargo 

 



 

Pesquisa de salmonelas             N.º: REN 02/10 
 
Método: Cultura em meio selectivo. 
 
A pesquisa de salmonelas é realizada através de cultura de fezes em meio selectivo. Este método permite 
detectar infecções subclínicas, antes destas se manifestarem.  
 
Resultados: 

• Pombal 5: Negativo 
• Pombal 13: Negativo 
• Pombal 17: Negativo 

 
Conclusões: 
Os controlos negativos indicam uma população saudável, não excluindo a possibilidade de existirem 
animais portadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 01 de Setembro de 2010  Responsável: Dr. Roberto Sargo 



 

Pesquisa de Tricomonas                    N.º: REN 02/10 
 
Método: Observação directa da orofarínge e recolha de material do papo e esófago proximal, inoculado 
directamente em meio próprio de cultura para tricomonas. 
 
A detecção de infestações por tricomonas é realizada pela observação directa do parasita em preparações 
obtidas do meio de cultura inoculado com o material recolhido dos animais. A extrema sensibilidade 
deste parasita torna quase impossível a detecção do mesmo em campo.  
 
Resultados: 

 
• Pombal 5: 

o Pombo RO18: Negativo 
o Pombo VM46: Negativo 
o Pombo VM94: Negativo 
o Pombo LA6E: Negativo 
o Pombo LA20E: Negativo 
o Pombo LA44E: Negativo 
o Pombo RX12E: Negativo 
o Pombo RX47E: Negativo 
o Pombo BR06E: Negativo 
o Pombo BR65E: Negativo 
o Pombo BR91E: Negativo 

 
 

• Pombal 13:  
o Pombo AM62: Negativo 
o Pombo VA63: Negativo 

 
• Pombal 17:  

o Pombo VE01: Negativo 
o Pombo VE07E: Negativo 
o Pombo AZ70: Negativo 

 
 
Conclusões: 
Os controlos negativos indicam uma população sem evidências de tricomoníase.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 01 de Setembro de 2010  Responsável: Dr. Roberto Sargo 
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C.5 Relatório do censo de pombos desenvolvido no 
12º trimestre do projecto



Censo demográfico                     Nº 02/10 

 

Introdução 

Os censos demográficos efectuados ao longo deste projecto visam efectuar o registo dos 
indivíduos a utilizar os pombais, numa determinada data, e posteriormente correlacionar os 
dados obtidos ao longo do tempo de modo a compreender a evolução demográfica da 
população.  

A realização do censo está directamente dependente das condições atmosféricas uma 
vez que os extremos de temperatura, o excesso de pluviosidade ou o vento excessivo irão 
determinar o tempo e a distância percorrida em cada saída dos pombos na sua procura diária por 
alimento. As condições climatéricas verificadas durante o mês de Julho, proporcionam aos 
animais mais autonomia para voar. Estas condições permitem aos borrachos em idade de voo, 
iniciar a actividade no exterior do pombal em relativa segurança, em relação aos dias frios e 
chuvosos que se verificaram nos meses anteriores. O aumento da exposição solar aumenta 
também o índice reprodutivo desta espécie. 

No hiato de tempo entre o censo de Março de 2010 e este novo censo de Julho de 2010, 
registou-se um incidente no pombal 4 que resultou na fuga de todos os animais ali radicados. 
Alguns destes animais ingressaram no pombal 5. No entanto, a grande maioria do efectivo não 
foi registada em nenhum dos pombais pertencentes a este projecto.  

 Durante as visitas efectuadas durante o mês de Julho de 2010, foi realizado o censo da 
população encontrada a pernoitar nos pombais tendo este sido registado e analisado em conjunto 
com os dados obtidos nos censos anteriores. Não foram registados quaisquer indivíduos nos 
pombais 5, 11 e 16. 

Resultados e sua análise 

Os resultados relativos aos censos são apresentados de forma combinada, incluindo, 
quando apropriado, os registos relativos aos censos anteriores. 

1. Presenças. 

A análise do número total de pombos permite verificar que a tendência para a 
diminuição do efectivo, registada nos primeiros meses do ano foi invertida. Este valor é 
animador tendo em conta a perda de grande parte do efectivo do pombal 4, que havia sido 
contabilizado no censo de Março de 2010. O grande aumento da população do pombal 5 deve-se 
ao ingresso de alguns animais do pombal 4 e, principalmente, ao grande número de nascimentos 
registados nos 2 meses anteriores.  

Durante a realização deste censo foi efectuada uma observação de aproximadamente 2 
horas da envolvência do pombal 5. Esta observação permitiu definir uma rotina de voo dos 
animais que saem do pombal e registar um grande número de indivíduos que utilizam as fragas 
envolventes para pernoitar. Não foi possível no entanto definir se esses indivíduos pertencem 
aos pombais monitorizados. 

 



  

Gráfico 1  

 O gráfico anterior
nos censos realizados entre No
registos expressos no gráfico 1,
censo anterior. 

Gráfico 2  

O gráfico 2 refere-se à comparação do número total de pombos anilhados no 
pombais em Julho de 2010 com o número de a
realização deste censo os pombais 4, 11 e 16
qualquer evidência da sua utilização por pombos há vários meses.
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2. Casais 

A realização deste censo permitiu
monitorizados se encontram estáveis. 

 

Gráfico 3 

Ao analisar a relação entre o número de machos e fêmeas 
aquando dos censos de Março e de 
alteram. 

 

3. Ausências 
 

A análise continua dos dados dos 
verificar que existe grande alternância no efectivo dos pombais ao longo do ano. Essa mesma 
alternância não será devida apenas à diminuição do efectivo por morte ou abandono do pombal 
e à grande prolificidade desta espécie durante os meses quentes do ano mas também, ao facto 
dos animais desta região transmontana poderem utilizar diferentes ninhos durante a époc
reprodutiva.    

É interessante verificar que 
durante o censo de Março de 2010 e que se encontram agora em idade reprodutiva.

 

Conclusão 

A análise dos dados obtidos nos últimos censos permite 
reprodutora terá estabilizado em cada pombal
indivíduos dos pombais 13 e 17, originalmente povoados com pombos citadinos não apresentam 
o mesmo grau de adaptação às condições existentes nes
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dos animais desta região transmontana poderem utilizar diferentes ninhos durante a époc

interessante verificar que foi registado no pombal 5 o regresso de 5 animais ausentes 
durante o censo de Março de 2010 e que se encontram agora em idade reprodutiva.
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em conta que existem nas imediações outros pombais recentemente recuperados e que a 
prolificidade do pombal 5 pode estar relacionada com a existência das fragas rochosas nas 
imediações do pombal, o que lhes confere maior segurança em relação aos predadores. A 
verificar-se nova época de cria de sucesso, seria sensato equacionar a transferência de parte dos 
animais nascidos neste pombal de modo a repovoar os pombais 5 e 16, libertando mais espaço 
no seu interior para uma população crescente. 

Recomenda-se: 

1. A revisão da qualidade sanitária dos pombais. 
2. Rever as condições dos pombais 4, 13, 16 e 17, de modo a permitir a estabilização da 

população. 
3. Averiguar se existem registos da utilização de outros pombais por pombos pertencentes 

aos pombais que repovoamos. 
4. Ponderar o repovoamento dos pombais 4 e 16. 
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Anexo D:  R EGISTOS RELATIVOS À MEDIDA III
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D.1 Cronograma de trabalhos da Medida III



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 3 DO ANO 1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Identificação dos locais de nidificação e principais locais de caça dos 3 casais em estudo

Acção 1.1
Identificação dos locais de criação dos 3 
casais e dos seus locais de caça

Etapa 2. Captura e seguimento dos 3 machos dos casa is

Acção 2.1
Captura do macho de cada casal e 
instalação de PTT

Controlo da actividade dos 3 machos 

Julho Agosto
2007 2008

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Març o Abril Maio Junho

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada
Acção 2.2

Controlo da actividade dos 3 machos 
por meio da informação enviada pelos 
PTT (via satélite)

Acção 2.3

Controlo da actividade dos casais por 
métodos convencionais e estudo de 
interacção com o Ramal da Linha 
Mogadouro-Valeira para a SE Olmos

Etapa 3. Verificação da eficácia das medidas de com pensação

Acção 3.1
Estudo do uso do espaço por parte dos 
3 casais

Acção 3.2
Determinação da fenologia dos 3 casais 
e do seu sucesso reprodutor

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada

e do seu sucesso reprodutor

Acção 3.3 Estudo da dieta dos 3 casais

trabalho previsto
trabalho previsto inicialmente que foi adiado
trabalho realizado

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 3 DO ANO 2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Identificação dos locais de nidificação e principais locais de caça dos 3 casais em estudo

Acção 1.1
Identificação dos locais de criação dos 3 
casais e dos seus locais de caça

Etapa 2. Captura e seguimento dos 3 machos dos casa is

Acção 2.1
Captura do macho de cada casal e 
instalação de PTT

Controlo da actividade dos 3 machos 

Novembro Dezembro Julho AgostoMarço Abril Maio Junho
2008

Janeiro Fevereiro
2009

Setembro Outubro

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada

ETAPA CONCLUÍDA

Acção 2.2
Controlo da actividade dos 3 machos 
por meio da informação enviada pelos 
PTT (via satélite)

Acção 2.3

Controlo da actividade dos casais por 
métodos convencionais e estudo de 
interacção com o Ramal da Linha 
Mogadouro-Valeira para a SE Olmos

Etapa 3. Verificação da eficácia das medidas de com pensação

Acção 3.1
Estudo do uso do espaço por parte dos 
3 casais

Acção 3.2
Determinação da fenologia dos 3 casais 
e do seu sucesso reprodutor

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada

ETAPA CONCLUÍDA

e do seu sucesso reprodutor

Acção 3.3 Estudo da dieta dos 3 casais

trabalho previsto
trabalho realizado

Acção interrompida e recalendarizada

Acção interrompida e recalendarizada

ETAPA CONCLUÍDA



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DA MEDIDA 3 DO ANO 3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Etapa 1. Identificação dos locais de nidificação e principais locais de caça dos 3 casais em estudo

Acção 1.1
Identificação dos locais de criação dos 3 
casais e dos seus locais de caça

Etapa 2. Captura e seguimento dos 3 machos dos casa is

Acção 2.1
Captura do macho de cada casal e 
instalação de PTT

Acção 2.2
Controlo da actividade dos 3 machos por 
meio da informação enviada pelos PTT 

Julho Agosto
2009 2010

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Març o Abril Maio Junho

ETAPA CONCLUÍDA

Acção 2.2
Controlo da actividade dos 3 machos por 
meio da informação enviada pelos PTT 
(via satélite)

Acção 2.3

Controlo da actividade dos casais por 
métodos convencionais e estudo de 
interacção com o Ramal da Linha 
Mogadouro-Valeira para a SE Olmos

Etapa 3. Verificação da eficácia das medidas de com pensação

Acção 3.1
Estudo do uso do espaço por parte dos 
3 casais

Acção 3.2
Determinação da fenologia dos 3 casais 
e do seu sucesso reprodutor

ETAPA CONCLUÍDA

Acção 3.3 Estudo da dieta dos 3 casais

trabalho previsto

ETAPA CONCLUÍDA
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D.2 Desenho 2 – Rotas observadas até Agosto de 
2010
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Ficheiro:

Data:
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Projectou:
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CP DP

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.
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2008
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Março
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2009
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Ficheiro:

Data:
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Nº
Folhas:

Arquivo:
Nº

Vistos:

Projectou:

Desenhou:

CP DP

Alterações C.Proj. Proj. Des. DataRev.

Ninhos Inicialmente Conhecidos

Aquila chrysaetus (águia-real)Linhas eléctricas 
existentes

a construir

Área estudo total Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli)
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Simbologia
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Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli)

Julho 2008 Fevereiro 2009 Março 2010
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2007
2008
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Janeiro 2008
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2008
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Julho
Junho
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D.3 Credenciais ICNB para iscagem e captura de 
águias relativas a 2010



IeNB (li
'atureza c da Biodiversrdade, 1.1'

Ministério do Ambiente e
do Ordenamento do Território

Rua de Santa Marta, 55
1169-230 Lisboa
Telefone: 213507900

LICENÇA N° 96 I 2010 I CAPT

LICENÇA PARA CAPTURA, TRANSPORTE, MARCAÇÃO E MANUSEAMENTO DE EXEMPLARES
DA FAUNA SELVAGEM NO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL AO ABRIGO DO
DECRETO-LEI N.0140/99 DE 24 DE ABRIL, COM A NOVA REDACÇÃO DADA PELO DECRETO-
LEI N° 49/2005 DE 24 DE FEVEREIRO E DO DECRETO-LEI N.o316/89, DE 22 DE SETEMBRO.

TITULAR DA LICENÇA: José Manuel Ventura Jambas

BI. N.o11024716 Arq.ldentificação: Lisboa

-ESP-ÉCIESEM CAUSA: Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli) e Aquila chrysaetos(águia-real)-

FI~AL1DADE E PROPÓSITOS: "Estudo dos movimentos das aves e sua possível interacção-- - - - - - -- - - - -- ~ - - - -~ --
com o ramal da linha Mogadouro-Valeira para a SE de Olmos", como objectivo previsto no projecto

de Implementação do Protocolo metodológico das medidas compensatórias decorrentes do

processo de AIA, do referido ramal

N.o DE ESPÉCIMES: dois (2) indivíduos adultos: Hieraaetus fasciatus (1) e Aquila chrysaetos (1)

(contabilizado conjuntamente com a licença nO95/2010/CAPT)

AMOSTRAS A RECOLHER: sem aplicação

PERíODO DE DURAÇÃO: de 1 de Abril a 30 de Novembro de 2010

FREGUESIAS E CONCELHOS: Concelho de Mogadouro, freguesias de Brunhoso e Remondes

MÉTODOS DE CAPTURA A UTILIZAR: armadilha do tipo Bow net (com disparo activado por

controlo remoto) no local onde foi promovida a habituação dos espécimes em causa à alimentação

artificial, após montagem na véspera de um esconderijo, a partir do qual será accionada a

armadilha. Marcação por colocação de PTT's.

COLABORADORES: Bárbara Fráguas (BI N.o 9576561), Cristina Reis (BI N.o 11145288) e

Hugo Costa (BI N.o 10974340)

• Findo o período de duração desta licença, o titular deve entregar o respectivo relatório das
acções efectuadas, com indicação GPS dos locais de captura, no prazo máximo de 30 dias.

• A presente licença não inibe do cumprimento de qualquer outra legislação aplicável à acção
em curso.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2010

pl O PRESIDENTE

i\NABELA TRINDADB
""'r:t)'>'Q~~
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arureza e d, Biodivcrsidade, I P Ministério do Ambiente e

do Ordenamento do Território
Rua de Santa Marta, 55
1169-230 Lisboa
Telefone: 213507900

LICENÇA N° 93 I 2010 IISCAGEM

LICENÇA PARA CAPTURA, TRANSPORTE, MARCAÇÃO E MANUSEAMENTO DE EXEMPLARES
DA FAUNA SELVAGEM NO TERRITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL AO ABRIGO DO
DECRETO-LEI N.0140/99 DE 24 DE ABRIL, COM A NOVA REDACÇÃO DADA PELO DECRETO-
LEI N° 49/2005 DE 24 DE FEVEREIRO E DO DECRETO-LEI N.O316/89, DE 22 DE SETEMBRO.

TITULAR DA LICENÇA: José Manuel Ventura Jambas

81. N.o11024716 Arq. Identificação: Lisboa

ESPÉCIES-EM CAUSA: HieraaetusJasciatus (águia de Bonelli) e Aquila chrysaetos (águia-real) --

FINALIDADE E PROPÓSITOS: "Estudo dos movimentos das aves e sua possível interacção

com o ramal da linha Mogadouro-Valeira para a SE de Olmos", como objectivo previsto no projecto

de Implementação do Protocolo metodológico das medidas compensatórias decorrentes do

processo de AIA, do referido ramal

N.o DE ESPÉCIMES: dois (2) indivíduos adultos: Hieraaetus fasciatus (1) e Aquila chrysaetos (1)

(contabilizado conjuntamente com a licença n? 94/20101lSCAGEM)

AMOSTRAS A RECOLHER: sem aplicação

PERíODO DE DURAÇÃO: de 1 de Abril a 30 de Novembro de 2010

FREGUESIAS E CONCELHOS: Concelho de Mogadouro, freguesias de Brunhoso e Remondes

MÉTODOS DE CAPTURA A UTILIZAR: iscagem por habituação dos espécimes em causa à

alimentação artificial, após montagem na véspera de um esconderijo, a partir do qual será accionada

a armadilha.

• Findo o período de duração desta licença, o titular deve entregar o respectivo relatório das
acções efectuadas, com indicação GPS dos locais de captura, no prazo máximo de 30 dias.

• A presente licença não inibe do cumprimento de qualquer outra legislação aplicável à acção
em curso.

Lisboa, 22 de Fevereiro de 2010

p' O PRESIDENTE

ANABELA TRINDADE
VICE-PRESIDBNTE
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D.4 Dados do processo de iscagem e captura das 
águias relativos ao último trimestre 

 



Acção ID casal Mês Ano Data Horas total Tarefas realizada s Descrição e Resultados

Acção 2.1 Sampaio Junho 2010 21.06.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 22.06.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Sampaio Junho 2010 24.06.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Sampaio Junho 2010 28.06.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada

Acção 2.1 Sampaio Junho 2010 30.06.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada. Observada um adulto a voar próximo da zona de iscagem.

Acção 2.1 Brunhoso Junho 2010 30.06.10 1x4horas Iscagem (D) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 02.07.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 02.07.10 1x4horas Iscagem (D) A pomba foi predada por mamífero carnívoro.

ANEXO D.4 - Iscagem e 
captura de águias

Junho a Agosto de 2010
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Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 05.07.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 05.07.10 1x4horas Iscagem (D) Pomba predada por carnívoro. Casal de Bonelli observado.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 07.07.10 1x5horas Iscagem (C) Pomba predada por ave de rapina.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 07.07.10 1x4horas Iscagem (D) Pomba predada por carnívoro

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 09.07.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada. Observado adulto de águia-real.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 09.07.10 1x4horas Iscagem (D) A pomba foi predada por mamífero carnívoro. Observado um adulto de Bonelli a voar.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 12.07.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada. Ouviram-se juvenis de águia-real.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 12.07.10 1x4horas Iscagem (D)
A pomba não foi predada. Observado um adulto de águia de Bonelli próximo das fragas de 

Brunhoso.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 14.07.10 1x5horas Iscagem (C) Pomba predada por juvenil de águia-real.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 14.07.10 1x6horas Iscagem (P3 e D) Iscagem com duas pombas, em dois locais diferentes. As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 16.07.10 1x5horas Iscagem (C) Pomba não foi predada.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 16.07.10 1x6horas Iscagem (P3 e D)
Iscagem com duas pombas, em dois locais diferentes. Pomba predada por carnívoro (A). Pomba não 

predada (D)
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Acção ID casal Mês Ano Data Horas total Tarefas realizada s Descrição e Resultados

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 19.07.10 1x5horas Iscagem (C) A pomba não foi predada.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 19.07.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) A pomba não foi predada em P3. Pomba predada por carnívoro em D.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 21.07.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por carnívoro.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 21.07.10 1x6horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 23.07.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por juvenil de águia-real.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 23.07.10 1x6horas Iscagem (P3 e D) Pombas não predadas.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 26.07.10 1x5horas Iscagem (C) O coelho não foi predado.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 26.07.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

ANEXO D.4 - Iscagem e 
captura de águias

Junho a Agosto de 2010
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Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 28.07.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por juvenil de águia-real.

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 28.07.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Julho 2010 30.07.10 1x5horas Iscagem (C) O coelho não foi predado. Ouviram-se os juvenis de águia-real

Acção 2.1 Brunhoso Julho 2010 30.07.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas. Observada uma águia de Bonelli perto das escarpas de Brunhoso

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 02.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por juvenil. Observado um adulto.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 02.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 04.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 04.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 06.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por juvenil.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 06.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 09.08.10 1x5horas Iscagem (C)
Coelho predado por juvenil. Observado um adulto pousado ao lado do juvenil que comeu o coelho. 

Juvenil em atitude de defesa, não deixou o adulto comer.
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Acção ID casal Mês Ano Data Horas total Tarefas realizada s Descrição e Resultados

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 09.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas. Observadas pessoas na zona a apanhar amêndoa (P3)

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 11.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 11.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D)
As pombas não foram predadas. Observada uma águia de Bonelli (adulto) entre Brunhoso e Castro 

Vicente, na margem esquerda.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 18.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 18.08.10 1x4horas Iscagem (D)
A pomba não foi predada. Observadas pessoas na zona a apanhar amêndoa (P3), muito próximo do 

local de iscagem. Optou-se por não iscar neste ponto

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 20.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho predado por juvenil. Não foram observados os adultos

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 20.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D)
As pombas não foram predadas. De tarde, foram observadas pessoas a apanhar a amêndoa na zona 

(P3).

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 23.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado. Observados os adultos a voar na margem esquerda a grande altura.
As pombas não foram predadas. Observado um adulto a voar próximo do pombal a montante da 

Junho a Agosto de 2010

ANEXO D.4 - Iscagem e 
captura de águias
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Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 23.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D)
As pombas não foram predadas. Observado um adulto a voar próximo do pombal a montante da 

fraga de Sto Cristo.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 26.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 26.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas.

Acção 2.1 Sampaio Agosto 2010 31.08.10 1x5horas Iscagem (C) Coelho não predado. Observado um dos juvenis a voar próximo do local de iscagem.

Acção 2.1 Brunhoso Agosto 2010 31.08.10 1x4horas Iscagem (P3 e D) As pombas não foram predadas. Não foram observadas as águias.
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D.5 Dados de campo de observação de rapinas 
relativos ao último trimestre – pontos sistemáticos 

 



Junho a Agosto 2010

Técnico Época Data
Ref. Ponto/ 
Transecto

Hora Duração Espécie nº ind
Ref. 
Rota

Sexo Idade
Ref. indvidual./  

Anotações
Direc. 
voo

Altura 
voo

Tipo voo Comport
Hora 

observ.
Período 
observ.

Dist. 
Min. 

Ref. 
grelha

Vento
Direc. 
Vento

Nebulosi
d.

Precipit. Visibilid. Temperat.

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0 N 1 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0 N 1 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc 1 B - Ad. Avistamento WSW >20 3 - 13:45 20' 4 1021 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 

AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE d e Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc 1 B - Ad. Avistamento WSW >20 3 - 13:45 20' 4 1021 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc B - Ad. - WSW >20 2 - 13:46 2' 4 923 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc 1 C - Ad. Avistamento SSW >20 1 - 13:47 30'' 4 840 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc C - Ad. Fuga SSW >20 1 - 13:48 - 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 P6N 12:55 2h Nperc B - Ad. Fuga WSW >20 1 - 13:48 - 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P11N-A 13:00 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 2

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P11N-A 13:00 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P11N-A 13:00 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 2 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h - - - - - - - - - - - - - 1 N 2 1 0 2

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h - - - - - - - - - - - - - 2 SE 2 1 0 2

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry 1 F - Ad. Avistamento SSE >20 1 - 18:40 2' 4 1851 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry F - Ad. Fuga SSE >20 1 - 18:42 - 4 1800 - - - - - -Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry F - Ad. Fuga SSE >20 1 - 18:42 - 4 1800 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry 1 G - Ad. Avistamento WNW >20 12 - 18:42 40'' 4 1801 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry G - Ad. - WNW >20 1 - 18:42:00 1'20'' 4 1752 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 P3N 17:40 2h Achry G - Ad. Fuga WNW >20 1 - 18:44:00 - 4 1752 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 E 1 0 0 23,2

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 1,1 NE 1 0 0 21,4

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 22,6

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Bbute 1 H - Ad. Avistamento NNW 10-20 10 - 10:55 10'' 4 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Bbute H - Ad. - NNW 10-20 5 - 10:55 5'' 4 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Bbute H - Ad. - NNW 10-20 2 - 10:55 40'' 4 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Bbute H - Ad. Fuga NNW 0 2 - 10:56 - 4 1295 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall 1 I - - Avistamento - 2 11 (Poste) - 11:54 4'20'' 1 1396 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall I - - Fuga - 2 11 (Poste) - 11:58 - 1 1396 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall 1 J - - Avistamento (=I) ESE 2 11 (Poste) - 12:02 2' 1 1395 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE 10-20 1 - 12:04 5'' 1 1395 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE >20 3 - 12:04 50'' 1 1395 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE >20 2 - 12:05 2'15'' 1 1445 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE >20 3 - 12:07 30'' 3 1495 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE >20 2 - 12:08 1'20'' 3 1545 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - - ESE 3 2 - 12:09 - 1 1444 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P7N 10:30 2h Cgall J - - Fuga ESE >20 2 - 12:09 - 1 1444 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 23,2
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Junho a Agosto 2010

Técnico Época Data
Ref. Ponto/ 
Transecto

Hora Duração Espécie nº ind
Ref. 
Rota

Sexo Idade
Ref. indvidual./  

Anotações
Direc. 
voo

Altura 
voo

Tipo voo Comport
Hora 

observ.
Período 
observ.

Dist. 
Min. 

Ref. 
grelha

Vento
Direc. 
Vento

Nebulosi
d.

Precipit. Visibilid. Temperat.

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 24,0

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0,8 NW 1 0 0 24,5

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h Amona 1 M - Ad. Avistamento ENE >20 2 - 13:59:00 5'30'' 4 386 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h Amona M - Ad. - ENE 4 2 - 14:01:00 - 1 791 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo 

de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a S E de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h Amona M - Ad. - ENE 4 2 - 14:01:00 - 1 791 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P9N 12:55 2h Amona M - Ad. Fuga ENE >20 2 - 14:04:00 - 4 1190 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h - - - - - - - - - - - - - 3,4 WNW 1 0 0 24,6

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h - - - - - - - - - - - - - 2,8 WNW 1 0 0 22,3

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h - - - - - - - - - - - - - 5,6 WNW 1 0 0 20,5

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv 1 N - Ad. Avistamento NNE >20 2 - 18:32:00 5' 4 1942 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv N - Ad. Fuga NNE >20 2 - 18:37:00 - 4 2317 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv 1 O - Ad. Avistamento NNE >20 2 - 18:12:00 1'10'' 4 1445 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 3 - 18:13:00 2' 4 1446 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Nperc 1 P - Im. Avistamento Circular >20 3 - 18:13:00 2' 4 1447 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Nperc P - Im. Fuga Circular >20 3 - 18:15 - 4 1446 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 2 - 18:15 1'20'' 4 1447 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 3 - 18:16 60'' 4 1549 - - - - - -Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 3 - 18:16 60'' 4 1549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Fpere 1 Q - Ad. Avistamento Circular >20 3 - 18:16 1'15'' 4 1549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Fpere Q - Ad. Fuga Circular >20 3 - 18:17 - 4 1549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 2 - 18:17 4' 4 1549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 3 - 18:21 1'30'' 4 1942 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv 1 R - Im. Avistamento NNE >20 2 - 18:22 15'' 4 1942 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv R - Im. - NNE >20 3 - 18:22 3'30'' 4 1942 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. - NNE >20 2 - 18:23 30'' 4 1988 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv O - Ad. Fuga NNE >20 2 - 18:23 - 4 2033 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv R - Im. - NNE >20 2 - 18:25 2' 4 2032 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 P4N 18:15 2h Gfulv R - Im. Fuga NNE >20 2 - 18:27 - 4 2118 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h - - - - - - - - - - - - - 2,7 NNE 2 0 0 23,9

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h - - - - - - - - - - - - - 2,6 NNE 1 0 0 25,3Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h - - - - - - - - - - - - - 2,6 NNE 1 0 0 25,3

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h - - - - - - - - - - - - - 4,3 NNE 1 0 0 24,8

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv 1 V - Ad. Avistamento NW >20 3 - 12:03:00 2'20'' 4 1902 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. - NW >20 2 - 12:05:00 1'40'' 4 1855 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. - NW >20 3 - 12:06 30'' 4 1904 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. - NW >20 2 - 12:07 3'10'' 4 1904 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. - NW >20 3 - 12:10 15'' 4 1860 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. - NW >20 2 - 12:10 45'' 4 1860 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Gfulv V - Ad. Fuga NW >20 2 - 12:11 - 4 1763 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn 1 X - Ad. Avistamento WSW >20 3 - 12:22 2' 4 1655 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn X - Ad. - WSW >20 2 - 12:24 1'10'' 4 1604 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn X - Ad. - WSW >20 3 - 12:25 10'' 4 1554 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn X - Ad. - WSW >20 2 - 12:25 45'' 4 1605 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn X - Ad. - WSW >20 3 - 12:26 3'30'' 4 1555 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P10 11:30 2h Hpenn X - Ad. Fuga WSW >20 3 - 12:29 - 4 1555 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h - - - - - - - - - - - - - 2,6 ESE 1 0 0 24,0

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h - - - - - - - - - - - - - 3,4 ENE 1 0 0 24,7

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h - - - - - - - - - - - - - 0,9 ENE 1 0 0 24,6

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h - - - - - - - - - - - - - 0,9 ENE 1 0 0 24,6

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Gfulv 1 Z - Ad. Avistamento NNW >20 2 - 12:24 2'40'' 4 2281 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Gfulv Z - Ad. - NNW >20 3 - 12:27 10'' 4 2426 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Gfulv Z - Ad. - NNW >20 2 - 12:27 2'20'' 4 2426 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Gfulv Z - Ad. Fuga NNW >20 2 - 12:29 - 4 2497 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn 1 AA - Ad.Avistamento (Fase Clara)NE >20 10 - 12:29 17' 4 2497 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn AA - Ad. - NE >20 6 - 12:46 7'' 4 2618 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn AA - Ad. - NE >20 10 - 12:46 1'40'' 4 2618 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn AA - Ad. - NE >20 3 - 12:48 30'' 4 2589 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn AA - Ad. - NE >20 2 - 12:48 40'' 4 2559 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 P2N 13:45 2h Hpenn AA - Ad. Fuga NE >20 2 - 12:49 - 4 2617 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 NE 0 0 0 20,1

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 NNE 0 0 0 20,9Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 NNE 0 0 0 20,9

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h - - - - - - - - - - - - - 2,2 NNW 0 0 0 21,7

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Achry 1 AB - Ad. Avistamento E >20 2 - 12:30 1'30'' 4 2455 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Achry AB - Ad. - E 10-20 3 - 12:31 1'15'' 4 2549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Anisu 1 AC - Ad. Avistamento Circular >20 3 - 12:32 45'' 4 2579 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Anisu AC - Ad. Fuga Circular >20 3 - 12:32 - 4 2579 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Achry AB - Ad. - E >20 2 - 12:32 1'10'' 4 2579 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 21-06-2010 P5N 10:55 2h Achry AB - Ad. Fuga E >20 2 - 12:33 - 4 2632 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 4,7 WNW 1 0 0 27,1

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 6,3 WNW 1 0 0 25,9

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 6,3 WNW 1 0 0 26,3

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Nperc 2 A M/F Ad. Avistamento SW >20 3 - 16:24:00 1'15'' 4 2243 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Nperc A M/F Ad. - SW >20 2 - 16:25:00 25'' 2243 - - - - - -Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Nperc A M/F Ad. - SW >20 2 - 16:25:00 25'' 2243 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Nperc A M/F Ad. Fuga SW >20 2 - 16:26:00 - 2163 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Gfulv 1 B - Ad. Avistamento SW >20 2 - 16:32 2' 2514 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall 1 C - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 16:34 3' 2345 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Gfulv B - Ad. Fuga SW >20 2 - 16:34 - 2273 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall C - Ad. - WSW >20 5/2 - 16:37 1'20'' 2272 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall C - Ad. Fuga WSW >20 5/2 - 16:38 - 2195 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Achry 2 D - Ad. Avistamento - 0-10 11 - 17:03:00 57' 2353 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Ftinn 1 E M Ad. Avistamento ENE >20 5/2 - 17:37:00 2' 2454 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Ftinn E M Ad. - ENE >20 6 - 17:39:00 10'' 2486 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Ftinn E M Ad. - ENE 0-10 1 - 17:39 15'' 2486 - - - - - -

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a SE d e Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV
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Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Ftinn E M Ad. - ENE 10-20 5/2 - 17:40 1'10'' 2517 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Ftinn E M Ad. Fuga ENE 10-20 5/2 - 17:41 - 2548 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall 1 F - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 17:41 60'' 2603 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall F - Ad. - WSW >20 5 - 17:42 1'20'' 2676 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall F - Ad. - WSW >20 2 - 17:43 50'' 2676 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 14-07-2010 P5N 16:00 2h Cgall F - Ad. Fuga WSW >20 2 - 17:44 - 2484 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P9N 12:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 WSW 0 0 0 26,1

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P9N 12:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 WSW 0 0 0 26,1

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P9N 12:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,3 WSW 0 0 0 26,9

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P9N 12:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 WSW 0 0 0 29,0

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P9N 12:30 2h Achry 1 G - Juv. Avistamento - 0-10 11 - 18:07:00 1'30'' 4 641 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P7N 14:50 2h - - - - - - - - - - - - - 2,0 SW 0 0 0 28,3

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P7N 14:50 2h - - - - - - - - - - - - - 2,7 SW 0 0 0 28,9

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P7N 14:50 2h - - - - - - - - - - - - - 0,7 SW 0 0 0 28,7

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P11 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 4,6 SW 0 0 0 29,1

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P11 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 SW 0 0 0 27,3

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P11 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 3,5 W 0 0 0 26,2

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P11 17:35 2h Rap. Ñ Id. 1 I - - Avistamento SW >20 2 - 18:07 1'30'' 4 1062 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 P11 17:35 2h Rap. Ñ Id. I - - Fuga SW 10-20 2 - 18:08 - 4 929 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 27,8Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 27,8

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 27,6

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h - - - - - - - - - - - - - 4,0 W 1 0 0 27,5

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv 6 J - - Avistamento Circular >20 3 - 13:01 1'40'' 4 1642 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv J - - Fuga Circular 3 - 13:02 - 1642 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv 6 L - - Avistamento NE 3 - 13:12 1'10'' 1190 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv L - - - NE 2 - 13:13 1'20'' 1190 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv L - - Fuga NE 2 - 13:14 - 1290 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Rap. Ñ Id. 1 M - - Avistamento N 2 - 13:20 20'' 1050 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Rap. Ñ Id. M - - - N 1 - 13:21 10'' 1097 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Rap. Ñ Id. M - - Fuga N 10-20 1 - 13:21 - 1097 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Cgall 2 N M/F Ad. Avistamento SE >20 3 - 13:26:00 2' 1148 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Cgall N M/F Ad.M com cobra; F persegue macho momentânea e ocasionalmente)SE >20 2 - 13:28:00 10'' 1148 - - - - - -Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Cgall N M/F Ad.M com cobra; F persegue macho momentânea e ocasionalmente)SE >20 2 - 13:28:00 10'' 1148 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Cgall N M/F Ad. - SE >20 3 - 13:28:00 1'50'' 1147 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Cgall N M/F Ad. Fuga SE >20 3 - 13:30:00 - 1147 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv 1 O - - Avistamento ESE 2 - 13:41:00 3' 1055 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv 3 P - - Avistamento WSW 3 - 13:44:00 2'30'' 1147 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv O - - Fuga ESE 2 - 13:44:00 - 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv 1 Q - - Avistamento SE 3 - 13:45:00 45'' 1147 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv Q - - - SE 2 - 13:46:00 20'' 1195 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv P - - - WSW 2 - 13:46:00 60'' 1147 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv Q - - Fuga SE 2 - 13:46:00 - 1194 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P6N 12:15 2h Gfulv P - - Fuga WSW 2 - 13:47:00 - 964 - - - - - -

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h - - - - - - - - - - - - - 2,0 WSW 1 0 0 33,6

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h - - - - - - - - - - - - - 2,2 W 1 0 0 31,6

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h - - - - - - - - - - - - - 3,8 W 1 0 0 29,8

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv 26 R - - Avistamento NE >20 3 - 15:52 6' 4 1195 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv 2 S - - Avistamento E 10-20 1 - 15:53 4' 4 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv S - - Fuga E 10-20 1 - 15:57 - 4 1294 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R1 - - Fuga Circular >20 3 - 15:58 - 4 1244 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
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Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R1 - - Fuga Circular >20 3 - 15:58 - 4 1244 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R2 - - - NNW 2 - 15:58 40'' 3 1295 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R2 - - - NNW 2 - 15:58 - 1 1346 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R2 - - - NNW 3 - 15:58 1'05'' 3 1347 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Gfulv R2 - - Fuga NNW 3 - 16:00 - 3 1347 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Cpyga 1 T M Ad. Avistamento NE 0-10 10 - 16:41 40'' 4 1301 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P3N 14:55 2h Cpyga T M Ad. Fuga NE 0-10 10 - 16:41 - 4 1352 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 5,4 WSW 1 0 0 28,5
Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 3,6 WSW 1 0 0 27,4
Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 4,4 WSW 1 0 0 24,0

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc 1 U - Ad. Avistamento NNW >20 3 - 18:48 15'' 4 1798 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc U - Ad. - NNW >20 3 - 18:49 60'' 4 1749 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc U - Ad. - NNW >20 3 - 18:50 1'10'' 4 1699 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc U - Ad. - NNW >20 3 - 18:50 1'10'' 4 1699 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc U - Ad. - NNW >20 3 - 18:51 2'30'' 4 1799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Nperc U - Ad. Fuga NNW >20 3 - 18:53 - 4 1897 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 16-07-2010 P4N 18:20 2h Cgall 1 V - - Avistamento - 2 11 - 20:08 12' 1 1394 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P2N 15:50 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 WSW 1 0 0 31,5

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P2N 15:50 2h - - - - - - - - - - - - - 1,8 N 1 0 0 31,3

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P2N 15:50 2h - - - - - - - - - - - - - 1,1 NW 1 0 0 31,4

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P10 18:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0 0 0 33,4

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P10 18:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0 0 0 32,2

Rui Pedroso Verão2 17-07-2010 P10 18:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0 0 0 30,6

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h - - - - - - - - - - - - - 1,2 NE 0 0 0 27,8

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 31,2

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 E 0 0 0 32,3Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 E 0 0 0 32,3

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB - - Avistamento SSW >20 3 - 11:11 6' 4 2307 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv 2 AC - - Avistamento SSW >20 3 - 11:14 6' 4 2269 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv 4 AB1 - - - SSW >20 3 - 11:15 6' 4 2191 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB2 - - - SSW >20 3 - 11:17 6' 4 2109 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB3 - - - SSW >20 3 - 11:17 6' 4 2109 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB3 - - Fuga SSW >20 3 - 11:19 6' 4 1931 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB2 - - - SSW >20 3 - 11:19 6' 4 1836 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv 14 AD - - Avistamento SSW >20 3 - 11:19 6' 4 1738 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB2 - - - SSW >20 3 - 11:21 6' 4 1787 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AB2 - - Fuga SSW >20 3 - 11:21 6' 4 1930 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Gfulv AD - - Fuga SSW >20 3 - 11:21 6' 4 1738 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Ftinn 1 AE M Ad. Avistamento NW 10-20 1 - 12:30 30'' 4 1887 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Y 10:50 2h Ftinn AE M Ad. Fuga NW 10-20 1 - 12:30 - 2 1934 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 1,8 SW 1 0 0 35,2

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 32,6

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 31,3

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AF - Ad. Avistamento ESE >20 2 - 17:40 60'' 1 1363 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AF - Ad. Avistamento ESE >20 2 - 17:40 60'' 1 1363 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AF - Ad. - ESE 0-10 11 - 17:41 60'' 4 1413 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AG - Ad. Avistamento NNW 10-20 3 - 17:54 2' 2 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 10-20 10 - 17:56 1' 2 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 10-20 3 - 17:57 1' 2 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 10-20 10 - 17:58 1' 2 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 10-20 3 - 17:59 1' 2 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW >20 2 - 18:00 3' 4 1361 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 4 2 - 18:03 - 1 1312 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. - NNW 3 11 - 18:03 21' 1 1363 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AF - Ad. Fuga ESE 0-10 11 - 18:21 - 1 1413 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AH - Ad. Avistamento (=AF) ESE 10-20 3 - 18:24 1'40'' 4 1463 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. Fuga NNW 3 11 - 18:24 - 1 1363 - - - - - -Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AG - Ad. Fuga NNW 3 11 - 18:24 - 1 1363 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 2 - 18:25 60'' 4 1362 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 3 - 18:26 3'50'' 4 1461 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 2 - 18:30 60'' 4 1461 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 3 - 18:31 3' 4 1513 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AI - Ad.Avistamento (provavelmente=AG)ENE >20 3 - 18:31 2' 4 1513 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AI - Ad. - ENE >20 5/2 - 18:33 1'10'' 4 1513 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 2 - 18:34 60'' 4 1513 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AI - Ad. Fuga ENE >20 5/2 - 18:34 - 4 1513 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 3 - 18:35 2' 4 1514 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 1 AJ - Ad.Avistamento (possivelmente=AI)NNE >20 2 - 18:35 10'' 4 1514 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AJ - Ad. Fuga NNE >20 2 - 18:35 - 4 1564 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 2 - 18:37 2' 4 1514 - - - - - -Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 2 - 18:37 2' 4 1514 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. - ESE >20 3 - 18:39 30'' 4 1613 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall 2 AL - Ad. Avistamento SSW >20 3 - 18:39 30'' 4 1613 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AH - Ad. Fuga ESE >20 3 - 18:39 - 4 1562 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 X 17:35 2h Cgall AL - Ad. Fuga SSW >20 3 - 18:39 - 4 1562 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 SW 2 0 0 21,7

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 3,1 SW 1 0 0 22,3

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 3,1 WSW 1 0 0 22,9

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 1 A - Ad. Avistamento W >20 2 - 10:23:00 40'' 4 1980 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv A - Ad. - W >20 3 - 10:23:00 3'25'' 4 1935 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 1 B - Ad. Avistamento W >20 3 - 10:23:00 1'20'' 4 1981 - - - - - -

Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv B - Ad. - W >20 2 - 10:25 20'' 4 1981 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv B - Ad. Fuga W >20 2 - 10:25 - 4 1936 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv A - Ad. - W >20 2 - 10:27 2' 4 1935 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv A - Ad. Fuga W >20 2 - 10:29 - 3 1842 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Mmigr 1 C - - Avistamento SSE 10-20 10 - 10:58 2' 4 1839 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Mmigr C - - Fuga SSE 10-20 10 - 11:00:00 - 4 1789 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn 1 D - - Avistamento (fase escura)SSE 10-20 10/3 - 11:00:00 3'40'' 4 1839 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo de 
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Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn 1 D - - Avistamento (fase escura)SSE 10-20 10/3 - 11:00:00 3'40'' 4 1839 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn D - - - SSE 10-20 3 - 11:03:00 30'' 4 1886 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn D - - - SSE >20 2 - 11:04 2' 4 1886 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn D - - Fuga SSE >20 2 - 11:06 - 4 1739 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Nperc 2 E - Ad. Avistamento W >20 2 - 11:27 2' 4 1933 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Nperc E - Ad. Fuga W >20 2 - 11:29 - 4 1642 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 1 F - - Avistamento SSW >20 2 - 11:34 20'' 4 1793 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Nperc 2 G - - Avistamento SSW >20 2 - 11:34 20'' 4 1793 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 8 H - Ad. Avistamento NNE 10-20 3 - 11:34 1'30'' 4 1840 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv F - Ad. Fuga SSW >20 2 - 11:34 - 4 1693 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Nperc G - Ad. Fuga SSW >20 2 - 11:34 - 4 1743 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv H - Ad. Fuga NNE 10-20 3 - 11:36:00 - 2 1888 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 4 I - Ad. Avistamento SW >20 2 - 11:36:00 10'' 4 1981 - - - - - -Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 4 I - Ad. Avistamento SW >20 2 - 11:36:00 10'' 4 1981 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv I - Ad. Fuga SW >20 2 - 11:36:00 - 4 1981 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 1 J - Ad. Avistamento NE >20 3 - 11:37 2' 4 1980 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv J - Ad. Fuga NE >20 3 - 11:39 - 3 1980 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 1 L - Ad. Avistamento (=J?) ENE >20 3 - 11:45 1'40'' 2 1934 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn 1 M - Ad. Avistamento (fase clara)SW >20 2 - 11:45 40'' 3 1934 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv 2 N - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 11:45 60'' 3 1934 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Hpenn M - Ad. Fuga SW >20 2 - 11:45 - 4 1792 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv N - Ad. Fuga WSW >20 2 - 11:46 - 4 1792 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Gfulv L - Ad. Fuga ENE >20 3 - 11:46 - 2 1979 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 Y 10:10 2h Ftinn 1 O - Ad. Avistamento - 2 11 - 11:46 10' 1 1934 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 3,7 W 2 0 0 25,8
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Técnico Época Data Ref. Ponto/ 

Transecto
Hora Duração Espécie nº ind Ref. 

Rota
Sexo Idade Ref. indvidual./  

Anotações
Direc. 
voo

Altura 
voo

Tipo voo Comport Hora 
observ.

Período 
observ.

Dist. 
Min. 

Ref. 
grelha

Vento Direc. 
Vento

Nebulosi
d.

Precipit. Visibilid. Temperat.

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 2,5 W 2 0 0 25,3

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 4 WSW 2 0 0 24,2

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Cgall 1 P - Ad. Avistamento W >20 10 - 17:48 50'' 4 1941 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Cgall P - Ad. - W >20 2 - 17:48 3' 4 1895 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Cgall P - Ad. Fuga W >20 10 - 17:51 - 4 1800 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry 1 Q - Juv. Avistamento SSW 10-20 1 - 18:23 30'' 4 2317 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry 1 R - Juv. Avistamento Circular >20 3 - 18:23 10' 4 2354 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry R - Juv. Fuga Circular >20 3 - 18:23 - 4 2354 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. - SSW 10-20 3 - 18:24 60'' 4 2318 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. - SSW 10-20 1 - 18:25 1'40'' 4 2318 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. - SSW 10-20 3 - 18:27 6' 4 2281 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry 1 R1 - Juv. Avistamento SSE >20 3 - 18:28 4' 4 2355 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry R1 - Juv. - SSE >20 2 - 18:32 4' 4 2390 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. - SSW >20 2 - 18:33 5' 4 2425 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry R1 - Juv. - SSE >20 12 - 18:36 1'20'' 4 2318 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry R1 - Juv. - SSE >20 2 - 18:37 50'' 4 2241 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry R1 - Juv. Fuga SSE >20 2 - 18:38 - 4 2240 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. Fuga SSW >20 2 - 18:38 - 4 2160 - - - - - -Rui Pedroso Verão3 23-08-2010 P4N 17:30 2h Achry Q - Juv. Fuga SSW >20 2 - 18:38 - 4 2160 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P5N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,7 W 1 0 0 24,6

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P5N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 W 1 0 0 25,5

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P5N 10:30 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 W 1 0 0 27,1

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P5N 10:30 2h Cgall 1 S - Ad. Avistamento ENE 10-20 3 - 11:10 3' 4 2455 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P5N 10:30 2h Cgall S - Ad. Fuga ENE >20 3 - 11:13 - 4 2549 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P11 15:20 2h - - - - - - - - - - - - - 2,9 SW 1 0 0 31,6

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P11 15:20 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 SW 1 0 0 30,7

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P11 15:20 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 SW 1 0 0 31

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P6N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 2,6 SW 1 0 0 31,5

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P6N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 1,5 SW 1 0 0 30,7

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 P6N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 4,2 WSW 1 0 0 28,7

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 28,5Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 0 0 28,5

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0,7 ENE 0 0 0 29,8

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h - - - - - - - - - - - - - 0,4 ENE 0 0 0 31,9

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv 1 U - Ad. Avistamento SSE >20 3 - 11:15 4' 4 1351 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Hpenn 1 V - Ad. Avistamento Circular >20 3 - 11:18:00 60'' 4 1352 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Hpenn V - Ad. Fuga Circular >20 3 - 11:19:00 - 4 1352 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv U - Ad. - SSE >20 2 - 11:19:00 30'' 4 1352 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv U - Ad. - SSE >20 3 - 11:20 1'30'' 4 1301 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv U - Ad. - SSE >20 2 - 11:22 1'40'' 4 1301 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv U - Ad. - SSE 4 2 - 11:23:00 - 1 1248 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P3N 10:10 2h Gfulv U - Ad. Fuga SSE >20 2 - 11:23:00 - 3 1247 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 WNW 1 0 0 37,1

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0,6 SW 1 0 0 34

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 0 32,4

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry 1 X - Juv. Avistamento ESE >20 3 - 18:53 1'30'' 4 536 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry X - Juv. - ESE >20 2 - 18:55 40'' 4 536 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry X - Juv. Fuga ESE >20 2 - 18:55 - 4 535 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry 1 Z - Ad. Avistamento NE >20 2 - 19:01 50'' 4 570 - - - - - -
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Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry 1 AA - Juv. Avistamento NNE >20 3 - 19:01 3' 4 570 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry Z - Ad. Fuga NE >20 2 - 19:01 - 4 752 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry AA - Juv. - NNE >20 2 - 19:04 50'' 4 605 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry AA - Juv. - NNE >20 3 - 19:05 2' 4 605 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry AA - Juv. Fuga NNE >20 3 - 19:07 - 4 640 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 25-08-2010 P9N 17:30 2h Achry 1 AB - Juv. Avistamento - 0-10 11 - 19:19 11' 4 641 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 SW 1 0 0 28,1

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h - - - - - - - - - - - - - 3,6 SW 2 0 0 29,5

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h - - - - - - - - - - - - - 6,7 SW 2 0 0 32,4

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv 1 AC - Ad. Avistamento SE >20 2 - 10:56 4' 4 2164 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv AC - Ad. Fuga SE >20 2 - 11:00 - 4 2202 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv 1 AD - Ad. Avistamento N >20 2 - 11:28 30'' 4 2164 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv AD - Ad. - N >20 3 - 11:28 3' 4 2204 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv 1 AE - Ad. - NE >20 3 - 11:31 2'50'' 4 2204 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv AD - Ad. - N >20 2 - 11:31 2'10'' 4 2243 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv AE - Ad. Fuga NE >20 3 - 11:33 - 4 2282 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P2N 10:15 2h Gfulv AD - Ad. Fuga N >20 2 - 11:33 - 4 2395 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h - - - - - - - - - - - - - 3,6 SW 2 0 0 34,3

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h - - - - - - - - - - - - - 1,6 SW 2 0 0 36,5

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h - - - - - - - - - - - - - 7 SW 2 0 0 36,2

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h Cpyga 1 AF - Juv. Avistamento N >20 3 - 13:16 1'20'' 4 1707 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h Cpyga AF - Juv. - N >20 2 - 13:18 2' 4 1757 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 P10 12:35 2h Cpyga AF - Juv. Fuga N 0-10 9 - 13:20 - 4 1952 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 3,1 W 2 0 0 32,5Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 3,1 W 2 0 0 32,5

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 1,9 W 2 0 0 30,6

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h - - - - - - - - - - - - - 1,2 W 2 0 0 29,2

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h Cgall 1 AG - - Avistamento - 2 11 - 16:47 13' 1 1311 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h Cgall 1 AH - - Avistamento SSW 10-20 3 - 17:43 60'' 2 1414 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h Cgall AH - - - SSW >20 2 - 17:44 20'' 3 1413 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 26-08-2010 X 16:00 2h Cgall AH - - - SSW 2 11 - 17:44 16' 1 1363 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h - - - - - - - - - - - - - 1,3 SW 1 0 0 21,9

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h - - - - - - - - - - - - - 0 - 1 0 0 23,7

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h - - - - - - - - - - - - - 0,9 S 1 0 0 25,9

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv 1 AI - Ad. Avistamento NE >20 3 - 10:47 60'' 4 1098 - - - - - -
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Junho a Agosto 2010
Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AI - Ad. - NE >20 2 - 10:48 40'' 4 1098 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv 1 AJ - Ad. Avistamento (inclui AI) NNE >20 3 - 10:48 4' 4 1344 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. Avistamento WNW >20 2 - 10:49 2' 4 1237 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv 1 AL - Ad. WNW >20 3 - 10:49 2' 4 1239 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 2 - 10:49 2' 4 1239 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 3 - 10:49 2' 4 1152 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 2 - 10:49 4' 4 1152 - - - - - -

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras 
Planadoras Implementação do Protocolo metodológico das Medidas  Compensatórias decorrentes do Processo 

de AIA do Ramal da Linha Mogadouro-Valeira para a S E de Olmos (Macedo de Cavaleiros), a 220 kV

 

 

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 3 - 10:49 2' 4 1243 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 2 - 10:49 2' 4 1243 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. WNW >20 3 - 10:49 2' 4 1052 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AJ - Ad. - NNE >20 2 - 10:52 3' 4 1344 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv 2 AM - Ad. - WNW >20 3 - 10:55 9' 4 1193 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AJ - Ad. Fuga NNE >20 2 - 10:55 - 4 1345 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AM1 - Ad. - S >20 2 - 11:04 3' 4 1194 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AM2 - Ad. - NE >20 3 - 11:04 3' 4 1194 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. - WNW >20 2 - 11:05 2' 4 1052 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AM1 - Ad. Fuga S >20 2 - 11:07 - 4 1097 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AL - Ad. Fuga WNW >20 2 - 11:07 - 4 1050 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AM2 - Ad. Fuga NE >20 3 - 11:07 - 4 1294 - - - - - -Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AM2 - Ad. Fuga NE >20 3 - 11:07 - 4 1294 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Nperc 1SEM ROTA: junto com AJ- Ad. Avistamento NNE >20 3 - 10:48 4' 4 1344 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Nperc SEM ROTA: junto com AJ- Ad. - NNE >20 2 - 10:52 3' 4 1344 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Nperc SEM ROTA: junto com AJ- Ad. Fuga NNE >20 2 - 10:55 - 4 1345 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Ftinn 1 AN F Ad. Avistamento SW >20 2 - 11:51 15'' 4 1194 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv 1 AO - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 11:51 30'' 4 1145 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Ftinn AN F Ad. - SW >20 3 - 11:51 40'' 4 1146 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Gfulv AO - Ad. Fuga WSW >20 2 - 11:51 - 4 1098 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Ftinn AN F Ad. - SW >20 2 - 11:52 1'20'' 4 1146 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 27-08-2010 P7N 10:05 2h Ftinn AN F Ad. Fuga SW >20 2 - 11:53 - 4 962 - - - - - -
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D.6 Dados de campo de observação de rapinas 
relativos ao último trimestre – pontos extra 

 



Junho a Agosto de 2010

Técnico Época Data
Ref. Ponto/ 
Transecto

Hora Duração Espécie nº ind Ref. Rota Sexo Idade
Ref. indvidual/  

Anotações
Direc. 
voo

Altura 
voo

Tipo 
voo

Comport
Hora 

observ.
Período 
observ.

Dist. 
Min. 

Ref. 
grelha

Vento
Direc. 
Vento

Nebulosid. Precipit. Visibilid. Temperat.

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Portela 11:20 1h - - - - - - - - - - - - - 1 N 0 0 0 3

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Portela 11:20 1h Gfulv 14 A - - Avistamento NW >20 3 - 12:08:00 4' 4 916 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Portela 11:20 1h Gfulv A - - Fuga NW >20 3 - 12:12:00 - 4 917 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Olguinhas 17:05 1h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 2

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Olguinhas 17:05 1h - - - - - - - - - - - - - 1 N 1 0 0 2

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Olguinhas 17:05 1h Nperc 1 D - Ad. Avistamento SSE >20 2 - 17:14:00 50'' 4 1012 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 17-06-2010 Olguinhas 17:05 1h Nperc D - Ad. Fuga SSE >20 2 - 17:15:00 - 4 967 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 18-06-2010 Extra - - Mmilv 1 E - Juv. Avistamento - >20 10 - 12:37:00 51'' 4 1938 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 Extra - - Ftinn 1 L - - Avistamento S >20 1 - 12:43 20'' 4 1341

Dados de Campo de Observação de Rapinas e outras Pl anadoras - Pontos 
extra
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Rui Pedroso Verão1 19-06-2010 Extra - - Ftinn 1 L - - Avistamento S >20 1 - 12:43 20'' 4 1341

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 Extra - - Bbute 2 S M/F Ad. Avistamento SSE 10-20 3 - 10:28:00 1'40'' 4 1354 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 Extra - - Bbute 1 T - Ad. Avistamento E 10-20 1 - 11:06:00 5'' 2 1744 - - - - - -

Rui Pedroso Verão1 20-06-2010 Extra - - Gfulv 1 U - Ad. Avistamento E >20 2 - 11:09:00 20'' 4 1893 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 15-07-2010 Extra - - Cgall 1 H - Ad.Avistamento (com cobra) - 10-20 1 - 14:56:00 10'' 4 1293 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Extra - - Bbute 1 X - Ad. Avistamento NW 10-20 3 - 8:43 30'' 4 1983 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Extra - - Gfulv 1 Z - Ad. Avistamento W >20 2 - 8:55 50'' 4 2028 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 18-07-2010 Extra - - Bbute 1 AA - Ad. Avistamento NE 0-10 10 - 8:56 25'' 4 2072 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 19-07-2010 Extra - - Bbute 1 AM - Ad. Avistamento - 3 11 - 8:39 3' 1 510 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 19-07-2010 Portela 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 36,1

Rui Pedroso Verão2 19-07-2010 Portela 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 3,5 WSW 1 0 0 34,4

Rui Pedroso Verão2 19-07-2010 Portela 18:20 2h - - - - - - - - - - - - - 1,4 NW 1 0 0 30,7

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 19,5

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 21,4

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 24,6

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h - - - - - - - - - - - - - 0,0 - 1 0 0 28,2

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall 1 AN - Ad. Avistamento WNW 10-20 3 - 9:24 6' 4 838 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall 1 AO - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 9:28 20'' 4 880 - - - - - -Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall 1 AO - Ad. Avistamento WSW >20 2 - 9:28 20'' 4 880 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AO - Ad. - WSW >20 3 - 9:28 30'' 4 880 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AO - Ad. - WSW >20 2 - 9:29 30'' 4 838 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AN - Ad. - WNW >20 2 - 9:30 30'' 4 838 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AO - Ad. - WSW >20 3 - 9:30 60'' 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AN - Ad. - WNW >20 3 - 9:30 50'' 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AO - Ad. Fuga WSW >20 3 - 9:31 - 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão2 20-07-2010 Portela 7:25 2h Cgall AN - Ad. Fuga WNW >20 3 - 9:31 - 4 799 - - - - - -

Rui Pedroso Verão3 24-08-2010 Extra - - Cgall 1 T - Ad. Avistamento Circular >20 3 - 17:26 60'' 4 968 - - - - - -
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D.7 Dados de observação de aves no ninho relativos 
ao último trimestre 



Observação de aves no ninho

Junho a Agosto de 2010

Técnico Data
Ref. do 
Ninho

Hora Duração
Estado do 

ninho
Espécie Nº ovos Nº crias

Idade das 
crias

Nº regurgitações Vento
Direc. 
Vento

Nebulosidade Precipitação Visibilidade Temperatura Obse rvações

Rui Pedroso 21-06-2010 AC3 10:55 2H 1 Achry 0 2 40 – 45 dias - 0,6 ENE 0 0 0 20,1

Rui Pedroso 24-06-2010 AC2 12:35 2H 1 Achry 0 1 40 – 45 dias - 0,0 - 1 0 0 32,5

Rui Pedroso 14-07-2010 AC3 16:00 2h 1 Achry 0 0 - - 4,7 WNW 1 0 0 27,1

Rui Pedroso 15-07-2010 AC2 12:30 2h 1 Achry 0 0 - - 0,6 WSW 0 0 0 26,1
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Legenda: Estado do ninho: 1 - Em utilização; 2 - Em bom estado com indícios de ocupação; 3 - Em bom estado sem indícios de ocupação; 4 - Em mau estado

Espécie:  Achry - Aquila chrysaetos (águia-real); Hfasc - Hieraaetus fasciatus (águia de Bonelli ou águia-perdigueira); Gfulv - Gyps fulvus (grifo)

Nº ovos:  Número de ovos por eclodir

Nº regurgitações: Número de regurgitações recolhidas

Velocidade do vento:  0 - ausente; 1- fraco; 2 - moderado; 3 - forte

Direcção do vento:  N, NE, E, SE, S, SO, O, NO

Nebulosidade:  0 - céu limpo; 1- < 50%; 2 - 50 a 100%

Precipitação:  0 - ausente; 1 - fraca; 2 - moderada; 3 - forte

Visibilidade:   0 - total; 1 - até 500m; 2 - até 100m; 3 - até 50m; 4 - até 25m; 5 - até 10m

Temperatura: 1 - frio; 2 - tolerável; 3 - calor


