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“Promoção do Habitat do Lince-ibérico 
e do Abutre-preto no Sudeste de 
Portugal” (LIFE08 NAT/P/000227)
– Projecto co-financiado a 75% pelo 
Programa LIFE-Natureza da Comissão 
Europeia



Sabia que...
Responde a dúvidas que tenha

Boas práticas que promovem 
a conservação da natureza e das 
espécies-alvo

Medidas de conservação 
dirigidas ao lince-ibérico

Medidas de conservação 
dirigidas ao abutre-preto

Medidas de gestão a utilizar 
com algumas precauções 
uma vez que, de outra forma, 
poderão não ser boas práticas



Fotografia:
LPN/Programa Lince
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Fotografia:
ICNF/CNRLI J. Valkenbourg



5

o Lince-ibérico, o Abutre-preto
e a Paisagem Mediterrânica

O lince-ibérico (Lynx pardinus) e o abutre- 
-preto (Aegypius monachus) são duas espécies 
características da paisagem mediterrânica e da 
Península Ibérica, fazendo parte da sua história 
e dos seus valores naturais. Contudo, desde o 
século XX tornaram-se muito raras estando ac-
tualmente em perigo de extinção em Portugal. 
Apesar de serem animais muito diferentes, as 
causas para o declínio das suas populações são 
semelhantes podendo por isso ser trabalhadas 
conjuntamente. Estas consistem principalmen-
te na perda e fragmentação da paisagem medi-
terrânica, na falta de alimento e na mortalidade 
não natural. 

O Projecto LIFE Habitat Lince Abutre teve início 
em 2010 e surgiu com o objectivo de diminuir 
estas causas de ameaça e melhorar as condi-
ções de ocorrência do lince-ibérico e do abutre- 
-preto no Sudeste de Portugal. Para isso 
tem previstas acções para a promo-
ção e manutenção de habitats 
mediterrânicos com condições 
propícias para a existência destas 
duas espécies (incluindo disponi-
bilidade de alimento e refúgio) e 
para a sensibilização da socieda-
de civil para este tema. Adi-
cionalmente, este projecto 
pretende demonstrar que 
as actividades económi-
cas locais (p. ex. agri-
cultura, silvicultura, 
cinegética) que con-

tribuem para a existência da típica paisagem 
mediterrânica do sul de Portugal, essencial 
para estas e muitas outras espécies, podem 
ser compatíveis com a conservação da Natu-
reza, promovendo-se assim simultaneamente 
o património cultural e natural desta região.

De forma a concretizar o seu principal objectivo, 
este projecto pretende:

•	 Conservar	e	recuperar	a	paisagem	mediterrâ-
nica 

•	 Aumentar	 a	 disponibilidade	 alimentar	 para	
as espécies-alvo 

•	 Promover	 o	 estabelecimento	 de	 populações	
das espécies-alvo

•	 Sensibilizar	a	sociedade	civil	para	a	conserva-
ção da Natureza e da biodiversidade
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Fotografia:
LPN/Programa Lince

Paisagem 
Mediterrânica
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o Lince-ibérico, o Abutre-preto
e a Paisagem Mediterrânica

A trabalhar no Sudeste de Portugal… 

As acções previstas neste projecto estão a ser 
desenvolvidas no Sudeste de Portugal (Alentejo 
e Algarve) em áreas classificadas da Rede 
Natura 2000, mais especificamente nas regiões 
de Mourão, Moura e Barrancos, do Vale do 

Guadiana e da Serra do Caldeirão. Nestas três 
regiões predomina a paisagem mediterrânica, 
existindo em todas elas uma reduzida ocupação 
humana, concentrada em especial nas principais 
localidades.

Região de Mourão, 
Moura e Barrancos

Região do Vale 
do Guadiana

Região da Serra 
do Caldeirão

SIC (Sítio de Importância Comunitária)

ZPE (Zona de Protecção Especial)
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Região de Mourão, 
Moura e Barrancos

Inclui a ZPE Mourão/
Moura/Barrancos e 
o SIC Moura/Barran-
cos, abrangendo uma 
área total de aprox.  
90.300ha que inclui os 
concelhos de Mourão, 

Moura, Barrancos e Serpa. A actividade cinegéti-
ca (em particular a caça maior), a agro-pecuária 
(em especial de porco-preto e gado bovino) e a 
olivicultura são as principais actividades econó-
micas da região. É uma das áreas de ocorrência 
mais recente do lince-ibérico e de presença re-
gular do abutre-preto.

Região do Vale 
do Guadiana

Inclui a ZPE do Vale 
do Guadiana e o SIC 
Guadiana, abrangen-
do uma área total de 
aprox. 97.000ha que 
inclui os concelhos  
de Almodôvar, Serpa, 

Beja, Mértola, Loulé, Castro Marim e Alcoutim. A 
agro-pecuária (em especial de ovinos) e a acti-
vidade cinegética (em particular a caça menor) 
constituem as principais actividades económi-
cas da região. É uma das áreas de ocorrência 
histórica do lince-ibérico e de presença regular 
do abutre-preto.

Região da Serra 
do Caldeirão

Inclui o SIC Caldeirão, 
abrangendo uma área 
aprox. de 47.200ha 
que inclui os conce-
lhos  de Almodôvar, 
Loulé, Silves, Tavira e 
São Brás de Alportel. 

A actividade agro-pastoril encontra-se bastante 
abandonada na região, sendo actualmente a ex-
tracção de cortiça, produção de mel e aguardente 
de medronho, algumas das principais activida-
des económicas da região. É uma das áreas de 
ocorrência histórica de lince-ibérico, não cons-
tituindo uma área habitualmente frequentada 
pelo abutre-preto.

…na Paisagem Mediterrânica 

A actual paisagem mediterrânica resulta de um 
conjunto de factores, desde o clima, passando 
pela geologia e topografia, até às actividades 
humanas. Todos estes factores moldam este 
ecossistema que é assim constituído por um 
mosaico de diferentes tipos de biótopos, no-
meadamente florestas, montados e bosques 
de sobro e azinho; vegetação ribeirinha; matos 
e matagais; olivais e pastagens. O resultado é 
uma paisagem com uma invulgar heterogenei-
dade que alberga uma biodiversidade muito rica 
e constituída por um grande número de espécies 
que não se encontram em mais nenhum lugar 
no mundo (endemismos). 
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e a Paisagem Mediterrânica

Entre as espécies de flora mais abundantes 
destacam-se: o medronheiro, a azinheira, o 
sobreiro, o carrasco, o zambujeiro, a aroeira, 
a murta, o loendro, o rosmaninho, o alecrim, o 
tomilho, a esteva e os sargaços, entre muitas 
outras. Já entre a fauna típica desta paisagem 
temos: uma grande diversidade de peixes 
dulçaquícolas únicos desta área, a águia-imperial-
-ibérica, a águia-de-Bonelli, a cegonha-preta, o 
abutre-preto, o coelho-bravo, o gato-bravo e o 
lince-ibérico.

O que é a Rede Natura 2000?

É uma rede de zonas de protecção da natu-
reza à escala da União Europeia que tem como 
objectivo garantir a salvaguarda, a longo-prazo, 
das zonas naturais mais importantes da Europa, 
contribuindo para parar a perda de biodiver-
sidade (http://ec.europa.eu/environment/natu-
re/natura2000/). A Rede Natura 2000 é designa-
da por cada Estado-Membro e é composta por:

- Sítios de Importância Comunitária (SIC): áreas 
seleccionadas ao abrigo da Directiva Habitats 
(92/43/CEE, legislação europeia que regula a 
conservação dos habitats naturais e da fauna, 
que não aves, e da flora selvagem). 

- Zonas de Protecção Especial (ZPE): áreas 
seleccionadas ao abrigo da Directiva Aves 
(79/409/CEE, legislação europeia que regula a 
conservação das aves selvagens).

A maior parte do território que está em Rede Natu-
ra é propriedade privada e é caracterizado pela 
existência de actividade humana, sendo que 
o importante é garantir a sua gestão sustentá-
vel, tanto do ponto de vista ecológico e ambiental, 
como económico e social.
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Lince-ibérico 

Lynx pardinus

Fotografia:
ICNF/CNRLI J. Valkenbourg
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o Lince-ibérico, o Abutre-preto
e a Paisagem Mediterrânica

Onde vive? 

Em termos da paisagem que utiliza, este felino 
é um especialista, utilizando o mosaico medi-
terrânico, onde áreas de matagal e floresta, 
que lhe fornecem abrigo, alternam com zonas 
de clareira e de pastagens, onde se alimenta. A 
existência de rios, ribeiras ou charcas, para sa-
ciar a sede, de preferência com vegetação ribei-
rinha que sirva também de refúgio, assim como 
a tranquilidade, são outras condições importan-
tes para a presença desta espécie. 

De que se alimenta? 

É um animal especialista, alimentando-se qua-
se exclusivamente de coelho-bravo (Oryctolagus 
cuniculus). Para um lince adulto, basta um coe-
lho por dia para ficar saciado.

Este animal esporadi-
camente pode também 
alimentar-se de outras 
presas, tais como 
perdizes, ratos ou 
crias de ungulados 
silvestres.

Animal de porte médio (peso entre 9 a 14kg)

Estatuto de conservação
CRITICAMENTE EMPERIGO

Pêlos rígidos e negros nas 
extremidades das orelhas 

denomidados “pincéis”

Longos pêlos na 
base do focinho 
que formam as 
“barbas” que 
crescem com         

a idade

Altura ao garrote,
40 a 55 cm

Cauda curta com a 
extremidade negra

Pelagem castanho- 
-amarelada com 

manchas negras e com
um padrão único em 

cada animal
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Uma espécie rara…

•	 Endémico	 da	 Península	 Ibérica,	 existe	
apenas em Portugal e Espanha. 

•	 Existem	apenas	cerca	de	 três	 centenas	
de indivíduos na natureza.

•	 As	duas	principais	populações	reprodu-
toras que se conhecem estão ambas na 
região Espanhola da Andaluzia, estando 
em curso reintroduções de animais no 
sudoeste ibérico.

•	 Mamífero	 carnívoro	mais	 ameaçado	 da	
Europa e espécie de felino mais ameaça-
do do mundo.

•	 Existem	 vários	 relatos	 de	 avistamentos	 de	
lince-ibérico, um pouco por todo o país, mas 
em especial no Sul, todos eles de difícil confir-
mação. Contudo, nos últimos anos a presença 
de lince-ibérico voltou a ser confirmada em 
Portugal, em 2010 (na região de Moura/Bar-
rancos) e em 2013 e 2014 (na área de Vila Nova 
de Milfontes), ambos animais provenientes de 
Espanha. 

•	 Estes	 registos	provam	que	não	só	os	animais	
não conhecem fronteiras, sendo a recoloni-
zação possível, como que Portugal tem ainda 
áreas com habitat adequado à presença desta 
espécie. 

O seu papel no ecossistema mediterrânico… 

Estando no topo da cadeia alimentar, o lince- 
-ibérico é essencial para o equilíbrio do ecossis-
tema mediterrânico, contribuindo para a exis-
tência de populações saudáveis de coelho-bravo 
(uma vez que caça preferencialmente animais 
doentes ou debilitados) e para o controlo natural 
das densidades de predadores generalistas (p. 
ex. raposa, sacarrabos) que com ele competem, 
uma vez que também se alimentam de coelho- 
-bravo.

Área de distribuição no final dos anos 80 (adaptado de Sarmento et al. 2004)

Área de distribuição prévia às reintroduções (LIFE Lince 2010)

Áreas de reintrodução de linces de 2010 a 2014 (www.iberlince.eu)
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Fotografia:
Programa de Conservación Ex-Situ del Lince Ibérico

Lince-ibérico
A época de reprodução do lince-ibérico 

inicia-se entre o final de Dezembro e 

Fevereiro, altura em que os machos 

procuram activamente uma fêmea para 

acasalar.
Depois de uma gestação de cerca de 65 

a 72 dias, entre meados de Março e Abril, 

nascem 1 a 5 crias. 

A partir do sétimo mês de vida os jovens linces começam a fazer uma 

vida independente dos pais. Nesta altura vivem ainda no território 

materno e só entre os 12 e 24 meses o abandonam para procurar o 

seu próprio território. Na natureza estima-se que a longevidade deste 

felino seja entre os 10 e os 15 anos de vida.

O pico de nascimento das crias de lince-ibérico e as primeiras 

etapas do seu desenvolvimento, antes de serem capazes de caçar e 

ser autónomas, ocorre de Março a Agosto. Este é considerado, 

por isso, um período sensível para esta espécie e durante o qual a 

perturbação humana (p. ex. causada por actividades silvícolas) deve 

ser minimizada em áreas de potencial reprodução desta espécie.
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Abutre-preto 

Aegypius monachus

Fotografia:
Rafael Palomo
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o Lince-ibérico, o Abutre-preto
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Onde vive? 

Nidifica em árvores de grande porte (sobreiros, 
azinheiras e/ou pinheiros) situadas em encos-
tas com muito declive, com vegetação arbustiva 
densa e pouca ou nenhuma perturbação huma-
na, preferindo bosques mediterrânicos e mata-
gais. Como área de alimentação prefere zonas 
de montado, usando 
também pastagens 
ou estepes 
cerealíferas.

De que se alimenta? 

É uma ave necrófaga, comendo apenas carcaças 
de animais mortos. Pode voar dezenas de quiló-
metros em busca de alimento, usando qualquer 
local onde ocorram carcaças desde que a pertur-
bação humana seja reduzida.Tradicionalmente 
comia sobretudo carcaças de coelho-bravo, mas 
com a crescente escassez desta presa passou a 
alimentar-se mais de gado doméstico, em espe-
cial de ovinos e caprinos, assim como de ungula-
dos silvestres como o javali ou o veado.

Não apresenta dimorfismo sexual, sendo machos e 
fêmeas muito semelhantes, contudo os juvenis são mais 

escuros do que os adultos

A plumagem é
castanha-escura, quase 

uniforme em todo o corpo

Cabeça coberta por 
uma penugem que vai 

ficando mais clara com 
a idade

Asas grandes, de 
silhueta rectangular

Cauda curta, por vezes 
observada com forma de cunha

É a maior ave de rapina da Europa, com 270-310 cm 
de envergadura e 7-13 kg de peso

Estatuto de conservação
CRITICAMENTE EMPERIGO
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 Uma espécie rara…

•		Na	Europa	ocorre	maioritariamente	no	Sul,	
em Portugal, Espanha, França (pequena 
população resultado de um programa de 
reintrodução), Grécia, Bulgária, Turquia e 
Macedónia. 

•	 A	população	da	Península	Ibérica	atin-
giu um mínimo de 200 casais no início 
dos anos 70, altura em que deixou de 
se reproduzir em Portugal. Desde 2010 
voltou a nidificar com sucesso em Por-
tugal, no Tejo Internacional, ocorrendo re-
gularmente no nosso país numa estreita 
faixa da zona fronteiriça entre a Beira Alta 
e o Baixo Alentejo.

•	 Actualmente	 existem	 cerca	 de	 2000	 ca-
sais em Espanha e menos de uma dezena 
em Portugal.

O seu papel no ecossistema mediterrânico… 

As aves necrófagas, como o abutre-preto, têm um 
importante papel para a sanidade dos ecossiste-
mas. Actuando como agentes de limpeza natural, 
estes eliminam de forma rápida e eficaz os cadá-
veres de animais, dificultando assim a propaga-
ção de doenças infecto-contagiosas. Constituem 
desta forma um elo essencial da cadeia alimen-
tar, reaproveitando a energia disponível nos ani-
mais mortos. 

Distribuição mundial no início do séc. XX

Distribuição mundial de reprodução

Distribuição mundial de invernada/migração

Adaptado de J. del Hoyo 1994
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Fotografia:
Rafael Palomo

Abutre-preto
O abutre-preto tem um período 

reprodutor longo que dura quase 9 

meses por ano, começando em finais 

de Janeiro com a construção ou 

arranjo dos ninhos. 

Faz uma postura anual, entre Fevereiro 

e Abril, sendo esta quase sempre composta 

por um único ovo. O período de incubação dura 50 a 60 dias e 

as suas crias, depois de eclodirem, demoram 100 a 120 dias até 

se tornarem independentes.  

Esta espécie atinge a maturidade sexual aos 5-6 anos de idade, 

formando casais estáveis que podem durar muitos anos. Na 

natureza podem viver até aos 20 a 25 anos.

O período de nidificação, nascimento e primeiros voos das crias 

de abutre-preto ocorre de Fevereiro a Agosto, sendo por isso este 

considerado um período sensível para a espécie e durante o qual 

esta se encontra mais vulnerável. Por esta razão, em especial em 

áreas onde esta espécie pode nidificar, actividades como limpezas 

de matos, podas, reflorestações, entre outras, deverão ser evitadas 

durante este período de forma a minimizar a perturbação 

humana e a evitar que os ninhos sejam abandonados. 
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Principais
ameaças

Fotografia:
Abutre-preto e grifos, LPN/Programa Lince;
Lince-ibérico, ICNF/CNRLI J. Valkenbourg
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• Perda e fragmentação da paisagem mediterrânica

Um dos principais factores de declínio de muitas espécies ibéricas, incluin-
do do lince-ibérico e do abutre-preto, tem sido nas últimas décadas a perda 
e fragmentação da paisagem mediterrânica, em especial devido a causas 
humanas. Estas incluem a construção de infra-estruturas (p. ex. rodovi-
as, barragens), o abandono da agricultura tradicional, a alteração do uso 
do solo para culturas mais intensivas (p. ex. plantações de eucaliptos) e 
a sobre-exporação pecuária (p. ex. encabeçamentos muito elevados e de 
produção intensiva). Como consequência, cada vez existem menos áreas 
adequadas e pouco perturbadas para estes animais ocorrerem, incluindo 
locais com características propícias para se reproduzirem. 

• Redução do alimento disponível 

O abandono das actividades agrícolas tradicionais (que proporcionava ali-
mento e abrigo a muitas espécies cinegéticas) e a introdução, por parte do 
Homem, de duas doenças infecciosas graves (mixomatose e doença he-
morrágica viral) levaram, nas últimas décadas, a um decréscimo de cerca 
de 80% das populações de coelho-bravo ibéricas, uma das principais pre-
sas do lince-ibérico e do abutre-preto. Para além disso, as regras sanitárias 
da União Europeia que impedem que os cadáveres de animais sejam deixa-
dos no campo e, nalgumas regiões, o aumento do número de explorações 
com o gado estabulado, levaram também a um decréscimo acentuado de 
alimento disponível para as aves necrófagas como o abutre-preto. 

• Mortalidade não natural 

Paralelamente a diversas causas de mortalidade natural (tais como as pa-
tologias) existem ainda uma série de factores que levam à mortalidade não 
natural do lince-ibérico e do abutre-preto. No que diz respeito ao lince-ibé-
rico, o atropelamento em rodovias constitui ainda cerca de 30% da morta-
lidade deste felino em Espanha. Também o furtivismo e o envenenamento 
(através do uso ilegal de iscos envenenados) são causas de mortalidade 
não natural, não só para o lince-ibérico mas também para o abutre-preto. 
Isto deve-se principalmente ao desconhecimento geral das pessoas relati-
vamente à importância ecológica destas espécies. No caso do abutre-preto 
um outro factor de ameaça importante a considerar é a electrocussão e 
colisão com infra-estruturas, tais como linhas eléctricas. 

São três as principais ameaças à conservação do lince-ibérico e do abutre-preto:

O que fazer?

- Conservar e recuperar 
a paisagem 
mediterrânica

- Criar condições para 
o estabelecimento 
e reprodução das 
espécies

O que fazer?

- Aumentar a 
disponibilidade 
alimentar

O que fazer?

- Sensibilizar e 
esclarecer as 
populações 

- Dialogar com as 
populações locais 
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Fotografia:
LPN/Programa Lince

Conservando e recuperando 

a paisagem mediterrânica
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A perda e fragmentação da paisagem mediterrâ-
nica é uma das principais ameaças à conserva-
ção do lince-ibérico, do abutre-preto e de muitas 
outras espécies, isto porque diminui acentuada-
mente a disponibilidade de habitats que estes 
animais em geral utilizam, incluindo de áreas de 
refúgio e reprodução.

O projecto LIFE Habitat Lince Abutre trabalha 
com agricultores, caçadores e proprietários de 
terrenos públicos e privados, com os quais efec-
tua protocolos de colaboração onde propõe a 
realização de diversas medidas de conservação 
para as espécies-alvo, bem como outras medi-
das para a adequada gestão e conservação da 
paisagem mediterrânica. 

A colaboração de todos é fundamental para que juntos possamos 
preservar a paisagem que alberga a nossa fauna e flora.
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Como refúgio o lince-ibérico utiliza preferencial-
mente áreas com vegetação mais densa como 
bosques de azinheira e sobreiro e matagais. No 
Sudeste de Portugal, em particular nas serras 
de Adiça e Ficalho (concelhos de Moura e Serpa), 
estes habitats de refúgio estão bastante frag-
mentados e maioritariamente confinados às 
cumeadas, sendo a área envolvente composta 
sobretudo por olivais desprovidos de vegetação, 
menos adequados à presença e movimentação 
desta espécie. O Projecto LIFE Habitat Lince 
Abutre pretende melhorar as condições de 
conectividade entre áreas de habitat favo-
rável para o lince-ibérico nesta região, dimi-
nuindo assim a fragmentação.

 Como?

Através da criação de corredores ecológicos 
em olivais da região de Mourão, Moura e Barran-
cos, mais especificamente nas serras de Adiça e 
Ficalho.

No que consistem estes
corredores ecológicos?

•	 São	áreas	seleccionadas	em	colaboração	com	
os olivicultores e nas quais se vai permitir a re-
generação da vegetação natural (p. ex. esteva, 
aroeira, medronheiro), importante como refú-
gio para o lince-ibérico e suas presas. 

•	 Consistem	em	pequenas	áreas	dentro	 de	um	
olival (nos seus limites ou em parcelas inteiras 
de reduzida dimensão), nas quais durante 8 
anos os olivicultores concordam em:

  - Não remover ou destruir a vegetação es-
pontânea herbácea e/ou arbustiva

  - Não utilizar qualquer produto químico 
ao nível do solo e do coberto herbáceo e 
arbustivo

  - Não proceder a quaisquer intervenções 
que afectem negativamente a regene-
ração natural da vegetação (incluindo a 
colheita da azeitona e o pastoreio)

•	 Como	 contrapartida	pela	 consequente	perda	
de rendimento, no âmbito do Projecto LIFE 
Habitat Lince Abutre é atribuído ao olivicultor 
um valor de compensação (por hectare) que 
varia dependendo do tipo de olival e sua pro-
dutividade.
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Fotografia:
LPN/Programa Lince

Posso ter um corredor ecológico
na minha propriedade?

Sim, basta que deixe a vegetação arbustiva crescer 
sem restrições dentro da sua propriedade em pe-
quenas manchas ou faixas que estejam junto ou 
nas imediações de outras áreas com vegetação 
arbustiva. Idealmente, estas deverão ter uma lar-
gura estreita (p. ex. 40 ou 50m) e estar localizadas 
nos limites da sua propriedade ou em vales en-
caixados onde a gestão é mais difícil devido ao 
acesso. Pela sua pequena dimensão e por não 
colocarem em causa a existência de corta-fogos, 
estas áreas não deverão constituir um risco de 
incêndio. Estas manchas de vegetação servem 
de refúgio a muitos animais, não apenas o lince-       
-ibérico, mas também muitas espécies cinegéti-
cas, tais como o coelho-bravo ou a perdiz, e quan-
do junto a linhas de água (ribeiros e/ou linhas de 
escorrência) contribuem para a estabilização das 
margens, diminuindo a erosão do solo.
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Fotografia:
LPN/Programa Lince

Criando condições para 

o estabelecimento e 

reprodução do lince-ibérico 

e do abutre-preto
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A crescente perda e fragmentação da paisagem mediterrânica 
leva a que os locais com estas características sejam cada vez mais 
escassos. Um dos objectivos do Projecto LIFE Habitat Lince Abutre 
é criar condições para a reprodução das espécies-alvo 
no Sudeste de Portugal.

O abutre-preto nidifica quase sempre em ár-
vores, sobretudo sobreiros, azinheiras e, por 
vezes, pinheiros. Os ninhos, feitos de vegeta-
ção (ramos e folhagem), atingem quase 2m de 
diâmetro e perto de 200kg de peso e em geral 
são construídos em encostas de declive acen-
tuado com matos abundantes e com pouca 
perturbação humana.

O lince-ibérico necessita de locais pouco per-
turbados para ter as suas crias. Estes são 
cuidadosamente escolhidos pela fêmea, e 
consistem em grandes árvores velhas e ocas, 
cavidades em rochas, matos densos e/ou 
amontoados de troncos (provenientes de ges-
tão silvícola).

 Como?

Através da implementação (a título experimen-
tal) de tocas artificiais para lince-ibérico em 
áreas de elevada adequabilidade para a espécie 
e da prevenção da perturbação nestas áreas.

  Como?

Através da colocação de ninhos artificiais 
para abutre-preto em locais adequados nas 
regiões de Mourão, Moura, Barrancos e do
Vale do Guadiana e da prevenção da 
perturbação nestas 
áreas.
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O uso de venenos, apesar de ilegal e punível 
pelas leis nacionais e europeias, é ainda uma 
prática muito comum que mata todos os anos 
centenas de animais. Cerca de 14% dos animais 
envenenados detectados são espécies amea-
çadas e por isso protegidas, a maioria delas 
aves necrófagas que, como o abutre-preto, se 
alimentam de carne morta que muitas vezes é 
usada como isco com veneno (dados de 1992 a 
2012, gentilmente cedidos pelo Programa Antí-
doto - Portugal). 

Sendo um método não selectivo, o uso de veneno 
afecta muitos outros animais para os quais não 
é dirigido, podendo inclusivamente afectar espé-
cies tão raras como o lince-ibérico. Contribuir 
para a diminuição do uso de venenos é fun-
damental não só para diminuir o risco que existe 
para a biodiversidade e saúde pública mas tam-
bém para que existam condições para o estabe-
lecimento e reprodução de espécies tão ameaça-
das como o lince-ibérico e o abutre-preto.

 Como?

Para além de um folheto de divulgação para 
sensibilizar acerca do uso de veneno, o projecto 
LIFE Habitat Lince Abutre elaborou um Plano de 
mitigação do uso de venenos para as regiões 
de Mourão, Moura e Barrancos e do Vale do Gua-
diana, que foi posteriormente disponibilizado à 
autoridade nacional da conservação da Natureza 
(ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas) para sua implementação.

Cuidados a ter com o uso de
substâncias tóxicas:

•	 Ler	sempre	os	rótulos	e	seguir	as	instruções	de	
aplicação de produtos tóxicos.

•	 Reflectir	antes	de	utilizar	substâncias	tóxicas	
e sobre de que forma as vai usar.

•	 Informar	os	que	o	rodeiam	acerca	do	perigo	do	
uso deste tipo de substâncias (persistência no 
meio ambiente, não selectividade, perigo para 
a saúde pública).

•	 Denunciar	às	autoridades	casos	de	uso	de	ve-
neno que tenha conhecimento (as denúncias 
são anónimas).

•	 Se	 encontrar	 animais	 vivos	 ou	 mortos	 com	
sinais de envenenamento ou iscos envenena-
dos, não tocar em nada e ligar de imediato às 
autoridades (SOS Ambiente: 808 200 520). 
Ao fazê-lo está a proteger a área onde vive e os 
que o rodeiam. 
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As patologias que ocorrem em populações de 
animais silvestres, em especial de espécies 
ameaçadas, como o lince-ibérico, podem ser 
uma séria ameaça à sua conservação. Isto 
deve-se ao facto destas populações serem, 
regra geral, pequenas e geograficamente 
isoladas e possuírem uma baixa variabilidade 
genética, o que potencialmente aumenta a 
sua susceptibilidade a agentes infecciosos. 
Muitas das patologias do lince-ibérico ocorrem 
também em outros animais que com ele 
partilham a paisagem mediterrânica, por 
exemplo, a tuberculose bovina (p. ex. javali, 
veado, gado bovino), a leucemia felina (p. ex. 
gato doméstico, gato-bravo), a esgana (p. ex. 
cão) ou a leptospirose (p. ex. raposa, roedores), 
entre outras. Desta forma, avaliar o estado 
sanitário da fauna que partilha habitat 
com o lince-ibérico para conhecer as áreas 
de ocorrência destas doenças bem como a sua 
prevalência, é extremamente importante para o 
sucesso da conservação deste felino.

 Como?

Através da recolha de amostras de animais do-
mésticos e silvestres, vivos (mediante capturas 
direccionadas, em matilhas, etc.) e mortos (pro-
venientes de atropelamentos ou da actividade 
cinegética), para posterior análise laboratorial.

Com esta informação o Projecto LIFE Habitat 
Lince Abutre pretende aferir a existência de 
determinados reservatórios de patologias 
potencialmente perigosas para o lince-ibérico, 
propondo, se necessário, medidas para reduzir 
ou controlar a sua presença.

Outras boas práticas que favorecem a paisagem 
mediterrânica e a reprodução das espécies são:

•	 Permitir	 uma	 adequada	 regeneração	 do	 montado,	
limitando o pastoreio a superfícies que realmente 
o suportam e assegurando um encabeçamento de 
gado e cargas de ungulados silvestres adequados 
para os recursos da propriedade.

•	 Conservar	uma	densidade	adequada	de	árvores	gran-
des, velhas e/ou mortas dispersas pela propriedade 
(1 a 5 por hectare), desde que estas não apresentem 
riscos sanitários para a restante área => Muitos ani-
mais necessitam da presença deste tipo de árvores 
tanto para refúgio como para prociar.

•	 Realizar	 podas	 de	 formação	 e	 produção	 de	 modo	
apropriado, isto é: de intensidade moderada (não 
mais do que 1/3 da biomassa da copa); preferenci-
almente com corte apenas de ramas de diâmetros 

menores do que 12 a 15 cm e que es-
tejam velhas e/ou afectadas por pra-
gas ou doenças, assegurando sempre 
a limpeza das ferramentas de corte com antifúngico 
para evitar transmissão de doenças; intervalar as po-
das entre 10 a 15 anos. 

•	 Manter	a	 vegetação	 ribeirinha	para	evitar	a	erosão	
das margens dos rios e ribeiros, servindo esta tam-
bém de refúgio a muitos animais.

•	 Evitar	 ou	 diminuir	 a	 perturbação	 entre	 Fevereiro	 e	
Agosto (época de reprodução de muitos animais 
ameaçados), em especial em áreas com caracterís-
ticas adequadas à reprodução (p. ex. presença de 
ninhos de rapinas ou árvores velhas e ocas), calen-
darizando algumas das medidas de gestão da propri-
edade tendo em conta esta época, nomeadamente, 
as reflorestações, podas, desmatações e descortiça-
mentos.
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Aumentando a disponibilidade 

alimentar do lince-ibérico

e do abutre-preto
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As aves necrófagas como o abutre-preto ali-
mentam-se quase exclusivamente de cadá-
veres, sobretudo de ungulados silvestres e de 
gado doméstico. Contudo, legalmente e por 
motivos sanitários, estas carcaças passaram a 
não poder ser deixadas no campo e devem ser 
recolhidas e destruídas, o que leva à progressiva 
diminuição do alimento disponível para este tipo 
de aves, colocando em risco as suas populações. 
Para contrariar esta tendência, o Projecto LIFE 
Habitat Lince Abutre tem como objectivo dis-
ponibilizar de forma legal e sanitariamente 
segura alimento para estas aves.

 Como?

Através da criação de uma rede de campos 
de alimentação (pequenas áreas vedadas, 
acessíveis apenas a aves e licenciadas pelas 
autoridades nacionais competentes). Aqui são 
regularmente depositadas carcaças de gado 
doméstico (rejeitando animais recentemente 
medicados) e/ou subprodutos de ungulados sil-
vestres (sem valor económico) provenientes da 
caça maior.
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O coelho-bravo é uma das presas mais impor-
tantes na Península Ibérica, sendo consumido 
por diversas espécies, incluindo o lince-ibérico 
e o abutre-preto (através do consumo das suas 
carcaças). Fomentar as populações desta 
espécie presa para aumentar as suas abun-
dâncias é uma importante tarefa do Projecto 
LIFE Habitat Lince Abutre.

 Como?

Realizando diversas medidas de gestão de 
habitat para melhorar as condições de ocorrên-
cia deste animal, nomeadamente através do au-
mento de refúgio e da disponibilidade alimentar. 

Fertilização e correcção do pH do 
solo sempre que possível com reali-
zação de sementeiras (em colabora-
ção com os gestores cinegéticos) 

Colocação de cercas eléctricas 
para protecção de pastagens para 
coelho-bravo

Construção de cercados de pro-
tecção para coelho-bravo

Melhora a qualidade das 
pastagens

Previne a herbívoria 
por ungulados (p. ex. 
veados, javalis e/ou gado 
doméstico)

Minimiza a predação 
desta espécie e aumenta 
mais rapidamente as 
suas abundâncias nas 
áreas envolventes
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Fotografia:
Nuno Miguel Pedroso

O que posso eu fazer para aumentar
as populações de coelho-bravo
na minha propriedade?

•	 Realização	de	sementeiras,	de	preferência	de	leguminosas	
ou mistas (leguminosas com gramíneas), em faixas ou 
parcelas de reduzida dimensão junto a áreas de refúgio de 
coelho-bravo. 

•	 Instalação	 de	 comedouros	 e	 bebedouros	 selectivos	 para	
coelho-bravo (preferencialmente, espaçados entre si, por 
exemplo, cerca de 200 a 300m).

•	 Criação	de	abrigos	artificiais	para	coelho-bravo	(preferen-
cialmente, em núcleos de 4-8 unidades distanciadas entre 
si cerca de 50m).

 

   Se necessário, abertura de clareiras (ou de faixas de 
descontinuidade de combustível) através da realização de 
pequenas desmatações selectivas, respeitando sempre as 
boas práticas agro-florestais. 

   Repovoamentos e reforços populacionais (apenas 
aconselhado para locais com densidades mínimas ou au-
sência de coelho-bravo e respeitando todos os requisitos 
sanitários e genéticos). Necessita de acompanhamento 
técnico especializado.

   Correcção de densidades de predadores (apenas ex-
cepcionalmente e se absolutamente necessário, e median-
te autorização das autoridades competentes, garantindo 
todas as regras de bem-estar animal e a libertação dos 
indivíduos de espécies que não raposa ou sacarrabos).
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Fotografia:
LPN/Programa Lince

Lado a lado com as pessoas 

sensibilizando e esclarecendo
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A falta de conhecimento das pessoas relativamente à importância ecológica do lince-ibérico e do abutre- 
-preto contribui para que actualmente ainda morram indivíduos destas espécies pela acção humana, tal 
como por envenenamento, atropelamento e/ou furtivismo. Para populações tão pequenas como as destas 
duas espécies, o impacto da morte de um indivíduo que seja, é muito grande. Assim, um dos objectivos do 
Projecto LIFE Habitat Lince Abutre é envolver as pessoas, esclarecendo-as e auscultando-as.

 Como? 

Através da realização de diversos eventos para a população local, agricultores, caçadores e proprietá-
rios, nomeadamente:

Workshops 
temáticos 

Participação em feiras e 
seminários

Visitas às 
medidas 
realizadas 
no terreno

Exposição itinerante da Banda 
Desenhada sobre o
Lince-ibérico 

Sessões de esclarecimento

Actividades 
de educação 
ambiental para 
crianças e 
jovens

Distribuição de diversos materiais de 
divulgação
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Fotografia:
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Dialogando com 

as populações
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Um dos principais desafios deste projecto con-
siste também em articular diferentes interlo-
cutores e saberes, procurando que o mesmo se 
constitua como uma mais-valia para todos os 
envolvidos. Assim, uma das tarefas do Projecto 
LIFE Habitat Lince Abutre é auscultar as co-
munidades locais das três áreas de actuação 
relativamente às duas espécies ameaça-
das e à gestão do seu habitat, de modo a ter 
o envolvimento de todos na gestão e conserva-
ção sustentável do ecossistema mediterrânico.

 Como?

Através da realização de inquéritos aos residen-
tes e a grupos de interesse específicos (p. ex. 
gestores cinegéticos, proprietários) no primeiro 
e último ano do projecto, de forma a avaliar al-
terações nos níveis de atitudes e expectati-
vas das comunidades locais.

Através de acções de participação pública, 
mediante reuniões participativas, que permi-
tem envolver os representantes dos grupos de 
interesse (p. ex. população local, associações do 
sector da caça, proprietários) na conservação 
do ecossistema mediterrânico.

Neste tipo de acções, membros da comunidade 
local, gestores cinegéticos, agricultores e pro-
prietários, entre outros, podem expor as suas 
percepções e debater acerca de quais os obstá-

culos e oportunidades que devem ser conside-
rados na gestão futura de cada área, tendo em 
conta não só a Rede Natura 2000 mas também 
a gestão sustentável da paisagem mediterrâni-
ca. Criam-se desta forma sinergias para uma 
gestão mais sustentável e compatível com a 
conservação da Natureza e de espécies amea-
çadas como o lince-ibérico e o abutre-preto. 

A opinião e participação de todos é 
fundamental para que juntos possa-
mos preservar o que é nosso. 

Como posso eu contribuir mais
para a conservação
da Natureza?

•	 Colabore	com	projectos	de	conservação.

•	 Participe	 nas	 sessões	 de	 esclarecimento,	
inquéritos e/ou reuniões participativas que 
ocorram na sua área de residência acerca de 
temas ambientais.

•	 No	seu	dia-a-dia	aplique	boas	práticas	de	ges-
tão na sua propriedade, tendo em atenção, 
por exemplo, a manutenção e regeneração do 
montado, a prevenção da erosão do solo, a 
conservação das linhas de água, a remoção do 
lixo e nos cuidados a ter no uso de produtos 
tóxicos.

•	 Ajude	a	 sensibilizar	 e	 esclarecer	 os	 que	o	 ro-
deiam acerca de questões ambientais. Dúvidas 
que tenha contacte as autoridades ou associa-
ções de ambiente locais e/ou nacionais.
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