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LPN – Liga para a proteção da natureza
Programa Castro Verde Sustentável

“O trabalho da LPN em Castro Verde para a conservação das estepes cerealí-
feras tem-se baseado em conhecimento científico, que permite definir as boas 
práticas de gestão deste ecossistema. As sinergias estabelecidas com 
diversos parceiros, entre os quais a Associação de Agricultores do Campo 
Branco e o Município de Castro Verde, têm sido essenciais para a preserva-
ção da paisagem e das aves estepárias, possibilitando o desenvolvimento de 
atividades como o turismo de natureza e contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável deste emblemático território do sul de Portugal.”

Rita Alcazar
Coordenadora do Programa Castro Verde Sustentável

https://www.lpn.pt/pt/conservacao-da-natureza/programa-castro-verde-sustentavel

Esta colaboração em rede entre tantos e diversos agentes é um fator de 
enorme importância para a gestão do património natural, mas também para a 
valorização do património cultural e imaterial da região, convidando a 
desfrutar do conjunto vasto de ofertas que existe, de forma equilibrada e 
sustentável.
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Homenagem à LPN
Liga para a proteção da natureza / Programa Castro Verde Sustentável

No âmbito da conferência subordinada ao Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável #17 «Parcerias para a implementação dos objetivos», que se 
realiza em Évora, integrada no ciclo de debates “Desafios 2030 - Uma 
agenda para o desenvolvimento sustentável”, a Fundação INATEL presta o 
seu sincero reconhecimento pelo trabalho desenvolvido promovido pela LPN 
– Liga para a proteção da natureza, através do Programa Castro Verde 
Sustentável: associa a conservação das aves ameaçadas nesta região do 
país com a promoção do desenvolvimento sustentável local, através de um 
trabalho em rede com um conjunto vasto de entidades parceiras. Preserva‐se 
o património natural, promove‐se o património cultural e imaterial e o turismo 
sustentável.

O Programa Castro Verde Sustentável (PCVS), desenvolvido desde 1993 pela 
LPN, a associação de defesa ambiental mais antiga da Península Ibérica, 
teve início com o Projeto “Conservação da Avifauna Estepária de Castro 
Verde”, cofinanciado por um Programa LIFE - Natureza da União Europeia 
para a Conservação da Natureza (1993 a 1999). Visa promover a 
conservação das aves estepárias da região do Campo Branco e do seu 
habitat, sendo as pseudo-estepes ou estepes cerealíferas desta região de 
especial importância. São reconhecidas nacional e internacionalmente pela 
sua relevância para várias espécies de aves como a Abetarda (Otis tarda), o 
Peneireiro-das-torres (Falco naumanni), o Grou (Grus grus), o Sisão (Tetrax 
tetrax), o Cortiçol-de-barriga-negra (Pterocles orientalis) e o 
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), entre outras. É de destacar que as 
duas primeiras são consideradas como espécies globalmente ameaçadas, 
estando incluídas no conjunto de aves consideradas de conservação 
prioritária pela União Europeia.

Equilíbrio entre natureza, atividade agrícola e benefício do património cultural 
e imaterial

A importância da conservação destas aves está dependente da manutenção 
do seu habitat e, como tal, a LPN tem desenvolvido diversos projetos LIFE de 
conservação da natureza em Castro Verde, já premiados, bem como ações 
que abordam problemas associados à atividade agrícola, à educação e 
sensibilização ambiental e à sócio-economia rural. A conservação das aves 
da região do Campo Branco é assim ditada pelas decisões individuais de 
várias centenas de agricultores e de proprietários. Uma mudança do tipo de 
atividades agrícolas ou o abandono destas atividades seria o fim das possibi-
lidades de sobrevivência da avifauna associada ao ecossistema estepário.

O Programa Castro Verde Sustentável tem por base quatro pilares: gestão 
agrícola, projetos de investigação científica e conservação da natureza, 
educação ambiental e ecoturismo.

Neste enquadramento, a LPN tem promovido ações de conservação global 
em toda a região, bem como a articulação e parceria com outras entidades e 
associações locais e regionais, que potenciam a cooperação para a melhoria 
das condições ambientais e o desenvolvimento sustentável na Zona de 
Proteção Especial de Castro Verde. São exemplos as relações de proximida-
de e cooperação com associações de agricultores e autarquias locais, 
estabelecimentos de ensino, ONG e associações com fins diversos, entida-
des do meio empresarial e da comunicação social. Desta resultam importan-
tes contribuições para o apoio técnico à comunidade agrícola, sensibilização 
ambiental da comunidade, valorização de espaços e a dinamização de 
atividades de ecoturismo.

O Centro de Educação Ambiental do Vale do Gonçalinho (CEAGV) é a sede 
do programa Castro Verde Sustentável e o ponto de partida para visitas à 
zona de proteção especial, disponibilizando informação e promovendo a 
organização de diversas atividades sobre o património natural desta região 
como, por exemplo, percursos pedestres e birdwatching.
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