
ESTRUTURA LOCAL DE APOIO DA ITI  ZONAS DE 

REDE NATURA DO ALENTEJO 

 
PROJECTO: PROTECÇÃO DA ÁGUIA-CAÇADEIRA 

 

ACÇÃO DE DIVULGAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 

 



Enquadramento do projecto 

• Trata-se de uma acção promovida pela Estrutura Local de Apoio 

(ELA) da Intervenção Territorial Integrada (ITI) da Zona da Rede 

Natura do Alentejo, de que fazem parte a Direcção Regional de 

Agricultura, o ICNB, associações de agricultores e de ambiente 

 

• Enquadra-se na acção 2.4.1. do PRODER, e denomina-se 

“Protecção da Águia-caçadeira” abrangendo 3 ZPEs do Nordeste 

Alentejano: Campo Maior, S. Vicente e Torre da Bolsa 

 

• Trata-se de um projecto piloto que visa compatibilizar a conservação 

de uma espécie ameaçada com a actividade agrícola 

 

• Pretende-se para o ano que vem que esta acção seja alargada às 

restantes ZPEs estepárias abrangidas pela ITI Zonas da Rede 

Natura do Alentejo 



Acção de divulgação/sensibilização 

• 1ª parte: 

– Aspectos gerais da espécie e da sua biologia 

– Problemática de conservação 

 

• 2ª parte 

– Do que consta o projecto 

– Resultados obtidos 

 

• 3ª parte 

– Ida ao campo visitar as acções de salvaguarda dos 

ninhos 



Aspectos da biologia da Águia-caçadeira 

• Fêmea e macho 

 



Aspectos da biologia da Águia-caçadeira 

• Fêmea e macho 

 



Aspectos da biologia da Águia-caçadeira 

• Comportamento nupcial 

 



Aspectos da biologia da Águia-caçadeira 

• Distribuição mundial da espécie 

 

 



Aspectos da biologia da Águia-caçadeira 

• Distribuição em Portugal (Atlas): maior parte da 

população concentra-se no Alentejo 

 

• A população Portuguesa está 

estimada entre 900 e 1200 casais 

(1995)  

 



Aspectos da Ecologia da Águia-caçadeira 

• Faz o ninho no chão, geralmente em searas de trigo e 

aveia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tendem a ser semi-colónias, geralmente concentrando a 

reprodução em poucas parcelas 

 



Aspectos da Ecologia da Águia-caçadeira 

• O início da incubação dos 

ovos tem início em Abril ou 

Maio (podendo também 

ocorrer em Junho – 

segundas posturas) 

• E o desenvolvimento das 

crias completa-se aos 30-35 

dias 



• Alimentam-se principalmente de gafanhotos, ratos e 

pequenas aves 

• São considerados benéficos para a agricultura, por 

contribuírem para o controle de espécies prejudiciais 

para a agricultura 

 

Aspectos da Ecologia da Águia-caçadeira 



• Abandono do cultivo de cereais 

Problemática de conservação 



• Aumento significativo de prados e pastagens 
permanentes 

Problemática de conservação 



• Aumento significativo do efectivo de bovinos 

Problemática de conservação 



• Conversão de áreas cerealíferas para pastagens 
permanentes 

Problemática de conservação 



Problemática de conservação 

• Ceifa de fenos 

 

 



Problemática de conservação 
• Ceifa das searas pode também coincidir com a 

época de reprodução da espécie 

 

 



Vulnerabilidade dos ninhos à predação 

• Contacto com os agricultores e protecção dos 
ninhos 

 

 


