
  

Vinte e dois esquemas de conservação para aves 

de terras agrícolas foram apresentados pela 

iniciativa Birds@Farmland  
 

A Iniciativa Birds@Farmland (B@F) da Comissão Europeia foi lançada em 2020 com o objetivo de 
apoiar 10 Estados-Membros (Áustria, Bulgária, República Checa, Alemanha, Espanha, Finlândia, 
França, Hungria, Itália e Portugal) na conservação das aves de terras agrícolas. A implementação de 
medidas eficazes de conservação das aves de terras agrícolas, em sítios Natura 2000 e no exterior, é 
uma obrigação ao abrigo da Diretiva Aves e pode beneficiar tanto os agricultores como a sociedade 
em geral, promovendo alimentos mais saudáveis e serviços ecossistémicos essenciais, tais como a 
polinização ou a água limpa.  

 

A iniciativa Birds@Farmland resultou em 22 esquemas de conservação de aves de terras agrícolas (CS) 
desenvolvidos com a participação de diferentes stakeholders e peritos interessados em 10 Estados 
Membros. Os esquemas foram recomendados para inclusão nos Planos Estratégicos Nacionais (PE) no 
âmbito da Política Agrícola Comum (PAC). Utilizando os instrumentos disponíveis no âmbito da nova 
PAC, os esquemas seguem abordagens tradicionais e inovadoras, tais como esquemas agro-
ambientais (AEA), eco-regimes, serviços de aconselhamento, bem como alguns pagamentos baseados 
em resultados. Dadas as ameaças sobre as populações de aves das terras agrícolas em toda a Europa, 
as propostas incluem elementos de conservação e restauro. Coube aos intervenientes participantes 
em cada Estado-Membro escolher os sistemas agrícolas e/ou espécies emblemáticas sobre os quais 
focar o desenvolvimento dos CS. 

Em Portugal, foram sugeridos 5 esquemas de conservação, focados em arrozais, estepes cerealíferas, 
pastagens permanentes, e na águia-caçadeira, espécie que tem registado um grande declínio 
populacional. 

A abordagem global da iniciativa é que os CS se baseiam na melhor ciência disponível, estão 
desenhados para permitir uma elevada aceitação por parte dos agricultores e das autoridades de 
gestão, e bem adaptados à situação local dos agricultores. O calendário do planeamento estratégico 
da PAC tem variado de país para país e o calendário global da Iniciativa foi bastante tardio. No entanto, 
dos 22 esquemas de conservação co-desenvolvidos com as partes interessadas até à data, 13 CS foram 
total ou parcialmente adotados pelas autoridades dos Estados-Membros e incluídos nos seus projetos 
de Planos Estratégicos da PAC. A avaliação destes planos pela Comissão está a decorrer, incluindo a 
aplicação de critérios para avaliar em que medida os EM propuseram medidas adequadas para a 
conservação das aves das terras agrícolas. OS CS desenvolvidos pela iniciativa podem ser ainda 
utilizados para melhorar a qualidade dos planos estratégicos.  

 

 

https://bit.ly/farmlandbirds


 

A fim de promover a aceitação dos CS pelos agricultores, a Iniciativa identificou uma série de factores-
chave de sucesso, incluindo o envolvimento, tanto quanto possível, das associações de agricultores e 
proprietários de terras no desenvolvimento dos CS, evitando esquemas demasiado prescritivos 
(deixando uma margem razoável para a adaptação às situações locais), proporcionar opções de 
escolha aos agricultores, promover a continuação (e melhoria incremental) das medidas agro-
ambientais existentes bem sucedidas, introduzir medidas anuais (eco-regimes) em complemento das 
medidas agro-ambientais menos flexíveis, e promover esquemas de colaboração como meio de 
aumentar a certeza e diminuir a burocracia a nível dos agricultores individuais. Fatores adicionais que 
são fundamentais na aceitação dos agricultores são a atratividade da compensação financeira e o 
acesso à informação e apoio técnico nas fases críticas de aplicação e implementação dos regimes. Nos 
casos em que os esquemas contêm abordagens baseadas em resultados, estas são baseadas na 
experiência dos agricultores e no seu potencial criativo e podem ser mais significativos para os 
agricultores em comparação com as medidas de prescrição. 

As discussões ocorridas em Portugal, envolvendo o ministério da agricultura, associações de 
agricultores, organizações não governamentais, e centros de investigação, mostraram que o nível de 
apoio financeiro e a flexibilidade nos compromissos exigidos são fatores essenciais para o sucesso das 
medidas. 

 

Acesso a mais detalhes sobre os Esquemas de Conservação  

 

Entre os resultados tangíveis da Iniciativa B@F encontram-se os relatórios técnicos completos e um 
conjunto de fichas técnicas resumidas para Esquemas de Conservação, Sistemas Agrícolas e Espécies 
de Bandeira. Estes materiais foram desenvolvidos para fornecer um guia conciso e baseado em 
evidência científica às partes interessadas para melhor compreender o conteúdo dos Esquemas. Os 
documentos estão disponíveis no website da CE Circa BC através do link abaixo. Está prevista a 
tradução de resumos CS para as línguas nacionais dos estados membros interessados no final do 
contrato, como pré-requisito para a sua utilização pelos estados membros. 

Para Portugal, os esquemas mais relevantes são: 

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/ebe7676f-f9c3-
4625-a877-b9e38a128fbe/details 

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/5aa54e22-
ddda-4330-a65b-182f3cbc7c4b/details 

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/4c1b4080-efeb-
4630-b492-71c5beb18577/details 

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/ebe7676f-f9c3-4625-a877-b9e38a128fbe/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/ebe7676f-f9c3-4625-a877-b9e38a128fbe/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/5aa54e22-ddda-4330-a65b-182f3cbc7c4b/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/5aa54e22-ddda-4330-a65b-182f3cbc7c4b/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/4c1b4080-efeb-4630-b492-71c5beb18577/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/4c1b4080-efeb-4630-b492-71c5beb18577/details


https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/a464b1be-
5986-407f-b6c7-f3ac7ff36a07/details 

 

___________ 

 

Acesso aos Esquemas de Conservação: 
 

Reports and Factsheets on Circa BC https://bit.ly/farmlandbirds  

Access to the Reports and Factsheets on Circa 
BC via QR code 

 

 

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/a464b1be-5986-407f-b6c7-f3ac7ff36a07/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/a464b1be-5986-407f-b6c7-f3ac7ff36a07/details
https://bit.ly/farmlandbirds

