
 

 

22 novos esquemas de conservação para aves de terras agrícolas 

Resultados finais da iniciativa Birds@Farmland da Comissão Europeia em 2022 

 

As aves de terras agrícolas estão em grande declínio em toda a Europa. A sua conservação é um 
requisito da Directiva Aves, e a Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 estabelece objetivos 
ambiciosos para restaurar as populações de aves das terras agrícolas. A nova Política Agrícola Comum 
(PAC) tem disposições especiais para apoiar estes esforços de conservação e restauro e apresenta uma 
série de instrumentos e opções aos Estados-Membros, que por sua vez decidem a melhor forma de 
envolver os agricultores na prossecução destes objetivos. 
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A iniciativa Birds@Farmland (B@F) da Comissão Europeia foi implementada em 2020 com o objetivo 
de apoiar 10 Estados Membros1 na conservação de aves de terras agrícolas. Ao trabalhar em 
colaboração com as autoridades competentes, ONG, Serviços Consultivos Agrícolas (FAS) e outros 
actores relevantes em cada um dos 10 Estados-Membros, e a Comissão Europeia, o consórcio 
internacional2  do projecto co-desenvolveu 22 esquemas de conservação de aves  de terras agrícolas 

                                                
1 Austria, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Spain, Finland, France, Hungary, Italy and Portugal 
2 O consórcio incluiu: Environment Agency Austria (lead), MME-BirdLife Hungary, Consorci Centre de 
Ciencia i Tecnologia Forestal de Catalunya, Czech University of Life Sciences Prague, Dicon Group 
Ltd., CIBIO-BIOPOLIS -  Universidade do Porto, Institut Supérieur d’Agriculture et d’Agroalimentaire 



(CS) com o objectivo principal de os integrar nos Planos Estratégicos Nacionais (PE) no âmbito da 
Política Agrícola Comum (PAC)  
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Os esquemas de conservação (CS) concentram-se em sistemas agrícolas selecionados ou em 
determinadas espécies emblemáticas. Exemplos dos esquemas de conservação incluem a gestão 
amigável dos campos de arroz na Bulgária, Portugal e Espanha, a criação de margens de campos de 
pastagem em terras aráveis italianas, a conservação do habitat de codornizão em França, habitat de 
perdiz cinzenta na Alemanha, e habitat para uma série de espécies, incluindo a rola, na Áustria, 
Hungria, e República Checa. Para além da conservação das aves, os esquemas também contribuem 
para combater o abandono das terras e o apoio aos sistemas agrícolas tradicionais. Todos os esquemas 
trazem benefícios adicionais aos agricultores e à sociedade, tais como proteção do solo e da água, 
serviços de polinização e menor poluição por produtos químicos agrícolas. O processo de trabalho 
para desenvolver os esquemas beneficiou do contributo de ONG, associações de agricultores, serviços 
de aconselhamento agrícola, associações de caçadores e outros actores relevantes. 
 
Todos os documentos produzidos no âmbito da iniciativa estão agora disponíveis ao público. Incluem 
relatórios técnicos, bem como um conjunto de fichas técnicas resumidas úteis para Esquemas de 
Conservação, Sistemas Agrícolas e Espécies de Bandeira. Fornecem um guia conciso e baseado em 
provas às partes interessadas para melhor compreender o conteúdo dos esquemas. Os documentos 
foram produzidos em inglês, e traduzidos em várias outras línguas. Estão disponíveis a partir do 
website da CE Circa BC através das ligações abaixo. 

                                                
Rhône-Alpes, Lega Italiana Protezione Uccelli, Pensoft Publishers, University of Helsinki and 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Leipzig. 



 
 

Factsheets 

● Link to Agricultural systems factsheets folder 

● Link to Flagship species factsheets folder 

● Link to Conservation schemes factsheets folder 

Materials from Workshops 

● Link to Workshop 1 (Co-creation): 25 June 2021  

● Link to Workshop 2 (Closing conference): 11 October 2022 

● Link to National workshops: April-June 2022 

 

 

Access to the Factsheets and workshop materials on Circa BC via this QR code 

 

Informação adicional: 

Esquemas de conservação: A iniciativa desenvolveu 22 esquemas de conservação (CSs) para aves de 
terras agrícolas in 10 Estados membros - Austria (2), Bulgaria (2), Czech Republic (2), Finland (2), France 
(2), Germany (2), Hungary (2) Italy (2), Portugal (4) e Spain (2). 

Integração nos planos estratégicos da PAC: Os planos estratégicos da PAC foram submetidos peloas 
Estados Membros em 2021 e estão atualmente a ser analisados pela Comissão Europeia 3. A iniciativa 
visou a inclusão total ou pelo menos parcial de CS nos Planos Estratégicos e, até à data, 13 CS foram 
total ou parcialmente incluídas. Os CS que não foram incluídos estão, no entanto, disponíveis para 
serem integrados numa fase posterior. Os Estados-Membros poderão também considerar testar os 
esquemas como projectos-piloto através de outros instrumentos de financiamento.  

 

                                                
3 https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_en  

https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/e8466070-fa07-45c1-a8c4-284606d58caa?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/4f44011b-0974-4b7a-b35c-341505a068ff?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/4638c3bf-aedc-4678-a3ef-76ec6d8bbe50?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/5fd154ac-2da3-46d0-b548-7fd83d6ade57?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/5766de12-4064-4f56-aa2c-02e99e4ace3b?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/cea6e008-2fec-4585-a08f-f2bba7d170f3?p=1&n=10&sort=modified_DESC
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/approved-csp_en

