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Nasceu um Abutre-preto no Alentejo! 

Após mais de 40 anos, esta espécie voltou a reproduzir-se no 
Sul de Portugal 

 

Dois casais de abutre-preto nidificaram na Herdade da Contenda, no concelho de Moura, 

em ninhos artificiais instalados pelo projeto LIFE “Habitat Lince Abutre”. Um destes 

casais incubou com sucesso um ovo, de onde eclodiu a primeira cria de abutre-preto de 

que há registo no Alentejo desde há mais de 40 anos. Este nascimento confirma o tão 

aguardado início do restabelecimento de um núcleo reprodutor desta ave no Sul de 

Portugal. 

Na sequência da monitorização efectuada pela Liga para a Protecção Natureza (LPN) dos dois 

casais reprodutores de abutre-preto detectados no passado mês de Março em plataformas 

artificiais de nidificação instaladas no âmbito do projeto LIFE “Habitat Lince Abutre”, foi 

recentemente confirmado o nascimento de uma cria de abutre-preto na Herdade da Contenda, 

no concelho de Moura. A reprodução desta espécie Criticamente em Perigo de extinção, nesta 

região, foi possível em resultado das medidas implementadas no âmbito desse projeto e da 

indispensável colaboração da Herdade da Contenda, Empresa Municipal (E. M.), assim como 

da adequada gestão da área promovida por esta entidade.  

Após mais de quarenta anos sem reprodução confirmada a sul do Rio Tejo em Portugal, o 

nascimento desta cria representa um sucesso das medidas implementadas no âmbito do 

projeto LIFE “Habitat Lince Abutre” e marca o início do restabelecimento de um núcleo 

reprodutor da espécie no Alentejo, fundamental para a recuperação do abutre-preto em 

território nacional. 

Recorde-se que o abutre-preto regressou como reprodutor a Portugal em 2010 (na região do 

Tejo Internacional) e que atualmente se encontra a nidificar apenas no Tejo Internacional (cerca 

de 12 casais) e no Douro Internacional (1 casal), correspondendo a presente reprodução ao 

estabelecimento do terceiro núcleo reprodutor da espécie no país.   
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Durante as próximas semanas a LPN continuará a acompanhar a reprodução destes abutres-

pretos, em colaboração com a Herdade da Contenda, E. M. e em articulação com a autoridade 

nacional de conservação da natureza (ICNF), tendo permanentemente em atenção a 

necessária compatibilização com as restantes atividades em curso na propriedade. Em breve, 

atualizaremos a informação sobre esta cria de abutre-preto e sobre os esforços de 

conservação com vista a contribuir para que a mesma voe finalmente pelos céus do Alentejo 

junto dos seus progenitores!   

 

Cria de abutre-preto no ninho artificial na Herdade da Contenda 
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SOBRE A HERDADE DA CONTENDA 

A Herdade da Contenda é propriedade do Município de Moura e é gerida pela Herdade da Contenda, E. M.. De 

reconhecido valor natural, cénico e cinegético, corresponde a uma área com uma importância fundamental na 

conservação da biodiversidade da região. Desde há longos anos Zona de Caça Nacional e Perímetro Florestal, 

a Herdade da Contenda é parte integrante e essencial para o equilíbrio ecológico da Rede Natura 2000 na 

margem esquerda do Guadiana. As ações de conservação que proporcionaram a presente reprodução do 

abutre-preto enquadram-se no Protocolo de Parceria estabelecido entre o projeto LIFE-Natureza “Habitat Lince 

Abutre” e a Herdade da Contenda, E. M.. | http://herdadedacontenda.pt/ 

 

SOBRE O PROJETO LIFE “HABITAT LINCE ABUTRE” 

O projeto LIFE "Promoção do Habitat do Lince-ibérico e do Abutre-preto no Sudeste de Portugal" (de acrónimo 

“Habitat Lince Abutre”) visou contribuir para a melhoria das condições de sobrevivência e reprodução do 

lince-ibérico e do abutre-preto, duas espécies classificadas como Criticamente em Perigo e com importantes 

funções no ecossistema no Sudeste de Portugal, beneficiando ainda outras espécies ameaçadas de extinção. 

Este projeto foi coordenado pela LPN e teve como beneficiários associados diversas instituições públicas e 

privadas, designadamente o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI), a Associação Nacional de 

Proprietários Rurais, Gestão Cinegética e Biodiversidade (ANPC), a Associação dos Jovens Agricultores de 

Moura (AJAM), a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), o Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas (ICNF) e o Centro de Investigação e Intervenção Social (CIS / ISCTE-IUL). Contou ainda com a 

Fauna & Flora International (FFI) e o ICNF como co-financiadores. Tendo decorrido entre Janeiro de 2010 e 

Setembro de 2014, este projeto foi co-financiado a 75% pelo Programa LIFE-Natureza da Comissão Europeia | 

http://habitatlinceabutre.lpn.pt 

 

SOBRE A LPN – LIGA PARA A PROTECÇÃO DA NATUREZA 

A LPN é uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA), de âmbito nacional, fundada em 1948, 

sendo a associação de defesa do ambiente mais antiga da Península Ibérica.A LPN assume como missão 

contribuir para a conservação do Património Natural, da diversidade das espécies e dos ecossistemas e a 

defesa do Ambiente, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, que assegure qualidade de vida às 

gerações presentes e vindouras. | www.lpn.pt 

 

http://habitatlinceabutre.lpn.pt/
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