
O Projeto LIFE+ "Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) em 

Portugal" pretende criar condições para o aumento da população de Águia-

imperial-ibérica, de forma a promover a sua expansão em Portugal. Este pro-

jeto visa implementar um conjunto de ações que reduzam as ameaças à espé-

cie, tais como a diminuição de habitat, a perturbação, a escassez de alimento, 

o envenenamento, o abate e a eletrocussão em linhas elétricas.  

O LIFE Imperial é coordenado pela LPN – Liga para a Protecção da Natureza e 

integra como Beneficiários Associados o ICNF - Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, a CMCV - Câmara Municipal de Castro Verde, a FCUL 

- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a GNR - Guarda Nacional 

Republicana, a EDP Distribuição – Energia S.A., a Mãe d’Agua Lda, a Sociedade 

Española de Ornitologia (SEO/Birdlife) e a TRAGSATEC S.A. 

O trabalho teve início em Junho de 2014 e decorrerá até 2018 nas Zonas de 

Proteção Especial (ZPE) para as aves da Rede Natura 2000 de Castro Verde, 

Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e Tejo Internacional, Erges e 

Pônsul. 
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A Águia-imperial-ibérica é a ave de rapina mais 

ameaçada da Europa. Exclusiva da Península Ibé-

rica, esteve classificada como Extinta em Portugal 

até há pouco mais de uma década. Atualmente, 

o seu estatuto de conservação sofreu uma ligeira 

melhoria para “Criticamente em Perigo” (CR), 

resultado da lenta recolonização proveniente do 

restabelecimento das populações espanholas.  

Esta ave caracteriza-se pelo seu grande porte, bico forte, garras robustas e por 

uma plumagem variável até atingir a maturidade. A plumagem dos adultos é 

negra, com as penas da cabeça mais claras e um bordo branco nos ombros, 

característica distintiva da espécie. Dependente de habitats agro-florestais me-

diterrânicos, constrói os ninhos quase exclusivamente em árvores e a sua dieta 

é essencialmente constituída por mamíferos e aves de médio porte, com espe-

cial relevância para o coelho-bravo. 

Águia-imperial-ibérica 

Conservação da Águia-imperial-ibérica  

(Aquila adalberti) em Portugal 



Ameaças - Uso ilegal de Veneno 

A perseguição direta de animais selvagens pelo Homem, através do uso ilegal 

de venenos, é responsável pela extinção ou diminuição drástica de algumas 

das suas populações.  

O recurso a venenos está, entre outras razões, relacionado com a tentativa 

de controlo da predação sobre espécies cinegéticas e pecuárias, justificada 

pela ideia errada de que removendo os predadores naturais as presas irão 

prosperar. Esta prática, comum na Península-Ibérica, é uma das principais 

causas de mortalidade não natural da Águia-

imperial-ibérica em Espanha. Em Portugal, tam-

bém existem casos confirmados do seu uso.  

O elevado número de mamíferos e aves que pode 

eliminar e a sua pouca seletividade tornam o uso 

de venenos uma das maiores ameaças atuais à 

conservação de várias espécies, nomeadamente 

da Águia-imperial-ibérica. 

O LIFE Imperial e o combate ao uso ilegal de veneno 

O Curso de Formação em “Investigação do uso ilegal de veneno no meio na-

tural” decorreu nos dias 26, 27 e 28 de Novembro, no Fórum Municipal de 

Castro Verde.  

A formação teve como objetivo capacitar os participantes para lidar com ca-

sos de envenenamento no meio natural, procurando melhorar os sistemas 

de investigação deste delito que afeta tanto as espécies selvagens como do-

mésticas e que pode representar um grave problema de saúde pública. Para 

tal, contou-se com a colaboração de agentes da autoridade e técnicos espa-

nhóis que partilharam a sua experiência. Foram apresentados aos formandos 

conceitos teóricos e situações simuladas de envenenamento, com recurso a 

cadáveres e indícios, para interpretação.  

O curso contou com cerca de 60 participantes, entre os quais agentes da 

autoridade (GNR e PJ), técnicos do ICNF, juristas, 

magistrados, veterinários, técnicos envolvidos na 

recuperação de fauna selvagem e investigadores.  

A SEO/Birdlife e a LPN foram as entidades parceiras 

que coordenaram a realização deste curso de for-

mação. A Junta de Andaluzia, que conta com mais 

de 10 anos de experiência no combate ao uso ilegal 

de venenos, deu ainda um apoio imprescindível à 

realização deste evento. 
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Trabalhos desenvolvidos 

no 1º semestre 

 

  Monitorização de casais: con-

tabilizaram-se 13 casais repro-

dutores na área de intervenção 

do projeto. 

  Elaboração de cartografia de 

áreas prioritárias e do primeiro 

Plano de Gestão de território.  

  Recolha de regurgitações para 

a avaliação da qualidade do ha-

bitat com base na dieta. 

  Trabalhos de preparação para 

a avaliação do impacte dos pre-

dadores nas espécies-presa.  

  Seguimento de três indivíduos 

juvenis marcados. 

  Monitorização de linhas elétri-

cas nas áreas circundantes dos 

ninhos. 

  Execução do logotipo. 

  Ação de formação sobre o uso 

ilegal de venenos no meio natu-

ral 

  Calendarização das interven-

ções de habitat previstas para os 

territórios 

  Primeira reunião de parceiros 

  Acompanhamento de proces-

sos jurídicos que envolvem a 

Águia-imperial-ibérica 

  Workshop Ibérico de luta con-

tra o uso de venenos a decorrer 

em Madrid. 



Formação: Identificação de plumagens de  

Águia-imperial-ibérica 

No dia 3 de Outubro realizou-se no Auditório do Fórum Municipal de Castro 

Verde o curso de formação “Identificação de Plumagens em Águia-imperial-

ibérica”, ministrado por Roberto Sánchez Mateos, técnico da empresa TRA-

GSATEC, parceira do Projeto LIFE Imperial.  

Este curso visou melhorar a capacidade de identificação de indivíduos desta 

espécie em função do tipo de plumagem em cada fase do seu desenvolvi-

mento e uniformizar o modo como esta 

identificação é feita pelos técnicos en-

volvidos na monitorização da espécie 

em Portugal.  

A formação contou com a participação 

de 40 pessoas pertencentes à equipa 

do Projeto LIFE Imperial, ao ICNF, 

SEPNA-GNR e outros colaboradores 

nos censos de Águia-imperial-ibérica.  

A sessão de Apresentação Pública dos Projetos LIFE Imperial e LIFE Saramugo 

decorreu no dia 24 de Novembro de 2014, no Jardim Botânico da Ajuda, em 

Lisboa. A sessão de abertura do evento contou com a intervenção de Tito 

Rosa, Presidente da Direção Nacional da LPN, e de Dalila Espírito Santo, Dire-

tora do Jardim Botânico da Ajuda.  

Os projetos foram apresentados por Rita Alcazar, Supervisora Geral dos pro-

jetos LIFE da LPN, dando a conhecer os seus objetivos e as ações de conser-

vação previstas, além da importância destas espécies ameaçadas. A apresen-

tação de cada projeto foi seguida de uma Mesa Redonda com os respetivos 

parceiros, em que cada um expôs a importância do seu envolvimento nestes 

projetos LIFE.  

O evento contou com a presença dos parceiros e cofinanciadores dos proje-

tos, bem como de representantes de diver-

sas entidades públicas e priva-

das, e terminou com um bebe-

rete para convívio e esclareci-

mento de questões sobre as 

ações previstas nos projetos e 

a articulação possível com ou-

tras entidades.  

Projetos LIFE foram apresentados ao público 
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Próximos passos  

do Projeto 

 

  Formação “Reparação e cons-

trução de ninhos de Águia-

imperial”. 

  Formação “Identificação e 

conservação de aves de rapina”. 

  Conclusão da atualização da 

cartografia de áreas prioritárias. 

  Prospeção de novos territó-

rios. 

  Publicação da brochura de 

apresentação do projeto. 

  Lançamento do website do 

projeto. 

  Início das atividades de Educa-

ção Ambiental. 

  Implementação da Rede de 

Custódia. 

  Assinatura de protocolos de 

boa gestão compatível com a 

espécie. 

  Início da atividade das equipas 

cinotécnicas da GNR. 

  Reequipamento das equipas 

GNR-SEPNA com kits “Antídoto” 

para investigação de situações 

de suspeita do uso de venenos. 

  Workshop de tratamento e 

recuperação de Grandes Águias. 

  Curso de Identificação e Con-

servação de Rapinas. 

 



[…] A luta contra o veneno tem mui-

tas frentes […] é uma tarefa de pesso-

as que trabalham com e para pessoas 

e não com espécies de fauna concre-

tas. […] adicionalmente, é um traba-

lho que procura erradicar um delito 

[…] Em última análise, é um trabalho 

de conservação de ecossistemas mas 

realizado com pessoas. Por estas ra-

zões, os resultados dos trabalhos de 

conservação contra o uso de veneno 

deverão ser sempre analisados com 

vista ao futuro, não necessariamente 

imediato, já que as mudanças são 

lentas e graduais. O LIFE Imperial […] 

aborda em pleno a luta contra o ve-

neno mas fá-lo de um modo multidis-

ciplinar, envolvendo os profissionais 

responsáveis pela investigação destes 

delitos […] não apenas portugueses 

mas também espanhóis.  

[…] Nem o veneno nem as águias co-

nhecem fronteiras. Na vizinha Anda-

luzia aprendemos com a experiência 

que a luta contra o veneno é não só 

eficaz, como também necessária para 

a sobrevivência da águia-imperial e 

de todo o ecossistema, seres huma-

nos inclusive. […] Atualmente, na An-

daluzia, as pessoas sabem bem que 

colocar veneno no campo não é bom 

para ninguém e, para além disso, traz 

consequências legais […] (o que) per-

mitiu reduzir a incidência de veneno 

em 50% em poucos anos […] A experi-

ência e profissionalismo da equipa do 

LIFE Imperial representa uma exce-

lente base para um trabalho bem-

sucedido […]. 

 

*CMA, Junta de Andaluzia, Espanha 

O texto integral será disponibilizado 
em breve no website do projeto.  

Testemunho: Iñigo Fajardo*  
O LIFE Imperial e a luta contra o veneno: lançando a semente 

Juntos por uma causa imperial! 

Intercâmbio Ibérico na luta contra o uso ilegal de venenos  

Beneficiários Associados: Beneficiário coordenador: 

Co-financiamento: Financiamento comunitário: 
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LIFE13 NAT/PT/001300 - Contribuição 
financeira do programa LIFE da UE (75%) 

Projeto LIFE Imperial  

“Conservação da Águia-imperial-

ibérica (Aquila adalberti) em Por-

tugal” (LIFE13NAT/PT/1300) 

Duração: 1/7/2014 a 31/12/2018 

Beneficiário Coordenador: LPN- 

Liga para a Protecção da Natureza  

Beneficiários Associados: Instituto 

da Conservação da Natureza (ICNF); 

Câmara Municipal de Castro Verde 

(CMCV); Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL); 

Guarda Nacional Republicana 

(GNR); EDP Distribuição – Energia 

S.A.; Mãe d’Agua, Lda; Sociedade 

Española de Ornitologia (SEO/

Birdlife) e TRAGSATEC S.A.  

Área de intervenção: Zonas de Pro-

teção Especial da Rede Natura 2000 

(ZPE) de Castro Verde, Vale do Gua-

diana, Mourão/Moura/Barrancos e 

Tejo Internacional, Erges e Pônsul. 

Contactos: 

LPN – Liga para a Protecção da Na-
tureza 
Centro de Educação Ambiental do 
Vale Gonçalinho 
Herdade do Vale Gonçalinho 

Apartado 84 

7780 – 909 Castro Verde 

Tel: +351 286 328 309 

Tlm: +351 925 068 990 

E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt 
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