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O Programa LIFE é o instrumento de financiamento para o ambiente da União Europeia (UE). O objetivo geral do LIFE é contribuir para a implementação, 
atualização e desenvolvimento da política ambiental da UE e da legislação, de projetos-piloto ou de demonstração de valor acrescentado europeu. Em 
particular, o Programa LIFE – Natureza cofinancia projetos que visam restaurar e conservar habitats naturais ameaçados e proteger espécies de 
conservação prioritária na UE.  Contribuição financeira do programa LIFE da UE (75%).

Natura 2000 – A Natureza da Europa para ti! Este Projeto está a ser implementado dentro da Rede Natura 2000 Europeia. Foi 
selecionado porque inclui uma das espécies e habitats mais ameaçados da Europa. Todos os 28 países na União Europeia estão 
a trabalhar em conjunto na Rede Natura 2000 de modo a proteger a herança natural da Europa, diversa e rica, para o benefício 
de todos.

A Águia-imperial constrói os ninhos em 
árvores de grande porte, maioritariamente 
em pinheiros, sobreiros e eucaliptos, poden-

do reutilizar o ninho em anos sucessivos ou 
 ocupar ninhos alternativos.

 O número de ovos varia entre 1 e 4. Após 
formarem um casal, o macho e a fêmea mantêm-se 

unidos e ambos os progenitores cuidam das crias. Os casais 
mantêm-se no território ao longo de todo o ano enquanto as 
aves jovens efetuam movimentos dispersivos, frequentando 
áreas ricas em alimento (áreas de assentamento), até se 
fixarem como reprodutoras entre os 3 e os 5 anos.

A espécie tem uma grande tendência a regressar à zona de 
origem para procriar nas imediações do território parental 
(espécie filopátrica).

A presença de coelho-bravo é um requisito essencial para a presença de 
Águia-imperial, podendo representar cerca de 60% do total da sua 
alimentação. Fazem parte da sua dieta muitas outras espécies como a lebre, 
a perdiz, os pombos, os corvídeos e outras aves, mamíferos de pequeno e 
médio porte e ainda répteis (sardões e cobras).

São preferencialmente capturados os indivíduos mais fracos, o que favorece 
a manutenção de populações de presas mais saudáveis. Devido ao seu 
comportamento necrófago, os cadáveres são também uma importante fonte 
de alimento. As águias-imperiais utilizam extensas áreas de caça, 

em média cerca de 4 mil hectares. Sendo um predador 
de topo, a presença da espécie limita a abundância de 
predadores generalistas.

Fortemente territoriais, os casais defendem os seus 
territórios de potenciais competidores, realizando voos 
picados e emitindo fortes vocalizações. A sua 
vocalização é idêntica a latidos (“owk-owk-owk”), muito 
semelhante à do corvo.
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O habitat desta espécie é essencialmente constituído 
por montados e mata mediterrânica intercalados com 
áreas abertas de cerealicultura extensiva e pastagens 
(pseudo-estepe).

Aquila adalberti 

3,5 kg
peso

16 ANOS
esperança média de vida

2 METROS 
envergadura

GRANDES ÁGUIAS 
grupo

FÊMEAS UM POUCO 
MAIORES QUE OS MACHOS 

dimorfismo

80 cm
comprimento

DIETA

REPRODUÇÃO

HABITAT

ECOLOGIA E COMPORTAMENTO

DESCRIÇÃO GERAL DA ESPÉCIE

IDENTIFICAÇÃO DAS PLUMAGENS

Juvenil (1)

Coloração avermelhada, nos 
primeiros meses de vida

Palhiço (2) 
Tom amarelado/dourado

(cor da palha)

Xadrez Claro (3)

Aspeto axadrezado com 
matriz clara

Xadrez Escuro (4)

Aspeto axadrezado com 
matriz escura

Adulto (6)

Castanho escuro, ombros 
brancos e nuca dourada

Sub-adulto (5)

Semelhante ao adulto, com 
vestígios da plumagem anterior

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

CONSERVAÇÃO DA 
ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA 

em Portugal


