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Águia-imperial-ibérica 

A Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) é uma das aves de rapina mais ameaçadas 

da Europa e está entre as mais raras do mundo. Sofreu um grande declínio que 

culminou com o desaparecimento da população reprodutora em Portugal, tendo 

regressado apenas em 2003. Desde então, tem vindo a colonizar lentamente o território 

nacional, apresentando o estatuto de conservação de “Criticamente em Perigo”.  
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Ameaças 

As principais ameaças para a espécie são a eletrocussão em linhas elétricas, o uso 

ilegal de venenos, o abate a tiro, a perda e degradação de habitat, a escassez de 

alimento e a perturbação nas áreas de nidificação. 



O Projeto LIFE Imperial 

O projeto LIFE Imperial pretende criar condições para o aumento da população de 

Águia-imperial-ibérica em Portugal através da aplicação de ações que visam reduzir o 

impacte das ameaças sobre a espécie. O presente programa de Educação Ambiental 

insere-se nas ações de Sensibilização e Educação Ambiental do projeto e tem como 

objetivo sensibilizar as comunidades escolares para a conservação da Águia-imperial-

ibérica e do seu habitat. 

Jo
se

 L
u

is
 B

ar
ro

s 



1ª Sessão – Sala de Aula  

A sessão em sala de aula aborda a biologia, a ecologia, as ameaças e a conservação 

da Águia-imperial, adaptada a cada nível de ensino e integrada nos respetivos 

conteúdos programáticos. Nesta sessão haverá lugar ao debate de ideias, 

observação de materiais biológicos, manipulação de silhuetas em tamanho real de 

Águia-imperial e de outras aves, entre outras atividades. 



2ª Sessão – Saída de Campo 

A saída de campo promove o contacto direto com o habitat da espécie, dando-se 

continuidade às aprendizagens em sala de aula. Será definido um percurso pedestre 

representativo do habitat, se possível, em locais com maior probabilidade de 

observação da espécie-alvo e de outras espécies, tanto quanto possível nas 

proximidades da escola. 



“GUARDIÕES DA ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA” 
Torne-se membro desta Rede de Custódia em: www.lifeimperial.lpn.pt 

 

Sugere-se a abordagem do tema, ao longo do ano letivo, através de atividades como a 

exploração do conto “As Aventuras de Aquiles e Albertina”, a decoração de silhuetas 

de Águia-imperial, criação de réplicas, pintura de murais na escola, organização de 

desfiles de Carnaval, produção de músicas, vídeos ou outras atividades do interesse 

dos alunos e professores. Participe ativamente na conservação da Águia-imperial! 



Programa de Financiamento Comunitário: 

Beneficiário Coordenador: Beneficiários Associados: 

Cofinanciamento: 
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“Conservação da Águia-imperial-ibérica  

(Aquila adalberti) em Portugal” 
 

Saiba mais em: www.lifeimperial.lpn.pt 
 


