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Conservação da Águia-imperial-ibérica
em Portugal

LIFE Imperial
O LIFE Imperial conta com oito parceiros que têm trabalhado arduamente para
criar condições para o aumento da população de Águia-imperial no nosso país.
Em 2015, foram muitas as atividades realizadas, entre as quais o intercâmbio
de conhecimentos e experiência entre profissionais de Portugal e Espanha na
realização de estudos e formação. Destacamos os estudos sobre a dieta da
espécie e a comunidade de presas e predadores, e as formações sobre o uso

Nesta edição:

ilegal de venenos no meio natural, intervenções em ninhos, alimentação suple-

Seguimento de
Águias-imperiais

Em 2016, os esforços estão centrados na implementação de medidas de ges-

mentar e recuperação de grandes águias.

tão de habitat, ações de conservação como a intervenção e vigilância de ni-

AMEAÇA:
Eletrocussão

nhos, e ações de divulgação e sensibilização ambiental. O nosso objetivo é claro: trabalhar para assegurar que o regresso da Águia-imperial-ibérica a Portugal seja sustentado e duradouro.
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Paulo Marques - Coordenador do Projeto LIFE Imperial

Seguimento de Águias-imperiais
O LIFE Imperial já marcou 15 Águias-imperiais com emissores de seguimento
remoto, no âmbito do programa do INCF, nos três núcleos populacionais de
Castro Verde/Vale do Guadiana, Moura/Mourão/Barrancos e Tejo Internacional.
A tecnologia de seguimento remoto é
importante nos casos de mortalidade,
ajudando a localizar o cadáver e a
determinar as causas de morte, como

Siga-nos em:

a eletrocussão, o envenenamento ou

lifeimperial.lpn.pt

o abate. Permite ainda conhecer os

LIFEImperial

movimentos das águias e as áreas de
caça e poisos que utilizam, sendo este
conhecimento essencial para definir ações de conservação para a espécie.
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Life Imperial
Intercâmbio ibérico
Realizou-se

em

Madrid,

o

Ameaças: Eletrocussão

Workshop sobre o uso ilegal de

A eletrocussão é um dos fatores mais importantes de mortalidade não natural

venenos na natureza. Este en-

para a Águia-imperial. A vulnerabilidade da espécie à eletrocussão deve-se à

contro deu continuidade ao In-

sua grande envergadura e à utilização de apoios de linhas elétricas como poi-

tercâmbio entre Portugal e Es-

sos. Na maioria dos casos de eletrocussão ocorre a morte dos indivíduos, sen-

panha sobre o combate à utili-

do poucos os que sobrevivem. Destes, muito poucos são os que podem ser

zação ilegal de venenos e aos

devolvidos à natureza, dado que as lesões causadas pela eletrocussão são gra-

seus efeitos muito negativos

ves e muitas vezes irreversíveis, implicando a amputação de membros.

para a vida selvagem e saúde

Entre 2003 e 2015, registaram-se 13

pública. O uso de venenos é um

casos de mortalidade de Águia-

crime difícil de erradicar e os

imperial por eletrocussão em Portu-

seus autores permanecem mui-

gal. Estes dados contabilizam apenas

tas vezes impunes. Esta realida-

os casos de eletrocussão conhecidos

de torna premente a formação

e confirmados, considerando-se que

de agentes da autoridade e ou-

muitos outros não terão sido deteta-

tros intervenientes neste tipo

dos, pelo que esta ameaça poderá

de investigação. Consulte as

estar bastante subvalorizada.

conclusões do Workshop em
lifeimperial.lpn.pt

Censo de Presas e
Predadores

Linhas elétricas mais seguras
As linhas elétricas com elevado risco de eletrocussão para a Águia-imperial

Um dos objetivos do Projeto é

começaram a ser corrigidas pela EDP Distribuição no âmbito do Projeto em

avaliar o real impacte dos preda-

Dezembro de 2015. Esta ação prevê a correção de 25 km de linhas elétricas de

dores, e do seu controlo, sobre a

alta perigosidade até 2017, nas regiões de Castro Verde, Vale do Guadiana e

comunidade de presas cinegéti-

Mourão/Moura/Barrancos.

cas (coelho e perdiz) em Zonas
de Caça. Este estudo, levado a

As medidas de proteção dos apoios

cabo pela FCUL, evidencia uma

das linhas elétricas recorrem a uma

comunidade de predadores des-

metodologia que combina, pela pri-

truturada, em que apenas a ra-

meira vez, dois tipos diferentes de

posa prevalece, estando a abun-

cobertura flexível de proteção de con-

dância de outras espécies abaixo

dutores. Deste modo, espera-se au-

do que seria de esperar numa

mentar a eficácia e a durabilidade do

comunidade saudável.

isolamento, reduzindo ao máximo o
perigo de eletrocussão.
Cabe à equipa da LPN do LIFE Imperial acompanhar e monitorizar o impacte
das intervenções nas linhas elétricas para avaliar o seu sucesso. Esta medida é
um passo importante para a conservação da Águia-imperial a longo prazo no
nosso país, beneficiando igualmente um conjunto alargado de outras espécies.
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Life Imperial
Flashmob pela

LIFE Imperial investe na Formação

Biodiversidade
Cerca de 400 crianças dos Ensi-

Em 2015, o LIFE Imperial realizou duas ações de formação destinadas à capaci-

nos pré-escolar e 1º ciclo do

tação de profissionais na identificação, tratamento e recuperação de aves de

Agrupamento de Escolas de

rapina. Decorreram, em Castro Verde, o Curso de “Identificação e Conservação

Castro Verde protagonizaram,

de Aves de Rapina em Portugal” e o Workshop de “Tratamento e Recuperação

no dia 9 de Junho no Estádio

de Grandes Águias”.

Municipal 25 de abril, em Castro Verde, um "Flashmob pela
Biodiversidade", onde apresentaram uma coreografia em prol
da

conservação

da

Águia-

imperial e outras aves ameaçadas. O evento mobilizou alunos,
pais, encarregados de educação
e funcionários da escola, num

As formações foram organizadas pela
LPN em parceria com a Câmara Municipal de Castro Verde, contando com
a colaboração do RIAS - Centro de
Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (Olhão) e do GREFA Grupo de Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat (Madrid).

ambiente de grande festa, e

No total, participaram nestas ações 52 profissionais, entre os quais, veteriná-

contou com o apoio da Câmara

rios e biólogos, militares da GNR/SEPNA, funcionários do ICNF, EDP Distribui-

Municipal de Castro Verde e

ção e técnicos de centros de recuperação.

Juntas de Freguesia do concelho.

Educação Ambiental nas Escolas
As atividades de Educação Ambiental arrancaram no ano letivo 2015/2016
com os Ensinos Pré-escolar e 1º Ciclo nos concelhos de Almodôvar e Castro
Verde, com o objetivo de sensibilizar as comunidades escolares para a conservação da Águia-imperial e do seu habitat. As atividades incluíram sessões em
sala de aula e saídas de campo à herdade do Vale Gonçalinho, abrangendo
cerca de 450 alunos dos dois concelhos.

ATL de Páscoa e Verão
Durante as férias de Páscoa e
Verão em Castro Verde, o ATL
da Câmara Municipal inclui atividades sobre a Águia-imperial
para crianças dos 6 aos 12 anos.

Os alunos aprenderam diferentes aspetos sobre a espécie, entre os quais, a sua
plumagem, alimentação, reprodução,
porque está ameaçada e como a podemos proteger. Através da observação de
silhuetas de Águia-imperial e de outras
rapinas foi possível perceber os seus
tamanhos reais. Foi ainda lançado um desafio a cada
turma – decorar de forma criativa uma silhueta de Águia-imperial com materiais diversos. Os trabalhos foram expostos em rotundas, entre outros locais de
grande visibilidade, de modo a dar a conhecer e criar empatia por esta emblemática águia para que um dia possa deixar de estar ameaçada em Portugal.
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Life Imperial
Projeto LIFE Imperial
“Conservação da Águia-imperialibérica (Aquila adalberti) em Portugal” (LIFE13NAT/PT/001300)
Duração: 1/7/2014 a 31/12/2018
Beneficiário Coordenador: LPNLiga para a Protecção da Natureza
Beneficiários Associados: Instituto
da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF); Câmara Municipal
de Castro Verde (CMCV); Faculdade
de Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL); Guarda Nacional
Republicana (GNR); EDP Distribuição – Energia S.A.; Sociedade Española de Ornitologia (SEO/Birdlife)
e TRAGSATEC S.A.
Área de intervenção: Zonas de Proteção Especial da Rede Natura 2000
(ZPE) de Castro Verde, Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e
Tejo Internacional, Erges e Pônsul.

Contactos:
LPN – Liga para a Protecção da
Natureza
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

Equipa Cinotécnica no terreno
Pela primeira vez em Portugal, foram constituídas equipas cinotécnicas de deteção de venenos compostas por binómios de militares da GNR e cães. Estas
equipas constituem uma peça chave na estratégia do LIFE Imperial na luta
contra o uso de venenos na natureza.
A criação de equipas cinotécnicas detetoras de venenos aumenta a capacidade de
fiscalização desta grave ameaça para
animais selvagens, domésticos e para o
próprio Homem.
Os sete cães das raças Pastor Belga Malinois e Pastor Alemão, adquiridos no
âmbito do projeto, estão já a operar no
terreno, distribuídos pelos comandos
territoriais de Castelo Branco, Évora e Beja. A utilização de cães permite fiscalizar áreas muito extensas e de difícil acesso, detetando iscos ou cadáveres com
indícios de envenenamento, que são recolhidos para análise e posterior investigação. Este procedimento facilita a abertura de processos criminais com maior quantidade e qualidade de provas, aumentando a probabilidade de identificação e punição dos responsáveis por este crime ambiental.

Juntos por uma causa Imperial!
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