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Localização
ZPE do Douro
Internacional e Vale do
Águeda

ZEPA Arribes del
Duero

Espécies beneficiárias: Milhafre-real e abutre-preto
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Motivos
Britango
Estatuto de conservação: Em Perigo (POR e ES)

 Declínio de 50% nos efectivos populacionais na
Europa, nos últimos 40 anos;
 Perda de 25% dos território das populações em
Espanha em 13 anos;
 Área de estudo tem uma das mais importantes
populações na Península Ibérica, com 116 pares
(9%da população ibérica).
Águia-perdigueira
Estatuto de conservação: Em Perigo (POR e ES)

 População do norte de Portugal, com um
declínio de 40% nos últimos 10 anos;
 Cerca de 13 pares (1,6% do total ibérico).
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Objetivos
Aumentar as populações de águia-perdigueira e britango no
Douro transfronteiriço através da redução da mortalidade e
aumento do sucesso reprodutor
 reduzir perturbação de ninhos e a mortalidade de adultos
 aumentar a disponibilidade alimentar;
 aumentar qualidade de habitat através da implementação de boas
práticas agrícolas e pastoris;
 aumentar produtividade dos casais de britango: pelo menos uma
cria voadora por casal em cada ano;
 Criação e disseminação de conhecimento e da experiência
adquirida na aplicação de boas práticas.

9 Parceiros
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• Coordenação e gestão do projecto
• Cooperação nas acções de correcção de linhas eléctricas e de
controlo-anti-venenos,
• Educação e divulgação do projecto,
• Guia de boas-práticas: eólicas, linhas eléctricas e agroindústria
• resumo não técnico, relatórios técnicos e financeiros
• alimentação artificial de britango
• promoção do pastoreio de percurso,
• gestão de habitat para promoção de espécies-presa:
coelho-bravo, perdiz,
• divulgação de boas-práticas junto de grupos—alvo,
educação ambiental e promoção de produtos
sustentáveis
• acções de melhoria de habitat para populações-presa
• reabilitação de pombais e sua sustentabilidade,
• alimentação artificial de britango,
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9 Parceiros

• Censo transfronteiriço de britango, avaliação e redução
da vulnerabilidade dos ninhos à perturbação humana
• plano de acção transfronteiriço para o britango
• Boas práticas para actividades económicas na área
• proposta de aumento da área da ZPE
• censo transfronteiriço de britango , avaliação e
redução da vulnerabilidade dos ninhos à perturbação
humana
• alimentação suplementar de águia--perdigueira
• alimentação artificial de britango,
• educação ambiental e divulgação do projecto
• plano de acção transfronteiriço para o britango
• correcção de linhas eléctricas

9 Parceiros
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• avaliação/comparação das disposições regulamentares
para deposição de carcassas para alimentação artificial de
aves necrófagas (POR e ES)
• avaliação toxicológica em abutres: contaminação directa
e indirecta
• seguimento à distância de britangos
• Disseminação de resultados e boas práticas a nível
internacional

• correcção de linhas eléctricas anti-electrocussão

• implementação do programa antídoto com a criação
de equipas cinotécnicas e reforço da vigilância no
canhão do rio Douro
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Marcos no LIFE Rupis
 Aquisição de terras
ATN
100 ha em Figueira de Castelo Rodrigo e 200 ha em Freixo de Espada-à-Cinta
Palombar
10 ha em Miranda do Douro e 7,5 há em Vila Chã da Braciosa

 Workshop Internacional para disseminação de resultados e partilha
de boas-práticas entre projectos LIFE com estas espécies-alvo
 Plano

de Acção Transfronteiriça para o Britango

 Redefinição dos limites
para uma área mais abrangente

da ZPE do Douro Internacional
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Resultados no LIFE Rupis
• aumento

da produtividade dos casais de britango.;
• aumento das densidades de perdiz e coelho-bravo;
• aumento da abundancia de pombo-doméstico, através da reactivação dos pombais;
• estabelecimento de alimentadores para aves necrófagas;
• todos os ninhos vulneráveis de britango vigiados e protegidos
•todos os indivíduos das espécies-alvo, enviados para centros de recuperação
• 2 equipas cinotécnicas em acção no Douro internacional.
• pelo menos metade dos casos suspeitos de envenenamento conhecidos, investigados
• produção de dados sobre metais pesados, e toxinas em aves necrófagas;
• gestão de habitat para promoção de espécies-presa
• pelo menos 15 proprietarios parte de rede de propriedades contra o veneno
• um workshop internacional de difusão de conhecimento e boas práticas em
conservação
• 2 campanhas “Ave do ano”;
• pelo menos 5000 pessoas alcançadas pelas campanhas de divulgação educação
ambiental
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