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Life Rupis “dá aulas” aos professores das
Arribas do Douro
Começa no próximo sábado, 26 janeiro, a Oficina de Formação
“Educação Ambiental nas Arribas do Douro: preparando o pósLife Rupis”, que vai envolver os professores da região até ao
final do ano letivo, numa parceria do projeto Life Rupis e do
Centro de Formação da Ordem dos Biólogos, integrada no
terceiro ano do Programa Escolar do projeto.
O projeto Life Rupis está de volta à escola, desta vez para “dar aulas” aos professo res. A Oficina de Formação “Educação Ambiental nas Arribas do Douro: preparando
o pós-Life Rupis”, que inclui sessões teóricas, com oradores convidados, visitas de
campo e a realização de projetos com alunos, vai levar os professores a três locais
desta região transfronteiriça, entre 26 janeiro e o final do ano letivo: Mogadouro (dia
26 de janeiro), Barca d’Alva em Figueira de Castelo Rodrigo, com uma sessão na
Plataforma de Ciência Aberta (dia 9 de fevereiro) e Fermoselle (Zamora), na Casa
do Parque Natural Arribes del Duero (dia 4 de maio).
O projeto Life Rupis (2015/19) está a desenvolver ações de conservação da natureza (e de sensibilização) na região transfronteiriça das Zonas de Proteção Especial
do Douro Internacional, Vale do Águeda e Arribes del Duero, especialmente dirigidas
a duas espécies de aves de rapina ameaçadas: o britango e a águia-perdigueira.
“Depois de dois anos de um Programa Escolar intenso que chegou a mais de 1000
estudantes dos concelhos da área de intervenção do projeto em Portugal (Miranda
do Douro, Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo),
num total de mais de 2000 estudantes portugueses e espanhóis, neste terceiro ano
letivo, estamos a preparar o período pós-projeto e, por isso, uma das prioridades é
trabalhar com os professores” adianta Vanessa Oliveira da SPEA, que coordena a
componente de educação ambiental do projeto, em conjunto com a equipa da Palombar, ATNatureza e da Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Joaquim Teodósio, coordenador do projeto Life Rupis, refere ainda que “as escolas
são parceiros fundamentais em projetos de conservação da Natureza devido aos
seu efeito multiplicador, pois através da colaboração continuada com alunos e professores, temos a oportunidade de chegar a toda uma comunidade escolar mais
vasta, e de ver a mensagem do projeto prolongada no tempo”.
Para mais informações contactar:
Joaquim Teodósio

Coordenador do Departamento Terrestre / Coordenador do Projeto Life
Rupis
Tel.: 912 737 243

O programa deste Oficina de Formação, entretanto com inscrições já esgotadas,
bem como toda a informação sobre a componente de Educação Ambiental do projeto, incluindo recursos pedagógicos, está disponível em http://www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental/.
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NOTAS:
SPEA – A Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves é uma Organização Não Governamental de
Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA faz parte
da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em mais de 100
países, considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus habitats e nos
problemas que os afetam | www.spea.pt
Life Rupis - O 'Life Rupis – Conservação do britango e da águia-perdigueira no vale do rio Douro’
(LIFE14 NAT/PT/000855) é um projeto de conservação transfronteiriço, cofinanciado através do
programa LIFE da Comissão Europeia. Para além da componente de conservação da natureza,
desenvolve diversas atividades de promoção da região, dos seus valores naturais e do seu potencial
para o turismo ornitológico. Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o
projeto Life Rupis tem mais oito parceiros: a Associação Transumância e Natureza (ATNatureza), a
Palombar – Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, o Instituto de Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF), a Junta de Castilla y León, a Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, a Vulture Conservation Foundation (VCF), a EDP Distribuição e a Guarda Nacional
Republicana (GNR) http://www.rupis.pt/
ObservArribas | www.observarribas.com
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