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RESUMO EXECUTIVO

Foi  realizado  um  número  de  missões  (n=175)  de  vigilância  e  redução  da  perturbação  de
ninhos,  muito  acima  do  que  estava  inicialmente  previsto  na  Acão  C1.  As  missões  foram
realizadas  conjuntamente  entre  equipas  portuguesas  e  espanhola,  e  constituíram  um
complemento  às  incumbências  quotidianas  em  matéria  de  vigilância  e  monitorização.  As
missões realizadas no âmbito da Acão C1 do LIFE RUPIS obtiveram globalmente um resultado
positivo  em  termos  das  4  espécies  alvo,  sendo  que  os  ninhos  ou  dormitórios  vigiados
aumentaram sempre em número e/ou êxito reprodutivo.  No caso do Britango todos os 9
casais mantiveram-se em território  e melhoraram a sua situação reprodutiva (reduziu-se a
perturbação sobre os ninhos, garantiu-se mais tranquilidade durante o período reprodutor).
No caso do Britango verificou-se um aumento do Êxito Reprodutor de 31% (n= 36, 2012-2015)
para 54% (n=35, 2016-2019),  e  a Produtividade passou de 0,31% (n= 36, 2012-2015) para
0,63%   (n=  35,  2016-2019).  As  Missões  de  vigilância  e  proteção  permitiram  confirmar  a
reinstalação de 1 novo casal de Águia de Bonelli. As camaras fotográficas digitais permitiram
vigiar 2 casais de Águia de Bonelli durante 4 épocas de nidificação, e assim foi possível aferir o
estado físico dos indivíduos que compõe os 2 casais. A pequena população de Abutre-preto
duplicou entre 2016 e 2019 (de 1 para 2 casais). Interessa referir que o desenho inicial da ação
C1 sofreu em 2017 alguma alteração que se relacionou com o impacte negativo dos grandes
incêndios de 2017, nomeadamente ter ardido o único local de nidificação desta espécie. Assim
foram redirecionados esforços desta ação no sentido de reduzir a perturbação na colónia do
Abutre-preto, integrado num plano de emergência para a vigilância e proteção desta espécie.
Deste trabalho resultou em 2018 com a permanência e sucesso da espécie como nidificante e
o aumento da colónia com a fixação de um novo casal. Durante a execução desta ação C1
asseguraram-se  diversas  ações  de  sensibilização  e  educação  ambiental  junto  de  diversos
sectores da comunidade local. Para as 4 espécies-alvo testaram-se um conjunto de medidas
destinadas reduzir a perturbação nas zonas de nidificação, e que integram o protocolo Pós-
LIFE de Minimização de Fatores  de Perturbação a 10 anos (2021-2030)  apresentado nesta
ação.
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I.1 – INTRODUÇÃO

No âmbito dos trabalhos de recenseamento e monitorização das populações de aves rupícolas na
ZPE do Douro Internacional, que o ICNF e a Junta de Castela e Leão vêm realizando desde 1995, foi
possível  reunir  ao  longo  dos  anos  um  conhecimento  detalhado  de  casos  de  perturbação  por
atividades  humanas,  e  outras  ameaças,  em  ninhos  de  espécies  protegidas  e  que  afetaram
negativamente o sucesso reprodutivo das mesmas. 

A Acão C1 do projeto LIFE RUPIS destinou-se a mitigar as causas de insucesso ocorridas no maior
número  possível  de  ninhos  das  espécies  alvo.  Assim  entre  2016  e  2019  procedeu-se  à
implementação de um programa conjunto de minimização da perturbação de ninhos, envolvendo
uma equipa transfronteiriça de técnicos, vigilantes da natureza e agentes medio-ambientales de
ambos os parques naturais.

No âmbito da Acão do projeto LIFE RUPI C1 - Minimização da perturbação humana nos ninhos de
espécies alvo, estabeleceu-se proceder à realização de sessões de vigilância e proteção especificas
e destinadas a assegurar a minimização da perturbação em ninhos. Estas sessões foram designadas
de MISSÕES, tendo sido realizadas um total de 200 missões.

As Missões da Acão C1 foram subdivididas em 3 programas ou sub-acções:

- C1.1  - Minimização da Perturbação em Ninhos de Britango;

- C1.2  - Minimização da Perturbação em Ninhos de Águia de Bonelli;

- C1.3  - Minimização da Perturbação na colónia de Abutre-preto;

O  presente  relatório  descreve  os  resultados  dessas  3  sub-acções  destacando  os  principais
resultados,  e  sempre  que  possível  quantificando  os  mesmos  de  acordo  com  os  indicadores
inicialmente previstos nesta Acão, ex: nº de Missões, Nº de casos de perturbação evitados por esta
Acão, Nº de relatórios, Nº de ações de sensibilização, Nº de autos de notícias referentes a situações
ilegais.

Procuramos enquadrar essas ações através do capítulo referente à metodologia que correspondeu
a um aspeto fundamental e inovador desta Acão nestes 2 parques naturais.

A  Sub-acção  C1.3  assumiu  uma  porção  muito  importante  de  todas  as  Missões  da  Acão  C1.
Queremos dar  destaque às  ações de minimização da vulnerabilidade a fatores  de perturbação
dirigidas  às  colónias  de  Abutre-preto,  por  se  tratar  de  uma  espécie  de  elevado  estatuto  de
conservação e estar numa situação de enorme vulnerabilidade. De facto o programa de proteção
desta colónia foi integrado na Acão C1, principalmente devido à ocorrência dos grandes incêndios
de 2017, tendo concentrado um elevado número de missões. 

A  minimização  dos  fatores  de  perturbação  das  3  espécies  rupícolas  visadas  na  Acão  C1  não
corresponde a uma Acão recorrente porque o corpo de vigilantes da natureza, agentes medio-
ambientales e os técnicos do ICNF/PNDI e da JCYL/PNAD não fazem essas ações de vigilância de
ninhos com um protocolo tão intensivo e de forma tão sistemática. Interessa referir que a Acão C1
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acabou por mobilizar um esforço de trabalho, conjunto e dirigido aos ninhos, significativamente
superior ao esforço que estava inicialmente definido no dossier de candidatura. Cerca de 30% das
Missões realizadas na Acão C1 foram ações suplementares ao protocolo inicial que previa cerca de
130 missões (foram realizadas 200 missões nas 4 temporadas de nidificação).

Por outro lado a Acão C1 assegurou pela primeira vez um programa conjunto de conservação de
ninhos das várias espécies, dotando ambas as equipas de equipamentos de vigilância de ninhos e
criou o protocolo metodológico comum para vigilância de ninhos que servirá de base para um
programa de vigilância de ninhos que continuará após a conclusão do projeto LIFE RUPIS.

I.2 - OBJECTIVOS DA ACÇÃO

Identificação e redução de fontes de perturbação que possam, provocar fracasso reprodutivo, e
mortalidade acidental das aves,

- Vigilância de ninhos e mitigação das fontes de perturbação como incêndios florestais, caça ilegal,
ruido, obras de construção ou qualquer outro tipo de atividades ilegais que possam afetar o
comportamento normal das espécies alvo,

- Informar a população local e os coletivos sociais que têm a sua atividade no território, acerca do
projeto e das suas ações e acerca da redução da perturbação, minimização dos comportamentos
inadequados, de forma a aumentar a consciência ecológica para a importância das espécies e do
património natural

- Criar uma equipa e um protocolo metodológico conjunto e transfronteiriço de minimização dos
fatores de perturbação e de insucesso, que por sua vez assegurem o contacto com a população
local e público, contribuindo para a sensibilização ambiental e a diminuição dos problemas de
conservação. 
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I.3 - ÁREA DE ESTUDO

Figura  1 | Representação geográfica dos 14 setores considerados para estratificação da área de
estudo - Douro Internacional (PN-SIC-ZPE) e Arribes del Duero (PN-LIC-ZEPA).
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I.4 - SELECÇÃO DOS 12 NINHOS ALVO DA ACÇÃO C1 (MINIMIZAÇÃO 
DE PERTURBAÇÃO)

I.4.1 ESPÉCIES-ALVO

As espécies alvo desta Acão foram as 3 espécies “rupícolas”:

- Britango
- Águia de Bonelli
- Abutre-preto

Foi ainda considerado adicionalmente o Milhafre-real, devido aos trabalhos de vigilâncias dos 4
dormitórios conhecidos na área do RUPIS

1.4.2 – ASPECTOS CONSIDERADOS NA SELECÇÃO DOS 12 NINHOS

A seleção dos 12 ninhos previstos na Acão C1 foi realizada previamente ao inicio dos trabalhos
contando com a informação existente sobre :

- Fatores de ameaças sobre as espécies-alvo
-Causas de mortalidade, perturbação, avaliação da adequabilidade de habitat no Britango
- Casos concretos de fracasso reprodutivo em ninhos

Foi feita uma ponderação de todos esses casos e foram selecionados cerca de 50 ninhos, dos quais
se selecionaram 12 ninhos das 3 espécies-alvo (9 de Britango, 2 de Águia de Bonelli, 1 de Abutre-
preto. 
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I. 4.3 – INVENTÁRIO DE FACTORES DE AMEAÇA (1995- 2015)

Todos os ninhos das 3 espécies alvo existentes na base de dados ICNF/JCYL foram avaliados em 
termos de 20 fatores de ameaça, no sentido de preparar as metodologias de vigilância de ninhos, 
proteção das zonas de nidificação e sensibilização ambiental junto das comunidades humanas.

Tabela 1 – Listagem dos Fatores de ameaça /causas de insucesso na nidificação de ameaça do
Britango, Águia de Bonelli e Abutre-preto detetados na área de estudo entre 1995 e 2019.

Nome Nº Descrição

Falta de alimento

1 Baixa disponibilidade alimentar do meio (abandono de pombais)

2
Baixa  disponibilidade  alimentar  do  meio  (sobre-caça  das  3  presas
principais columbiformes, coelho e perdiz)

3
Baixa disponibilidade alimentar  do  meio (epizootias  nas populações  de
coelho-bravo

4
Baixa  disponibilidade  alimentar  do  meio  (perda  de  habitat  devido  a
abandono agrícola/incêndios/)

5 Baixa disponibilidade alimentar do meio (vários fatores)

Morte de adultos

6 Morte de por eletrocussão/colisão em linhas elétricas

7 Abate tiro ou outra Acão humana direta

8 Morte por causas desconhecidas

9 Desaparecimento/substituição por causas não determinadas

Competição interespecífica
10 Competição com Grifos

11 Competição com Águia-real

Morte de juvenis no ninho

12 Morte de juvenis nos ninhos por doenças

13 Morte de juvenis nos ninhos por predação

14
Não  eclosão  do  ovo  ou  morte  de  juvenis  nos  ninhos  por  causas
desconhecidas

Perturbação ninho

15 Perturbação por atividades recreativas

16 Perturbação por construção de infraestruturas

17 Perturbação por marcação/manipulação/estudos científicos

Perda de habitat de nidificação 18 Construção de infraestruturas

Falta de ind. adultos 19
Reduzido input de adultos (persistência de subadultos/imaturos no casal).
Em caso de presença de pelo menos 1 suba ou imã.

Outras causas 20 Fatores desconhecidos
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I.4.4 - CAUSAS DE MORTALIDADE, PERTURBAÇÃO, AVALIAÇÃO 
DA ADEQUABILIDADE DE HABITAT NO BRITANGO

Para o Britango podemos contar com um vasto conjunto de informação procedente de diversas
ações do LIFE RUPIS, nomeadamente a A1 “Habitat Suitability index for the study area” realizada
em 2016 pela Bioinsight, e a F1 – Plano de Acão Transfronteiriço.

Em termos de fatores de ameaça e causas de mortalidade apresentamos a informação compilada
na Acão F1.

Tabela 2- Principais ameaça à conservação o Britango no Douro Internacional (1995-2015)

1 Uso de venenos para controlo ilegal de predadores e espécies oportunistas
O uso ilegal de veneno continua a ser a principal ameaça para a espécie na região. Conhecem-
se 25 casos de aves mortas para um total de 54 casos de morte/invalidez conhecidos entre
1994 e 2019, ou seja 46%.

2 Interações com linhas elétricas (eletrocussão e colisão) 
A mortalidade de Britango por eletrocussão ou colisão em linhas elétricas na área de estudo
corresponde a 17% de todos os casos de mortalidade/invalidez,  sendo provável que esteja
subestimada  devido  à  dificuldade  de  deteção  de  cadáveres  dai  derivados.  Os  casos  de
eletrocussão aconteceram em linhas com 20 a 30 kV, e todos os casos em Espanha em linhas
de média e alta tensão. A mortalidade em linhas elétricas deverá ser superior tendo em conta
que alguns dos casos de traumatismo procedam de colisões.

3 A diminuição da disponibilidade de alimento (recursos tróficos) 
O impacto desta situação sobre o Britango está relacionado, em primeiro lugar, com a ausência
ou declínio de carcaças no ambiente. A rarefação de cadáveres e de subprodutos da pecuária
extensiva  devido às  restrições  sanitárias  estabelecidas  como consequência  da  denominada
“crise das vacas loucas” e que resultam da não obrigatoriedade da eliminação das carcaças de
gado, tem um impacto direto sobre a sobrevivência do Britango e principalmente sobre a sua
produtividade. A falta de disponibilidade de carcaças de gado, assim como as alterações que
têm  vindo  a  acontecer  nas  explorações  pecuárias,  relativamente  às  espécies  de  gado
exploradas em regime extensivo (aumento do efetivo de gado bovino em detrimento do ovino-
caprino), implicam uma grande redução da disponibilidade trófica para esta espécie. Por outro
lado verifica-se um aumento continuado dos ungulados silvestres, sendo ainda difícil estimar a
importância dos cadáveres daí resultantes.

4 Perturbação por atividades turísticas
O impacto das perturbações humanas na conservação do Britango representam um elevado
risco nas áreas de reprodução, principalmente durante o período reprodutor. Ao longo dos
anos  houve  indicadores  que  as  atividades  recreativas  e  turísticas  podem  ter  um  impacto
negativo no sucesso reprodutor de alguns casais de Britango. Deverá ter-se em atenção, de
modo a manter as áreas potenciais de nidificação do Britango com o menor grau de distúrbio
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durante os períodos mais críticos para a reprodução da espécie, com o objetivo de aumentar
as suas possibilidades de recolonização. 

5 Falta de sensibilidade ambiental
Falta de colaboração, informação e sensibilização da população local e dos agentes locais da
região  para  a  conservação  do  Britango  e  dos  seus  habitats,  dificulta  significativamente  a
aplicação e implementação de medidas de conservação da espécie. Na maior parte dos casos,
alguns destes agentes têm uma grande recetividade para com as aves necrófagas em geral, tais
como os produtores pecuários e caçadores, mas falha ou é escasso o conhecimento sobre o
Britango,  assim  como  o  seu  estado  de  conservação  na  região.  Neste  sentido,  algumas
entidades públicas também não têm a informação atualizada e precisa sobre a importância da
população  de  Britango  e  dos  problemas  de  conservação  que  espécie  e  os  seus  habitats
enfrentam na região.

6 Falta de conhecimento sobre a biologia e ecologia
Verifica-se um desconhecimento de aspetos fundamentais da biologia e ecologia desta espécie
neste espaço, nomeadamente as suas exigências tróficas e a configuração e uso de áreas vitais,
e as relações inter e intraespecíficas ao nível de alimentação e de territorialidade, que são
muito importantes na definição e aplicação de medidas de conservação.

Figura 2 – Representação gráfica das causas de mortalidade do Britango no Douro Internacional
/Arribes del Duero e zona envolvente (dados PNAD/PNDI 1995-2019).
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Na avaliação da adequabilidade do habitat (Acão A1) conclui-se que os resultados do mapeamento
da predição dos modelos para a probabilidade de ocupação e probabilidade de sucesso reprodutor,
bem como a carta de risco sugerem que a probabilidade de ocupação de territórios será maior na
envolvente às zonas sul, de Aldeadávila, Saucelhe até Poiares e Águeda Internacional, assim como
uma mais a Norte e em zona espanhola, coincidente com Castro e Villalcampo. Nos cursos de água
e zonas escarpadas situadas exclusivamente em Espanha, a  cartografia obtida indica que,  aí,  a
probabilidade de ocupação de territórios/ninhos será consideravelmente menor, pelo menos dadas
as  condições  ecológicas  atuais.  É  de  notar  que,  como  referido  na  metodologia,  para  algumas
variáveis explicativas não foram obtidos dados para Espanha, tendo-se utilizado para a cartografia
os dados transfronteiriços mais próximos, por interpolação. É o caso da densidade populacional
humana, por exemplo, pelo que as predições para Espanha devem ser consideradas com alguma
cautela. Não obstante, por exemplo comparando com os resultados obtidos para a confirmação de
territórios em 2016, os resultados acabam por estar em concordância. Assim, no centro da área de
estudo,  sectores  como  Picote,  Tormes  e  Águeda  Nacional  surgem  como  locais  com  menor
probabilidade de virem a ser favorecidos para ocupação por britango.

A  interpretação  pode  ser  feita  para  a  cartografia  da  probabilidade  de  ocorrência  de  sucesso
reprodutor  na  área  em  estudo.  De  forma  genérica,  os  locais  com  maior  probabilidade  são
coincidentes com os locais para ocupação de territórios, evidenciando uma maior probabilidade de
sucesso reprodutivo na metade sul da área de estudo. Ressalva-se, contudo, que como discutido
para os resultados da análise de modelação, outros fatores não avaliados neste estudo poderão
influenciar o sucesso reprodutor de britango. 

Por  fim,  da  análise  à  carta  de  risco,  que  se  traduz  na  probabilidade  de  não  haver  sucesso
reprodutivo num território/ninho, a sua representação surge como o inverso da conjugação das
probabilidades. Desta forma, haverá menor risco de que a espécie não se reproduza na zona do rio
Douro internacional, do que, por exemplo, em algumas das zonas exclusivamente em Espanha. De
notar  que,  uma  vez  que  não  foram  encontrados  resultados  significativos  para  fatores  de
perturbação,  que tenham comprovadamente efeitos  negativos sobre a  espécie,  esta  designada
carta de “risco”, traduz essencialmente os locais onde as restantes condições ecológicas (dados os
fatores que se verificaram relevantes) não serão tão favoráveis à espécie – resultando num “risco”
maior.

A Carta de risco identifica como áreas prioritária para a Acão C1: - sectores Picote e Miranda, -
sector Bemposta Sul, - sector Aldeadavila Norte, - sector Rio Tormes.
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Figura 3 - Distribuição do Britango em 2016 de
acordo com Acão A1.

Figura 4 - Distribuição da Água de Bonelli em
2016 de acordo com Acão A1.

Figura  5  -  Mapeamento  da  probabilidade  de
ocupação de territórios por britango na área em
estudo, tendo em conta os resultados da análise
de modelação realizada para esta variável.

Figura 6 -  Mapeamento da probabilidade de
ocorrência de sucesso reprodutor na área em
estudo,  tendo  em  conta  os  resultados  da
análise  de  modelação  realizada  para  esta
variável (Britango 2016).
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Figura 7 - Carta de risco construída para população de britango na área em estudo, como
reflexo da probabilidade
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I.4.5 – SELECÇÃO DOS 12 NINHOS DAS ESPÉCIES ALVO COM BASE
NO INSUCESSO REPRODUTIVO

A partir dos dados de monitorização das espécies alvo (Britango/Águia de Bonelli/Abutre-preto)
entre 1995 e 2015 (base de dados JCYL/ICNF), realizamos uma análise de referente a ninhos de aves
rupícolas e seu sucesso reprodutor e respectivos fatores de ameaça. Assim procedemos à escolha
dos ninhos mais vulneráveis à perturbação nos últimos 10 anos antes do projeto LIFE Rupis (2006-
2015). Foram considerados os seguintes critérios:

- ninhos que deixaram de ter reprodução com sucesso, por causas desconhecidas.
-  ninhos  muito  próximos  a  locais  onde  decorrem  atividades  humanas  suscetíveis  de

provocarem perturbação.
- ninhos com especial relevância em termos de conservação da natureza.
- ninhos com visibilidade adequada para vigilância.

Em 2016 foram escolhidos 24 ninhos aptos a incluir as ações de vigilância C1- LIFE Rupis. 
A partir dessa lista foi feita uma seriação, através de ponderação desses diferentes critérios, para
posterior identificalção dos 12 ninhos da acção C1.

A partir da base de dados JCYL/ICNF referente a ninhos de aves rupícolas e seu sucesso reprodutor
e  fatores  de  ameaça  (2006-2015)  procedemos  à  escolha  dos  12  ninhos  mais  vulneráveis  à
perturbação (ver ANEXO I - CASOS CONCRETOS DE MORTALIDADE/PERTURBAÇÃO DAS ESPÉCIES-
ALVO (1995-2015):
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Tabela 3 – Ninhos considerados para a Acão C1 escolhidos de acordo com insucessos reprodutivos anteriores ao Projeto LIFE RUPIS entre 2006 e 2015
(10 temporadas de nidificação).

Espécie Casal Local
Nº de casos
de insucesso

Facto de ameaça
principal Outros fatores de ameaça principal

Prioridade de
protecção/vigilân

cia

Britango

NP-MI-100 Campo de Tiro de
Miranda do Douro 8 Desconhecido Perturbação por navegação, predação,

perturbação outras espécies Muito Alta

NP-PI-150 Caminho do Rio –
Freixiosa 7 Perturbação

recreativa
predação, perturbação outras espécies,

veneno, desconhecidas Muito Alta

NP-BE-130 Fuente RIB SENDIM
7 (3 por

morte crias)
Perturbação

recreativa
predação, veneno, perturbação outras

espécies, desconhecidas Muito Alta

NP-AL-210 Vale das Vinhas 8 Perturbação
recreativa

predação, perturbação outras espécies,
desconhecidas Muito Alta

NP-AL-220 Caminho do rio
Bruçó 4 Perturbação

recreativa
predação, perturbação outras espécies,

desconhecidas Alta

NP-SA-210 Embarcadouro 5 Predação Perturbação recreativa Alta

NP-SA-220 Vilvestre 2 Predação Perturbação recreativa Alta

NP-SA-230 Cabeço de Galinha 2 Predação Perturbação recreativa Alta

NP-PO-90 Canado de Nasce
Água – Poiares 10 Perturbação

estrada
Veneno, predação, desconhecida Muito Alta

Águia de 
Bonelli

HF-AG-20 Escalhão 4 Desconhecido Perturbação, falta de alimento, competição
grifos

Muito Alta

HF-PO-20 Penha Ruiva - 3 Desconhecido Perturbação, falta de alimento, competição Muito Alta
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Ligares grifos

Abutre-
preto

AM-SA-10 Picão do Azedal
1 (em 4

temporadas)
Perturbação Competição grifos Muito Alta
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Figura 8 – Localização dos 12 ninhos de
espécies  alvo  referentes  à  Acão  C1  do
LIFE RUPIS.
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II – 
RESULTAD
OS 
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II.1 – RESULTADOS -REFORÇO DA VIGILÂNCIA NAS ZONAS DE 
NIDIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES ALVO

A implementação da Acão C1 envolveu a realização de sessões de vigilância das zonas de
nidificação destinadas minimizar os fatores de perturbação das espécies alvo durante a fase
mais sensível do seu ciclo biológico. Estas sessões foram designadas de “Missões de Vigilância”
ou simplesmente “Missões”

No  presente  relatório  consideramos  como  definição  de  “Missão”,  qualquer  Acão  de
minimização da perturbação das espécies alvo do projeto LIFE-RUPIS, considerando um tempo
mínimo de 6 horas continuas despendido por um mínimo de 2 funcionários em simultâneo.

Todas estas ações formam realizadas com utilização de material ótico e fotográfico de longo
alcance, nomeadamente o uso de um telescópio (20-60 x) que foi utilizado ininterruptamente
durante todos os trabalhos da Acão C1, por uma das equipas do PNDI/ICNF. Este telescópio foi
uma ferramenta fundamental desta Acão pois permitiu ampliar a capacidade de Vigilância e
Minimização de ninhos.

II.1.1 - Nº TOTAL DE “MISSÕES”/MEIO HUMANOS 
ENVOLVIDOS

Os 22 meios humanos do PNDI/ICNF e PNAD/JCYL dedicados à Acão C1, realizaram um total de
395 Missões. Em média cada missão teve 2,5 funcionários (ou seja 2,5 Jornadas de Trabalho).

A maioria das missões foi desenvolvida por equipas de cada país no seu próprio território.

Tabela 4 – Meios humanos e missões dedicadas à Acão C1

ano Nº de Missões C1 - ICNF Nº de Missões C1 - JCYL Nº de Missões C1
CONJUNTAS- ICNF + JCYL

Nº TOTAL MISSÕES

2016 48 30 5 83

2017 40 30 5 75

2018 76 30 5 111

2019 91 30 5 126

Total 255 120 20 395
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Figura 9- Representação gráfica da distribuição das Missões por equipas PNDI e PNAD.

Em  termos  temporais  verificou-se  um  aumento  progressivo  das  missões  ao  longo  das  4
temporadas do projeto LIFE RUPIS (2016 a 2019), que se deveu ao aumento do número de
Vigilantes da Natureza, no PNDI, sobretudo depois de 2017.

Figura 10 – Evolução no número de missões da Acão C1 durante o projeto LIFE RUPIS.
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Figura 11 – Algumas imagens das ações conjuntas de coordenação e vigilância (PNAD/PNDI) a
ninhos de Britango e Águia de Bonelli
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Figura 12- Algumas imagens dos trabalhos conjuntos (PNDI/PNAD) de vigilância de ninhos de
Britango, Águia de Bonelli e Abutre-preto entre 2016 e 2019.
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Figura 13- Algumas imagens dos trabalhos conjuntos (PNDI/PNAD) de vigilância de ninhos de
Britango, Águia de Bonelli e Abutre-preto entre 2016 e 2019.
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II.1.2 - TIPOLOGIA DE “MISSÕES”

Tabela 5- Resumo das Missões realizadas entre 2016 e 2019 no âmbito do Projeto LIFE RUPIS.

Sub-acção C1.1 Sub-acção C1.2 Sub-acção C1.3 TOTAL

2016 66 13 4 83

2017 56 15 4 75

2018 52 26 33 111

2019 45 31 50 126

TOTAL 219 85 91 395

As  missões  foram  divididas  de  acordo  com  as  3  sub-acções  da  Acão  C1,  sendo  que  a
“Minimização  da  Perturbação  em  ninhos  de  Britango”  envolveu  a  maior  quantidade  de
missões, tendo em conta a abundância relativa desta espécie nos 2 parques naturais.

Figura 14 – Distribuição das missões por sub-acções da C1.
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II.1.3 - MISSÕES E NINHOS-ALVO

Se considerarmos apenas as missões especificamente dirigidas aos 12 ninhos considerados na
C1, foram realizadas 175 MISSÕES.

Tabela 6 – Resumo das Missões de proteção dos 12 ninhos selecionados.

Ninhos
 

 
Local
 

Nº de Missões de Vigilância

2016 2017 2018 2019 TOTAL

NP-MI-100 (Campo de Tiro de Miranda
do Douro)

1 2 1 2 6

NP-PI-150 Caminho do Rio – Freixiosa 1 2 1 2 6

NP-BE-130 Fuente RIB SENDIM 2 3 1 3 9

NP-AL-210 Vale das Vinhas 1 2 2 2 7

NP-SA-210 Embarcadouro 2 3 3 3 11

NP-AL-220 Caminho do rio Bruçó 2 1 2 5

NP-SA-230 Cabeço de Galinha 2 3 3 3 11

NP-SA-220 Vilvestre - Fraga da Cegonha 2 2 2 6

NP-PO-90 (Canado de Nasce Água –
Poiares) 4 2 2 2 10

HF-SA-10 Carrascal - Lagoaça 5 4 3 3 15

HF-PO-20 Penha Ruiva - Ligares 5 4 3 3 15

AM-SA-10 Lagoaça 4 4 33 33 74

TOTAL 27 33 55 60 175
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II.2 – RESULTADOS – VIGILÂNCIA POR CAMERA TRAPPING

Em 2016 procedeu-se à aquisição de 10 câmaras fotográficas para serem colocadas nas zonas
próximas de ninhos e nos acessos aos mesmos, destinados a complementar a videovigilância
dos ninhos selecionados em cada ano. 

A colocação, manutenção e recolha de dados nesse equipamento ficou a cargo dos técnicos e
vigilantes da natureza afetos ao projeto LIFE_RUPIS. 

Cada  equipamento  está  dotado  de  disparo  automático,  com  sistema  de  deteção  de
movimento  por  feixe  de  infravermelhos,  flash  de  infravermelhos  telescópio,  e  caixa  de
proteção antirroubo.
Esta metodologia foi utilizada em 4 dos 12 ninhos-alvos (2 de Britango e 2 de Águia de Bonelli),
durante o período 2016-2019.
Esta  metodologia  foi  complementar  às  Missões de Vigilância  permitindo obter  informação
sobre os fatores de perturbação e ajudando a modular a tipologia de missões de minimização
da perturbação.

Figura 15 – Localização dos ninhos onde decorreram sessões de Camera-Traping no âmbito da
deteção de fatores de perturbação (a amarelo ninhos de Águia de Bonelli, a verde ninhos de
Britango).
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Não foram detetados quaisquer situações de perturbação direta ou outro tipo de ameaça aos
4  ninhos  que  foram  alvo  deste  estudo.  Esta  subacção  permitiu  testar  o  equipamento  de
camaras fotográficas em termos de funcionalidade nomeadamente: alcance dos sensores de
deteção de movimento, duração das baterias, tipologia de informação a selecionar (imagens
ou vídeo). Este trabalho serviu de ensaio e preparação de trabalhos futuros a enquadrar no
protocolo de Proteção desta espécie.

Estas ações permitiram confirmar a reocupação do território por parte de um casal de Águia de
Bonelli (a partir de 2017 e confirmado em 2019). A situação de ocupação é ainda instável e
carece de apoio para futuras ações da C3 neste território. 

As câmaras digitais serviram de complemento à componente principal da Acão C1, para ao
estudo e Acão de minimização dos fatores de ameaça.

No ANEXO II pode ver-se as  EXEMPLOS DE FICHAS CAMERA-TRAPING / BRITANGO/ÁGUIA DE
BONELLI..

CONCLUSÕES SOBRE USO DE CAMERA TRAPPING

Em 2016 procedeu-se à aquisição de 10 câmaras fotográficas para serem colocadas nas zonas
próximas de ninhos e nos acessos aos mesmos, destinados a complementar a videovigilância
dos ninhos selecionados em cada ano. A colocação, manutenção e recolha de dados nesse
equipamento ficou a cargo dos técnicos e vigilantes da natureza afetos ao projeto LIFE_RUPIS. 
Cada  equipamento  está  dotado  de  disparo  automático,  com  sistema  de  deteção  de
movimento  por  feixe  de  infravermelhos,  flash  de  infravermelhos  telescópio,  e  caixa  de
proteção antirroubo.
Foi utilizado ininterruptamente durante todos os trabalhos da Acão C1. Foram uma ferramenta
fundamental da Acão C1 pois permitiu ampliar a capacidade de Vigilância e Minimização de
ninhos.
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II.3 – RESULTADOS – SUSPENSÃO DE OBRAS E ACTIVIDADES E 
ACÇÕES ADMINISTRATIVAS/LEGAIS

Durante  o  projeto  foram  detetadas  diversas  situações  ilegais  de  abertura  de  acessos  em
proximidade dos 12 ninhos-alvo,  que forma consideradas como situações provocadoras ou
potencialmente provocadoras de perturbação sobre os mesmos.

Essas  situações  em  número  de  5  detetadas  pelos  Vigilantes  da  Natureza  do  PNDI/ICNF,
envolveram a  suspensão imediata  das  mesmas e  o  levantamento dos respetivos autos  de
notícia referentes a atividades ilegais e potencialmente provocadoras de perturbação sobre os
12 ninhos-alvo da Acão C1. Estes autos correspondem a catos administrativos que podem ter
consequências  sancionatórias.  O  principal  resultado  direto  destes  autos  correspondeu  à
paragem da perturbação sobre os ninhos e à sensibilização dos respetivos responsáveis.

No ANEXO III apresentamos as FICHAS DESCRITIVAS DE SUSPENSÃO E AUTO DE NOTICIA.

Tabela 7 – Resumo das situações ilegais de abertura d acessos em proximidade dos ninhos-alvo
da C1.

Auto de
Noticia

Data Descrição da atividade ilegal Ninho afetado Consequências

1/PNDI/2016 31/3/2016 Abertura ilegal de caminho rural em
época de nidificação, próximo do

ninho
AM-SA-10 Lagoaça

Suspensão de obra
e levantamento
Auto de Notícia. 

8/PNDI/2017 6/7/2017 Abertura ilegal de caminho rural em
época de nidificação, próximo do

ninho
NP-SA-210 Mazouco

Suspensão de obra
e levantamento
Auto de Notícia.

SEPNA/PNDI/
2018 de
8/2018

Caso de envenenamento em local
não identificado que provocou morte

de 2 britangos adultos no ninho.
Descoberta foi feita no âmbito de

Vigilância de ninho.

NP-BE-130
Fuente

RIB
SENDIM

Esta missão foi um
contributo

complementar para
o estudo e

avaliação do efeito
do veneno na
população de

Britango. Destinou-
se também a
sensibilizar as

autoridades locais
e população local.

4/PNDI/2019
de 

17/6/2019
7

Abertura ilegal de caminho rural em
época de nidificação, próximo do

ninho
NP-BE-130

Fuente
RIB

SENDIM

Suspensão de obra
e levantamento
Auto de Notícia.

7/PNDI/2019 22/8/2019 Abertura ilegal de caminho rural em
época de nidificação, próximo do

ninho
NP-BE-130

Fuente
RIB

SENDIM

Suspensão de obra
e levantamento
Auto de Notícia.
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Figura 16 – Localização dos autos de noticias ninhos onde decorreram sessões de Camera-
Traping no âmbito da deteção de fatores de perturbação.
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II.4 – RESULTADOS – SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

No  âmbito  das  ações  do  grupo  C.1,  foram  realizadas  mais  de  20  sessões  de  educação
ambiental  e  sensibilização  ambiental.  Serviram  de  complemento  às  ações  de  vigilância  e
proteção dos ninhos das 3 espécies alvo.

Libertação de Britango recuperado em Penedo Durão – Freixo de Espada à Cinta  (4/6/2017)

Libertação de Abutre-preto recuperado em Carrascalinho – Freixo de Espada à Cinta- (23/1/2019)

Figura 17 – Exemplos de ações públicas de sensibilização com libertação de aves recuperadas.
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II.5 – RESULTADOS - SUB-ACÇÃO C1.1 MINIMIZAÇÃO DE 
PERTURBAÇÃO EM NINHOS DE BRITANGO”

II.5.1 – REDUÇÃO DA PERTURBAÇÃO NOS NINHOS DOS 9 
NINHOS SELECCIONADOS.

A  perturbação  inerente  às  atividades  humanas  é  uma  das  possíveis  causas  de  fracasso
reprodutivo do Britango. Foram considerados 99 casos estudados (9 ninhos em 11 temporadas
prévias ao LIFE Rupis, ou seja no período compreendido entre 2005 e 2015), referentes aos 9
ninhos considerados nesta Acão. Foram conhecidos 42 casos de insucesso ocorridos nos 10
ninhos selecionados previamente ao projeto LIFE RUPIS, 30% são atribuídos a perturbação.

A monitorização das áreas mais sensíveis através da presença frequente e repetida nessas
áreas por parte de técnicos/vigilantes da natureza do ICNF, e por parte de outras entidades, e
o seu contributo para a sensibilização e informação da população local e visitantes, acerca dos
riscos  de  perturbação  das  espécies  alvo  assim  como  das  sanções  e  consequências  legais
associadas às práticas ilegais, podem ser um contributo para reduzir o fracasso reprodutivo das
espécies.

O sistema de vigilância do Parque natural do Douro Internacional e ZPE do Douro Internacional
e Vale do Águeda, com 8 Vigilantes da Natureza em 2018 conseguiu assegurar os trabalhos de
monitorização  dos  10  ninhos  de  Britango,  tendo sido  dedicadas  71  missões  de  vigilância,
vigilância com camaras digitais, proteção ativa contra fatores de ameaça.

Foi  ainda  possível  assegurar  mais  de  60  missões  para  sensibilização  e  contacto  com
comunidade  local,  nomeadamente  caçadores,  pescadores,  agricultores,  criadores  de  gado,
agentes  dos  serviços  policiais  e  juntas  de  freguesia, bombeiros  e  de sapadores  e  agentes
medio-ambientales. 

Esta  sub-acção  permitiu  também criar  um sistema transfronteiriço  básico  de  vigilância  de
ninhos nas áreas mais problemáticas da área de intervenção do projeto, e que está definido
formalmente no protocolo de atuação Pós-LIFE  (2020-2024).  Foram realizadas  reuniões de
coordenação  dos  trabalhos  da  Acão  C1  e  realizadas  52  missões  de  vigilância  e  proteção
conjuntas entre vigilantes do PNDI e do PNAD
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II.5.2 – ÊXITO REPRODUTIVO DOS 9 CASAIS SELECCIONADOS.

Consideramos  assim que  esta  sub-acção  de  vigilância  e  proteção  de  ninhos  foi  altamente
positivo tendo contribuído para uma redução do insucesso reprodutivo.

É importante destacar que as missões asseguraram uma redução dos fatores de perturbação
nomeadamente porque decorreram durante o  período de maior  risco para a  perturbação,
durante  cada época  de nidificação,  suspendendo preventivamente e  com eficácia  diversas
ações e  atividades recreativas (náuticas,  balneares,  escalada,  etc),  mas também atividades
agrícolas e florestais, e reduzindo as ignições e incêndios durante o período de maior perigo.

Este  tipo de protocolo metodológico permite  não apenas detetar  as  situações de ameaça
sobre os ninhos mais ameaçados mas também permite ajudar a detetar e intervir sobre outros
fatores  de ameaça sobre  o património natural  do Parque Natural  do Douro  Internacional.
Permitirá também sensibilizar os diferentes agentes locais dissuadindo algumas práticas que
afetam negativamente o património natural  como o furtivismo,  o envenenamento, uso do
fogo no Verão, e a visita turística a locais ecologicamente sensíveis.

Para expressar o resultado da vigilância e proteção dos ninhos usamos os parâmetros:

 Êxito Reprodutivo (ER= número de casais com sucesso/casais controlados, em %)
 Produtividade (P = nº de juvenis voadores/nº de casais controlados)

Foi  possível  verificar  a  evolução  do  Êxito  Reprodutivo  (ER=  número  de  casais  com
sucesso/casais controlados, em %) a par com o número de missões da subacção C1.1 referente
à vigilância e proteção de ninhos de Britango.

Nos 11 anos antes do período RUPIS, ou seja 2005-2015, o Êxito Reprodutor foi de 42% e a
Produtividade foi de 0,47 (n=99). 

Se  consideramos  o  período  Rupis  (2016  a  2019),  o  Êxito  Reprodutor  foi  de  54%  e  a
Produtividade de 0,63 (n=35), que expressa um aumento desses valores na ordem de 1,20
vezes e 1,34, respetivamente.

Se considerarmos apenas as 5 temporadas anteriores ao RUPIS esse aumento é notório,  o
Êxito  Reprodutor  passa  de  31%  (n=  36,  2012-2015)  para  54%  (n=  35,  2016-2019)  e  a
Produtividade passa de 0,31% (n= 36, 2012-2015) para 0,63% (n= 35, 2016-2019)

Tabela 8 – Valores de parâmetros reprodutores

Anos

2005-2011 2012-2015 2016-2019

Parâmetros Reprodutores:

Êxito Reprodutor 42,42 30,56 54,29

Produtividade 0,47 0,31 0,63

(n) 99 36 35
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Figura  18  -  Evolução  do  Êxito  Reprodutivo  (ER=  número  de  casais  com  sucesso/casais
controlados, em %) e a Taxa de Voo (TV=nº de crias voadoras/nº de casais com sucesso), e do
número de missões da subacção C1.1 referente à vigilância dos 10 ninhos de Britango entre
2016 e 2019.

Figura 19- Tendência de evolução da Produtividade desde 2011 (4 anos antes do LIFE RUPIS) e
linha com evolução do número de missões.
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Figura 20 – Localização dos 9 ninhos de Britango que foram alvo da Acão C.1.1.
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III.5.4 - CONCLUSÕES DA SUB-ACÇÃO C.1.2 MINIMIZAÇÃO DA 
PERTURBAÇÃO EM NINHOS BRITANGO

As missões realizadas no âmbito da Acão C1 do LIFE RUPIS obtiveram claramente um
resultado positivo em termos dos 9 ninhos de britangos pré-selecionados

 Todos  os  casais  se  mantiveram  em  território  e  melhorar  a  sua  situação
reprodutiva  (reduziu-se  a  perturbação  sobre  os  ninhos,  garantiu-se  mais
tranquilidade durante o período reprodutor);

 Aumento do Êxito Reprodutor passa de 31% (n= 36, 2012-2015) para 54%  (n= 35,
2016-2019)

 Aumento da Produtividade passa de 0,31% (n= 36, 2012-2015) para 0,63% (n= 35,
2016-2019)

 Confirmou-se que a população está a ser afetada por diversas de ameaça, sendo
que a sua mitigação será integrada no protocolo Pós-LIFE de Minimização de
Fatores de Perturbação de Ninhos.

 Asseguraram-se ações de sensibilização e educação ambiental junto de diversos
sectores da comunidade local.
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II.6 – RESULTADOS SUB-ACÇÃO C1.2 “MINIMIZAÇÃO DE 
PERTURBAÇÃO EM NINHOS DE ÁGUIA DE BONELLI”

II.6.1 - PROTECÇÃO DE CASAIS DE ÁGUIA DE BONELLI

A  perturbação  inerente  às  atividades  humanas  é  uma  das  possíveis  causas  de  fracasso
reprodutivo do Águia-de-Bonelli.

Para minimizar a Acão desses e doutros fatores de ameaça (linhas elétricas, competição com
outras espécies, predação), consideraram-se 2 casais de Águia de Bonelli:

 HF-PO-20 Penha Ruiva - Ligares
 HF-AG-30 Escalhão

Desenhou-se um programa de vigilância e proteção da espécie, realizando a monitorização das
áreas  mais  sensíveis  através  da  presença  frequente  e  repetida  nessas  áreas  por  parte  de
técnicos/vigilantes da natureza do ICNF, e por parte de outras entidades, e o seu contributo
para  a  sensibilização  e  informação  da  população  local  e  visitantes,  acerca  dos  riscos  de
perturbação das espécies alvo assim como das sanções e consequências legais associadas às
práticas ilegais, podem ser um contributo para reduzir o fracasso reprodutivo das espécies.

Foram realizadas 30 Missões para minimização da perturbação, 10 em 2016, 8 em 2017, 6 em
2018, 6 em 2019.

O sistema de vigilância do Parque natural do Douro Internacional e ZPE do Douro Internacional
e Vale do Águeda, com 8 Vigilantes da Natureza em 2018 conseguiu assegurar os trabalhos de
proteção desses 2 casais e com ações de vigilância, vigilância com camaras digitais, proteção
ativa contra fatores de ameaça.

Tabela 9 – Situação reprodutiva durante projeto LIFE RUPIS.

Anos

2016 2017 2018 2019

HF-PO-20 2 Crias voadoras 0 Crias 0 Crias (ninho
novo)

0 Crias

HF-AG-30 0 Crias 0 Crias 0 Crias 0 Crias

A situação destes 2 casais é muito problemática e não foi possível contrariar os fatores de
ameaça, que levaram ao permanente insucesso reprodutivo.
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Através do programa de proteção a estes casais considera-se que se conseguiu reduzir o risco
de perturbação, que poderá ajudar no futuro a um aumento do sucesso reprodutivo.

Interessa referir na mesma zona geográfica destes 2 casais ocorreu a reocupação de 2 novos
territórios:

 HF-AG-10  San Felices de los Gallegos (em 2016)
 HF-AG-20 Almofala (em 2018)

No  caso  do  casal  HF-SA-20  Congida/Saucelhe  este  casal  recomeçou  a  reproduzir-se  com
sucesso a partir de 2019 (como resultado do programa de alimentação artificial).

São resultados acessórios à Sub-acção C.1.2 mas pensamos ser de destacar que globalmente
ocorreu uma redução dos fatores de perturbação dos ninhos e territórios.

Figure 20 – Situação da Águia de Bonelli na zona alvo da Os 3 casais selecionados para a sub-
acção avaliação da composição do casal.
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II.6.2 - CONCLUSÕES DA SUB-ACÇÃO C.1.2 MINIMIZAÇÃO DA 
PERTURBAÇÃO EM NINHOS ÁGUIA DE BONELLI

 Confirmou-se que a população está a ser afetada por diversas de ameaça, sendo que
a sua mitigação será integrada no protocolo Pós-LIFE de Minimização de Fatores de
Perturbação de Ninhos.

 Asseguraram-se ações de sensibilização e educação ambiental junto de Missões de
Minimização da perturbação em ninhos permitiram confirmar a reinstalação de 1
casal HF-AG-20 ALMOFALA.

 As  camaras  fotográficas  digitais  permitiram  vigiar  2  casais  de  Águia  de  Bonelli
durante 4 épocas de nidificação.

 Foi possível aferir o estado físico dos indivíduos que compõe os 2 casais.
 Foi possível detetar ameaças nos locais de alimentação.
 Confirmou-se que a população está a ser afetada por diversas de ameaça, sendo que

a sua mitigação será integrada no protocolo Pós-LIFE de Minimização de Fatores de
Perturbação de Ninhos.

 Asseguraram-se  ações  de  sensibilização  e  educação ambiental  junto  de  diversos
sectores da comunidade local.
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II.7. – RESULTADOS SUB-ACÇÃO C1.3 “MINIMIZAÇÃO DA 
PERTURBAÇÃO NA COLÓNIA DE ABUTRE-PRETO 

II.7.1 – ENQUADRAMENTO E PROBLEMÁTICA DE 
CONSERVAÇÃO

A instalação de um casal de Abutre-preto  Aegypius monachus no Parque Natural do Douro
Internacional,  confirmada com a  construção de um ninho e  incubação,  ocorrida  em 2012,
tratou-se  de um dos momentos mais importantes  na  história  da  conservação da natureza
desta Área Protegida (criada em 1998). A nidificação de uma das aves mais raras e ameaçadas
da Europa, sendo o corolário do progressivo aumento recente da presença da espécie neste
território, e consequência direta do aumento geral da população ibérica, manifesta também a
existência de condições adequadas para uma espécie com elevada sensibilidade ecológica.

Interessa  referir  que nas  6  tentativas  de nidificação conhecidas  (2012 a  2019),  o  casal  de
abutre pretos nidificou em exemplares de zimbro (Juniperus oxycedrus), que é apenas usado
em menos de 5% dos ninhos da população ibérica. O zimbro é uma espécie comum nas zonas
declivosas do PNDI (usada por vezes pela Águia-real para instalação d ninho).

No Douro Internacional a espécie escolheu escarpas graníticas, de grande dimensão (mais de
100 m de altura), sendo uma situação muito rara na Península Ibérica. Refira-se que apenas na
ilha  de  Maiorca  existem  ninhos  com  esta  configuração,  neste  caso  em falésias  marítimas
verticais. 

Entre 2012 e 2017, manteve-se um casal de abutres pretos, criando anualmente com sucesso
entre  2013  e  2016  (4  juvenis  no  total).  Simultaneamente  assistiu-se  a  uma  aumento  do
número  de  observações  de  indivíduos  desta  espécie,  através  de  observação  diretiva  mas
também  através  do  programa  de  monitorização  dos  campos  de  alimentação  de  aves
necrófagas  (CAAN)  existentes  no  Nordeste  do  país,  no  total  9  CAAN  (Eduardo
Realinho/Associação Transumância e Natureza com pess., José Pereira/Associação PALOMBAR,
com pess.). 

Em Julho de 2017 e um grande incêndio, com cerca de 2200 hectares, afetou várias freguesias
ribeirinhas do Douro internacional tendo destruído o ninho em que o casal de Abutre-preto
nidificava,  carbonizando  o  juvenil  (VER  ANEXO  VI  RELATÓRIO  Pós  Incêndio  INCÊNDIO
FLORESTAL DE MAZOUCO 16/7/2017

- impactes sobre Habitats naturais, Flora e Fauna e propostas de medidas de conservação –)

40



ACTION C.1: Minimizing disturbance around nest sites
Minimização da perturbação nos ninhos das espécies alvo 

Figura 21 – Campos de alimentação de aves necrófagas no Nordeste do país e Parque Natural
de Arribes del Duero, e local de nidificação de Abutre-preto. 

O incêndio de Mazouco/Lagoaça decorreu entre os dias 15 e 16 de Julho de 2017, evoluindo
de um ponto de ignição a sul e estendendo-se para Norte (no sentido do vento dominante),
sendo ainda incerto quando terá atingido a zona de nidificação do Abutre-negro (que se estima
tenha sido no final de tarde e noite de dia 16/7. O incêndio alcançou a porção superior da
encosta  que  o  casal  de  Abutre-preto  utilizou  para  instalar  2  ninhos  entre  2012  e  2107,
queimando integralmente a árvore de suporte e o ninho A (superior) e parte da árvore de
suporte do ninho B (inferior), o ninho B não ardeu e permaneceu inteiro. O juvenil morreu
carbonizado no ninho A (ninho esse que foi totalmente consumido pelas chamas e cuja árvore
morreu),  com cerca  de 50 dias,  quando faltariam cerca  de 20 dias  para  completar  a  fase
nidícola.

As consequências diretas deste incêndio corresponderam à morte do juvenil, à destruição de
um ninho e a degradação do coberto vegetal na zona de nidificação. Salvou-se o ninho B, onde
o casal nidificou com sucesso entre 2013 e 2016 (4 crias).
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Figura 22 – O Incendio Mazouco/Lagoaça de Julho de 2017 e a destruição do ninho e morte de
juvenil de Abutre-preto

Assim iniciamos em Agosto de 2017 diversas ações com vista a minimizar o impacte deste
incêndio e promover a permanência da espécie, como nidificante, no Parque Natural do Douro
Internacional/Parque  Natural  de  Arribes  del  Duero.  Consideramos  que  se  trata  de  ações
adicionais ao programa de monitorização de aves rupícolas que estas ações, sendo que estas
tarefas correspondem a uma parte integrante e substancial da Acão C1. 

Em 2018,  foram realizadas  33  Missões  que  incluíram  o  reforço  do  ninho (que  estava  em
situação de rutura) e foi produzido uma cria com sucesso.

Em 2019  foram realizadas  33 Missões,  a  população aumentou para  2  casais  confirmados,
ambos  ocupando ninhos  e  fazendo incubação.  O casal  novo  nidificou  num ninho artificial
preparado para esta colónia em Janeiro de 2019. No final foi produzida uma cria voadora.
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O presente capítulo descreve todas as 74 Missões realizadas para a proteção desta espécie e
integrado  no  “PLANO  DE  EMERGÊNCIA  PARA  A  CONSERVAÇÃO  DO  ABUTRE-PRETO  NO
PARQUE NATURAL DO DOURO INTERNACIONAL 2017-2019”, VER ANEXO VII.

Figura 23 – Evolução do número de Missões de proteção
da  colónia  de  Abutre-preto  2016  e  2019,  no  Parque
Natural do Douro Internacional.

Figura 24 – Evolução da demografia e do número de crias
de Abutre-preto, 2016 e 2019, no Parque Natural do Douro
Internacional.

Para  visualização  das  ações  realizadas  no  âmbito  das  Missões  com  esta  espécie
apresentamos  o  ANEXO  VIII  -   FICHAS  DE  MISSÕES  NA  ACÇÃO  C1.3.  –  2016-2019  –
MINIMIZAÇÃO DA PERTURBAÇÃO NA COLÓNIA DE ABUTRE-PRETO

II.7.2 - CONCLUSÕES DA SUB-ACÇÃO 3 COLONIA DE ABUTRE 
PRETO

- População duplicou entre 2016 e 2019 (de 1 para 2 casais);
- Depois de um momento de perturbação a população recuperou
- Foi  possível  conhecer os fatores de ameaça e preparar um plano de vigilância e

proteção de emergência.
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II.8 – RESULTADOS - OUTRAS MISSÕES - PROTECÇÃO DE 
DORMITÓRIOS DE MILHAFRE-REAL

O milhafre-real  Milvus milvus  é umas das aves de rapina mais ameaçadas de Portugal, com
uma população reprodutora Criticamente Em Perigo e uma população invernante Vulnerável.
Com efetivos oriundos do norte da Europa, a população invernante é substancialmente mais
numerosa do que a população reprodutora (Cabral et al. 2005). Durante o inverno o milhafre-
real forma dormitórios comunais, que podem ter algumas centenas de aves. Os dormitórios
encontram-se, geralmente em árvores grandes isoladas, pequenos bosques ou florestas, mas
também podem ocorrer em postes elétricos e outras estruturas artificiais. 

Na  zona  do  Parque  Natural  do  Douro  Internacional  e  área  confinante  são  conhecidos  4
dormitórios, e estimamos a existência de cerca de 100 indivíduos invernantes.

O  milhafre-real  é  uma  das  espécies  alvo  do  projeto  LIFE  RUPIS,  e  a  presente  ação  C.1
correspondeu  à  realização  de  diversas  sessões  de  vigilância  direta  de  alguns  nesses
dormitórios, entre 2016 e 2019. A ação inclui ainda a deteção de ameaças e a sensibilização da
comunidade local.

Figura 25 – Imagem do dormitório de milhafres reais em Vale da Madre – concelho de 
Mogadouro (Janeiro 2017.
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III - 
CONCLUSÕES 
GERAIS DA 
ACÇÃO C1
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CONCLUSÕES GERAIS DA ACÇÃO C1

No seguimento dos trabalhos conjuntos realizados pelo ICNF e pela JCYL_FPNCYL, no âmbito
da C1, são apontadas as seguintes conclusões:

1. Foi  realizado um número de missões (n=175) de vigilância com vista à redução da
perturbação nos ninhos, muito acima do que estava inicialmente previsto na Ação C1.

2. As missões foram realizadas conjuntamente entre equipas portuguesas e espanholas,
e constituíram um complemento às incumbências quotidianas em matéria de vigilância
e monitorização das respetivas áreas protegidas.

3. A  análise  das  ameaças  nos  ninhos  das  espécies-alvo  deste  LIFE  foi  realizada
relativamente  aos  territórios  de  britango  (Neophron  percnopterus)  e  de  Águia-de-
Bonelli (Aquila fasciata), embora outras espécies, objeto de grande preocupação do
ponto de vista da conservação, também tenham sido consideradas, como o abutre-
preto.

4. As missões realizadas  no âmbito da Ação C1 obtiveram globalmente um resultado
positivo relativamente às 4 espécies alvo, sendo que os ninhos ou dormitórios vigiados
aumentaram sempre em número e/ou êxito reprodutivo.

5. No caso do Britango, todos os 9 casais se mantiveram neste território e melhoraram a
sua situação reprodutiva, tendo para isso contribuído a redução da perturbação sobre
os ninhos e o aumento da tranquilidade durante o período reprodutor.

6. No caso do Britango verificou-se um aumento do Êxito Reprodutor de 31% (n= 36,
2012-2015) para 54% (n= 35, 2016-2019); e a Produtividade passou de 0,31% (n= 36,
2012-2015) para 0,63% (n= 35, 2016-2019).

7. As missões transfronteiriças  de vigilância permitiram confirmar a reinstalação de 1
novo casal de  Águia de Bonelli.  As câmaras fotográficas digitais permitiram vigiar 2
casais de Águia de Bonelli durante 4 épocas de nidificação e assim foi também possível
aferir o estado físico destes indivíduos. Por parte de Espanha, foi realizadas campanhas
de vigilância de ninhos, durante as 4 épocas,  para os restantes casais  de Águia de
Bonelli.,  

8. A pequena colónia de abutre-preto duplicou entre 2016 e 2019 (de 1 para 2 casais).
Ainda  que  tenha  ocorrido  uma  importante  perturbação  da  mesma,  pelo  grande
incêndio  de  Agosto  de  2017,  esta  população  conseguiu  recuperar,  tendo  sido  de
imediato encetado um esforço adicional e extraordinário, através da execução de um
Plano, para a sua vigilância e proteção em situações de emergência.

9. Os  regulamentos  mais  relevantes  do  território  foram  compilados,  bem  como  as
informações disponíveis sobre os fatores que podem causar distúrbios nas áreas de
nidificação de Águia de Bonelli e de Britango do âmbito do LIFE Rupis. Os fatores de
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perturbação potenciais mais relevantes de origem antropogénica considerados nesta
ação foram: linhas elétricas, trilhos e miradouros, navegação, caça e pesca.

10. Os resultados da análise dos fatores de perturbação antrópica permitirão estabelecer
prioridades na gestão do território e dos espaços naturais, além de reverter o efeito
negativo dos fatores com maior influência negativa.

11. A análise sobre o efeito dos fatores de perturbação no sucesso reprodutor do britango
indica  que,  uma  maior  abundância  de  vias  de  comunicação,  sobretudo  as  não
pavimentadas,  tendo  por  base  um  estudo  sobre  os  seus  impactes  nas  áreas  de
nidificação,  tem  como  consequência  uma  diminuição  nos  valores  do  sucesso
reprodutivo

12. A deteção de atividades antropogénicas na área de nidificação, realizada através da
observação  nos  territórios  da  Águia  de  Bonelli,  mostrou  atividades  que  poderiam
interferir  na  reprodução em 6 dos 11 territórios  visitados em 2018 e  em 4 dos 9
territórios visitados em 2019. Os fatores de perturbação detetados estão relacionados
com intervenções  nas  infraestruturas  rodoviárias,  nas  atividades  agropecuárias,  na
apicultura, no turismo, nas caminhadas, na navegação, na fotografia e na caça.

13. Os documentos de caracterização das linhas elétricas na área objeto de intervenção
pelo  LIFE  (Ação  A8  –  parceiro  EDP)  permitiram  a  planificação  coordenada,  entre
Portugal e Espanha, das ações de eliminação e modificação de linhas problemáticas e
serviu de base para que a empresa REE (Red Eléctrica Española) realizasse a sinalização
de linhas de alta tensão e a empresa IBERDROLA procedesse à correção de linhas de
média e alta tensão, todas elas ao redor das áreas de nidificação de Britango e Águia
de Bonelli.

14. As atividades desportivas e recreativas relacionadas com a navegação e caminhadas,
quando,  pelo  número  de  pessoas  e  exigem  autorização,  são  realizadas  em
coordenação entre o Parque Natural Arribes del Duero e o Parque Natural do Douro
Internacional.  Esta  colaboração  e  coordenação  permitem,  de  forma  eficiente,  a
implementação de critérios comuns estabelecidos durante o desenvolvimento do LIFE
Rupis.

15. As informações recolhidas na Ação C1 e as análises realizadas estão a ser integradas no
novo Plano Diretor de Uso e Gestão do Parque Natural Arribes del Duero, atualmente
em fase de elaboração, uma regra fundamental na regulação de fatores potenciais de
perturbação para as espécies-alvo do LIFE. Este documento integrará, de preferência, a
experiência  na  regulamentação  de  atividades  desportivas  e  recreativas  ao  nível
transfronteiriço.  De  igual  modo  constituirão  um  elemento  chave  no  processo  de
revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Douro Internacional.

16. O projeto LIFE promoveu maior coordenação na gestão e conservação de espécies
protegidas  entre  os  dois  lados  da  fronteira,  gerando  um  protocolo  único  entre  o
Parque Natural  Arribes del  Duero e o  Parque Natural  do Douro Internacional  para
monitorização e especialmente a mitigação de perturbações ao redor das áreas de
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nidificação das espécies alvo. Este protocolo foi desenvolvido pelo ICNF e adaptado ao
pessoal com competências na matéria na área de influência do projeto em Espanha:
Protocolo Pós-LIFE de Minimização de Fatores de Perturbação de ninhos.
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IV - (POS-LIFE) 

PROTOCOLO PARA 
MINIMIZAÇÃO DA 
PERTURBAÇÃO 
SOBRE NINHOS 
(2021-2030)
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Protocolo para minimização da perturbação sobre ninhos (2021-
2030)
Long-term surveillance protocol – PNDI/PNAD – (2021-2030)

O presente capítulo descreve um plano com duração de 10 anos destinado a assegurar os
trabalhos conjuntos entre ICNF e JCYL, destinados a minimizar a perturbação de ninhos de 3
aves  de rapina:  o  Britango,  a  Águia  de  Bonelli  e  o  Abutre-preto  dentro  do  espaço Douro
Internacional/Arribes del Duero.

Trata-se de uma proposta de procedimentos, que foram testadas durante o projeto LIFE Rupis,
no âmbito da ação C1, nomeadamente foram realizadas 175 missões (n=175) de vigilância e
redução da perturbação de ninhos. As missões foram realizadas conjuntamente entre equipas
portuguesas e espanhola, e constituíram um complemento às incumbências quotidianas em
matéria de vigilância e monitorização. As missões realizadas no âmbito da Acão C1 do LIFE
RUPIS obtiveram globalmente um resultado positivo em termos das 4 espécies alvo, sendo que
os ninhos ou dormitórios vigiados aumentaram sempre em número e/ou êxito reprodutivo. 

Pretende-se assim promover que as entidades com responsabilidade na conservação destas
espécies de aves, assegurem após a conclusão do projeto LIFE RUPIS a continuação por pelo
menos mais 10 anos, do trabalho de vigilância em estreita colaboração no terreno, fazendo
uma gestão  independente  mas  em  articulação  dos  respectivos  meio  técnicos  e  logísticos.
Pretende-se ainda que todas as metodologias sejam integradas ativamente nos programas de
ordenamento de áreas protegidas e de gestão do património natural, sejam eles regionais ou a
nível das áreas protegidas ou de espaços da rede natura 2000.

O  presente  Plano  integrou  diversa  informação do  “Plano de  Ação  Transfronteiriço  para  a
Conservação de Britango no Douro Internacional/Arribes del Duero (2020-2024)”, da ação F1
do projeto LIFE Rupis e da autoria do ICNF e JCYL. que visa contribuir para a conservação da
população  nidificante  de  Britango  (Neophron  percnopterus)  existente  no  espaço
transfronteiriço  hispano-luso  designado  de  Arribes  del  Duero/Douro  Internacional.  Foram
incluídas os objetivos e ações relacionadas com a minimização da perturbação em ninhos e
vigilância de locais de nidificação. Foram também incluídas todos os procedimentos previstos
no Plano de Conservação da Águia de Bonelli em Castilla y Leon, e nos planos de conservação
europeus das 3 espécies.

A proposta de metodologia do presente protocolo dirige-se às 3 espécies de aves de rapina
que nidificam no Douro Internacional (Britango, a Águia de Bonelli e o Abutre-preto) divide-se
em 5 grupos de ações incluindo um total de 7 ações práticas, que incluem indicadores de
execução e  calendário.  Nas  tabelas  seguintes  apresentamos  o  programa de  execução e  o
calendário.

O  presente  Protocolo  tem uma duração  de  1º  anos,  a  iniciar-se  em Janeiro  de  2021  e  a
terminar em Dezembro de 2030. Deverá ser revisto ao fim de 5 anos para aferição da execução
das medidas de vigilância.
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Tabela 10 - Quadro geral com medidas previstas para o Protocolo de longo prazo para redução da perturbação a ninhos.

Grupo de ação MEDIDA

PR
IO

RI
D

A
D

E

M
ET

A INDICADORES
DE

CUMPRIMENTO CA
LE

N
D

ÁR
IO ENTIDAD

ES 

I – Vigilância a 
Ninhos

PLANO BÁSICO DE VIGILÂNCIA - vigilância de ninhos para o 
Britango, Águia de Bonelli, Abutre-preto nas áreas mais 
problemáticas da área de intervenção do projeto, a definir em 
reunião conjunta PNDI-PNAD no mês de Janeiro;

ALTA

120 Territórios de 
Britango, 14 
territórios de Águia de
Bonelli, 2 ninhos de 
Abutre preto

Todos anos
ICNF/JCYL 
/SEPNA/O

PLANO DE EMERGÊNCIA - em caso de facto de ameaça deve ser 
montado, de emergência, um sistema de proteção dos ninhos 
entre PNDI e PNAAD, coordenado por uma um representante 
dos Vigilantes da Natureza/Agentes Medio-Ambientales.

ALTA
Aumento para o 
dobro das missões 
do SEPNA

Todos anos
ICNF/JCYL /
SEPNA/O

Campanha de sensibilização junto de caçadores, produtores 
pecuários, agricultores

ALTA
Nº de pessoas 
contactadas

Todos anos
ICNF/JCYL /
SEPNA/O

II – Coordenação 
técnico-científica

Reunião de preparação de cada campanha
ALTA 1 reunião anual Todos anos

ICNF/JCYL /
SEPNA/O

Workshop de apresentação e discussão de 
Resultados

ALTA 1 reunião anual Todos anos
ICNF/JCYL /
SEPNA/O

III – 
Regulamentação/
Planeamento/Ges
tão

Reunião anual entre Direções de Parques com 
integração de resultados dos trabalhos de 
monitorização e vigilância

ALTA 1 reunião anual Todos anos
ICNF/JCYL /
SEPNA/O

IV– Divulgação e Seminário (anual) aberto à população dedicado à 
conservação de aves rupícolas

ALTA 1 reunião anual Todos anos ICNF/JCYL /
SEPNA/O
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Sensibilização
Relatório anual com descrição e conclusões da 
execução do protocolo

ALTA 1 reunião anual Todos anos
ICNF/JCYL /
SEPNA/O

Tabela 11 – Cronograma Protocolo de longo prazo para redução da perturbação a ninhos, primeiro quinquénio (2021-2016).

MEDIDA 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

PLANO BÁSICO DE VIGILÂNCIA - vigilância de 
ninhos para o Britango, Águia de Bonelli, Abutre-
preto nas áreas mais problemáticas da área de 
intervenção do projeto, a definir em reunião 
conjunta PNDI-PNAD no mês de Janeiro;

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PLANO DE EMERGÊNCIA - em caso de facto de 
ameaça deve ser montado, de emergência, um 
sistema de proteção dos ninhos entre PNDI e 
PNAAD, coordenado por uma um representante 
dos Vigilantes da Natureza/Agentes Medio-
Ambientales.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campanha de sensibilização junto de caçadores, 
produtores pecuários, agricultores X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Reunião de preparação de cada 
campanha X X X X X X

Workshop de apresentação e discussão
de Resultados X X X X X X

Reunião anual entre Direções de 
Parques com integração de resultados 
dos trabalhos de monitorização e 

X X X X X X
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vigilância

Seminário (anual) aberto à população 
dedicado à conservação de aves rupícolas

X X X X X X

Relatório anual com descrição e 
conclusões da execução do protocolo

X X X X X X
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Minimização da perturbação nos ninhos das espécies alvo 

ANEXOS
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