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 ONG de ambiente sem fins lucrativos, de utilidade pública 

 

 Missão: trabalhar para o estudo e a conservação das aves e seus 

habitats, promovendo um desenvolvimento que garanta a viabilidade 

do património natural para usufruto das gerações futuras.  

 

 Sedes em Lisboa, São Miguel (Açores) e Funchal (Madeira), 

projetos no estrangeiro (ex. Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe) 

 

 Mais de 4000 sócios | Mais de 500 voluntários por ano 

 

 BirdLife International em Portugal 

 + múltiplas parcerias 
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Projeto Life Rupis 
Conservação do britango e da águia-

perdigueira no vale do rio Douro 

(2015-2019) 
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Espécies 

abutre-preto (Aegypius monachus)  Milhafre-real (Milvus milvus) 

 Britango (Neophron percnopterus) Águia-de-bonelli (Aquila fasciata) 

Águila-perdicera Alimoche José Viana 

José Viana Joaquim Antunes 

Hugh Jansman 



 

Área de intervenção 

ZPE do Douro 

Internacional e Vale do 

Águeda 

ZEPA Arribes del 

Duero 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeu_7yzfzOAhVDCBoKHaVIDmUQjRwIBw&url=http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-natureza/menus/secundario/Rede%2BNatura%2B2000/&psig=AFQjCNEkvEO5XQz11YbVxNpyNx5rN7sUrg&ust=1473315446943426
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQvIWUzvzOAhXB2xoKHfmBDWkQjRwIBw&url=http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/5&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNGakRAmjXVMrcyk8bmdLaylT_q_eA&ust=1473315518951558
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Objetivo geral 
Reforçar as populações de britango e de águia-perdigueira no Douro 

transfronteiriço através da redução da mortalidade e do aumento do 

sucesso reprodutor 
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Objetivos específicos 

•  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; uma cria voadora por casal 

em cada ano para ambas as espécies; 

 

•    Criação e disseminação de conhecimento e da experiência 

adquirida na aplicação de boas práticas. 

 

• Valorização e promoção do território e sensibilização das 

populações locais e público em geral. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1tqD1PzOAhXQ0RoKHe26AhsQjRwIBw&url=http://www.thebirdist.com/2012/04/birds-at-large-birds-sitting-on.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFrNSjVCA_8YRq57NFEMBaCirZIkg&ust=1473317077272829


EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Dentro e fora da escola 

Valorização e promoção do território e sensibilização 

das populações locais e público em geral. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1tqD1PzOAhXQ0RoKHe26AhsQjRwIBw&url=http://www.thebirdist.com/2012/04/birds-at-large-birds-sitting-on.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFrNSjVCA_8YRq57NFEMBaCirZIkg&ust=1473317077272829


OBJETIVO GERAL 

Sensibilizar as comunidades escolares e a população  

para a conservação de aves de presa ameaçadas 

(nomeadamente o britango e a águia-de-bonelli) e da natureza 

em geral, na região transfronteiriça do Douro Internacional, 

Vale do Águeda e Arribes del Duero e para o 

desenvolvimento local sustentável  

 

 

 



Objetivos específicos (1) 

 

- Dar a conhecer o britango, a águia-de-bonelli,  

    a sua relação com as outras espécies e o meio,  

    e as ameaças à sua conservação 

 

- Contribuir para a compreensão sobre o impacte das 

actividades humanas e para a importância da sua 

diminuição, através de boas práticas ambientais 

 

- Evidenciar os valores naturais e culturais do território 

(ZPE Douro Internacional e Vale do Águeda e Arribes del 

Duero) e as suas potencialidades, por exemplo para o 

turismo de natureza   

 

 

 



Objetivos específicos (2) 

 

- Dar a conhecer metodologias técnicas e científicas de 

estudo, conservação e promoção da natureza, através do 

acompanhamento dos trabalhos do projeto 

 

- Promover a participação dos alunos na sensibilização da 

comunidade escolar e da população, para a conservação 

das espécies-alvo e da natureza 

 

- Dar a conhecer as instituições promotoras do projeto, o 

panorama global da conservação da natureza e promover 

uma cidadania ambientalmente responsável  

 



Quem somos 
 

Apoio 
 



Ações 

Quando: 2016/17; 2017/2018 e 2018/19 

 

Onde: 

- Na escola 

Escolas locais: PNDI + PNAB 

Escolas não locais (pontual) 

 

- Eventos locais e não locais 

 

- Website / recursos online 

 



Ano letivo 2015/16 
Planeamento 



 

- Continuado vs pontual 

- Prático vs teórico 

- Ligação aos programas | Adaptação a vários anos letivos 

- Conhecimentos | Competências | Atitudes | Ação  

 

- Escola «» Comunidade escolar «» Visitantes 

 

- Preparação Pós-Life       

 

           MASCOTE 
                Rupis  

 

 



Escolas  

Locais 



Ano letivo 2016/17 
Começar 



Ano letivo 2016/17 » Conhecer os temas  

       » Anos letivos: 3.º, 5º, 8.º, 11.º anos 

 

- Set 2016: Apresentação: 4 AE, 120 profs 

 

- Out 2016: Formação id+obs aves: 4 AE, 25+ profs 

 

- Nov 2016: Sala de aula: 4 AE, ca. 500 alunos, 25 profs, 30 

ativ (2 semanas), 2 tipologias atividades (conto: 3.º e 5.º 

anos, jogo de perguntas: 8.º e 11.º anos) 

 

- Abril/Maio: Saídas de campo 

 

- Junho: Exposições 

 

 



RUPIS E SEUS 

VIZINHOS 

3.º e 5.º anos 

SALA DE AULA 



8 espécies 

Sons 

Imagens desenroladas 

 



Dorso da águia-

perdigueira 

 





Medindo o abutre-preto 

 



Votações:  

- Nome britango 

- Satisfaçao 

 



JOGO DE PERGUNTAS 

POR EQUIPAS 

8.º e 11.º anos 



Atentos ao quizz 



12. Nós, alunos, o que podemos fazer para ajudar a natureza? 

a) Estudar e fazer trabalhos sobre as espécies da nossa terra 

b) Voluntariado, colaborando com organizações de ambiente 

c) Organizar saídas de campo e exposições sobre este tema 



12. Nós, alunos, o que podemos fazer para ajudar a natureza? 

a) Estudar e fazer trabalhos sobre as espécies da nossa terra 

b) Voluntariado, colaborando com organizações de ambiente 

c) Organizar saídas de campo e exposições sobre este tema 



Atentos ao Saídas de campo 

SAÍDAS DE CAMPO 



Atentos ao Saídas de campo 



Atentos ao Saídas de campo 



Atentos ao Saídas de campo 

EXPOSIÇÕES 



Atentos ao Saídas de campo 



Atentos ao Saídas de campo 



Ano letivo 2017/18 
Continuar 



Ano letivo 2017/18  

» Desenvolver os temas 

» Anos letivos: 4.º, 6.º, 9.º e 12.º anos (turmas 2016/17) 

       3.º, 5º, 8.º, 11.º anos (novas turmas) 

 
Aula 1 | Novembro 2017 

- Sala de aula: 600 alunos 

- Turmas continuidade: em grupo > 

problemas e soluções + debate diclofenac 

- Novas turmas 

 

Aula 2 | Abril-Maio 2018 

- Saídas de campo (a decorrer) 

 

Projeto final de ano / Maio - Jun 2018 

- Exposições dedicadas ao  

Turismo de Natureza 

 

 

https://vimeo.com/258283015 



ESPANHA 



 

ESPANHA:  

600 ALUNOS 

    CONTINUIDADE 

 

- Ano 2016/17 

Sala de aula 

Saída de campo 

 

- Ano 2017/18 

Sala de aula 

Visita às Casas do 

Parque Natural 

 

- Caderno de campo 

 

 

  



ALUNOS TOTAL 
Ca. 1000 PT 

600 ES 



Ano letivo 2018/19 
Semear 



Ano letivo 2018/19 

» Término: 15 julho 2019  

» Preparação pós-Life 

» Anos letivos e atividades: dependente da dinâmica criada 

 
- Trabalho focado com professores 

- Trabalho pontual com alunos 

- Conteúdos web 

 

- Relatórios, avaliação e divulgação do trabalho feito  

 

- Workshop nacional de professores 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL nas ARRIBAS DO DOURO 

 

 

 

 



Eventos e 

Parcerias 







Website  
 
 

www.rupis.pt/pt/educacao-ambiental/ 
 



 

 



Vanessa Oliveira, Carlos Miguel Cruz, Américo 

Guedes, Nuria Vallverdu, Victor Casas… e muitos mais 



www.spea.pt 
Vanessa Oliveira |  vanessa.oliveira@spea.pt 

Obrigado 


