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Abstract
With the present action we identified 49 local or regional human activities, that affect or
potentially affect negatively the group of Life Rupis target species and the most sensitive
areas  for  breeding and  foraging.  These activities  were  classified  by  possible  impact  and
economic sector.

This report is focused on local socio-economic stakeholders, promoting the compliance of
general legal procedures and also giving practical information about best practices for the
different activities in the project area.

This guide for bird-friendly activities is focused on 3 cliff breeding species (Egyptian vulture,
Bonelli’s eagle, and Cinereous vulture), which are target species of LIFE RUPIS Project, but
will also help the full group of cliff breeding bird species that makes this transboundary area
one  European  sanctuary  for  these  species,  with  a  high  potential  for  ecotourism  and
birdwatching. We also included guidelines for the protection of roosting spots for the red
kite, a forest breeding species that is also included in the conservation objectives of LIFE
Rupis.

The aim of this document is to provide practical orientation for human activities inside the
Douro /DUERO SPA, contributing for the protection of birds in the most sensitive areas but
also  promoting  more  sustainable  activities  and  in  that  way  help  the  development  of
local communities and stakeholders that decided to invest in the region.

2



I. Introdução
O projeto LIFE14-NAT/PT/00855 – de acrónimo RUPIS, iniciado em 2015 e com final previsto
para o 2º semestre de 2020, teve como objetivo apoiar a conservação das populações de
Britango (Neophron percnopterus) e da Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata) no vale do troço
internacional do Rio Douro, através da melhoria do sucesso reprodutivo e da redução de
mortalidade.  Como  objetivos  específicos,  pretendeu-se  com  este  projeto  aumentar  a
produtividade de ambas as espécies (no mínimo uma cria por casal em cada ano), reduzir a
perturbação  sobre  estas  espécies,  aumentar  a  disponibilidade  alimentar,  reduzir  a
mortalidade de adultos, aumentar a qualidade do habitat e aumentar o conhecimento sobre
as melhores práticas de conservação. O projeto inclui ainda como espécies-alvo secundárias
ou beneficiárias, o Abutre-preto (Aegypius monachus) e o Milhafre-real (Milvus milvus).

O presente estudo foi dirigido para a problemática de conservação das espécies-alvo dentro
das  suas  áreas  consideradas  como  sensíveis,  onde  as  espécies  são  particularmente
vulneráveis à perturbação ou a sofrer impactos negativos de atividades humanas. No que diz
respeito  à  inventariação  dos  fatores  de  ameaça,  de  origem  nas  atividades  antrópicas,
procedeu-se  à  consulta  dos  documentos estratégicos  relacionados  com a  proteção legal
destas espécies, mas uma parte importante da informação procedeu da implementação das
ações realizadas no âmbito do LIFE Rupis: ações A1/D1 (censos), C1 (minimização de fatores
de  ameaça  nos  ninhos,  ações  de  sensibilização  (E1,  E2,  E3,  E4)  e  o  Plano  de  Ação
Transfronteiriço do Britango (F1).  Este conjunto de ações permitiu conhecer  e definir as
atividades humanas que têm mais impacto sobre as espécies-alvo, tendo sido identificadas
atividades  nos  domínios  da  produção  agrícola  e  pecuária,  silvicultura,  caça  e  pesca,  e
turismo.

Apesar  da  já  existente  proteção  legal  dos  locais  de  nidificação/abrigo/concentração  das
espécies-alvo,  nas  Zonas  de  Proteção  Especial  (ZPE)  e  Parques  Naturais  do  Douro
Internacional e Arribes del Duero, existem aspetos não abrangidos em termos legais, seja
pela existência de novas dinâmicas nas atividades ditas tradicionais como a agricultura e
silvicultura, seja pelo despertar de novas atividades de recreio, turismo e investigação. 

Com  a  presente  Acão,  foi  identificado  um  conjunto  de  atividades  humanas,  de  âmbito
local/regional, que têm afetado, ou podem vir a afetar negativamente as espécies-alvo nos
seus locais mais sensíveis, que correspondem aos seus ninhos e poisos (e zona envolvente).
O presente relatório foi dirigido, sobretudo, para sensibilizar os agentes socioeconómicos
presentes  neste  território  no  sentido de  promover  o  cumprimento das  diretrizes  legais,
assim como para potenciar o  desenvolvimento sustentável  dessas  atividades,  sendo que
algumas delas decorrem desde há muitos anos nas “Arribas” (denominação regional para as
escarpas  rochosas  e  que  usaremos  preferencialmente  como  forma  de  privilegiar  a
comunicação com os mesmos). 

O conjunto de recomendações está dirigido para as 3 espécies rupícolas (Britango, Águia de
Bonelli,  Abutre-negro) que são espécies-alvo do projeto LIFE Rupis, mas pretende-se que
sejam paralelamente beneficiadas a generalidade das aves rupícolas, ou aves das “Arribas”,
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que fazem do Douro Internacional/Arribes del Duero um dos maiores santuários europeus
destas espécies,  e  um destino do turismo de natureza e do  birdwatching em crescendo.
Foram  incluídas  no  presente  relatório  diversas  recomendações  relativamente  aos
dormitórios de inverno da única espécie-alvo não rupícola,  o Milhafre-real -  uma ave de
hábitos florestais em termos de nidificação.

A Acão F2 está escrita em português e espanhol e será incluída como anexo do  Plano de
Ação Transfronteiriço para a Conservação de Britango no Douro Internacional/Arribes del
Duero (Acão F1 – já concluída). Os autores desta Acão são o ICNF e a JCYL, mas todos os
parceiros foram consultados e apresentaram contributos.
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II. Objetivos da Acão F2

- Descrever as atividades humanas que tenham produzido impacte negativo sobre as espécies
alvo, dentro das suas áreas ecologicamente mais sensíveis;

-  Recomendar  e  sensibilizar  as  comunidades locais  e  os  principais  operadores  económicos
acerca  da  necessidade  de  aplicação  de  um  conjunto  de  práticas  e  procedimentos  que
promovam o correto cumprimento da legislação da proteção das espécies-alvo, nas zonas de
nidificação e durante o período de nidificação;

- Reduzir a perturbação nas zonas de nidificação durante os períodos mais sensíveis;

- Potenciar a manutenção das atividades humanas que sejam compatíveis com a conservação
das espécies-alvo. 
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III. Área de estudo
A área considerada para a presente Acão localiza-se na região Norte do país, concretamente
na região de Trás-os-Montes e Alto Douro (distritos de Bragança e Guarda), em Portugal, e
na  Comunidade  Autónoma  de  Castela  e  Leão  (províncias  de  Zamora  e  Salamanca),  em
Espanha (Figura 1). 

A  área  considerada  no  presente  Plano  de  Conservação  corresponde  à  interceção  das
seguintes áreas importantes em termos de conservação da natureza, num total de 202 000
hectares:

Em Espanha (107.041,61hectares):
- Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Arribes del Duero (ES0000118)

Em Portugal (106 978,02 hectares):
- Zona de Proteção Especial (ZPE) do Douro Internacional e Vale do Águeda (PTZPE0038),
com os limites da proposta de alargamento no âmbito do Projeto LIFE RUPIS.

Figura 1 - Enquadramento geográfico regional e Áreas Classificadas.
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IV. Espécies alvo e áreas e épocas sensíveis
As espécies alvo desta ação são quatro:

- Britango (122 casais confirmados)
- Águia de Bonelli (15 casais confirmados)
- Abutre-preto (2 casais confirmados)*
- Milhafre-real (4 dormitórios comunitários)*
*Espécie beneficiária

IV.1 Áreas sensíveis na ZPE do Douro Internacional e 
Vale do Águeda

Na ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda (considerando a proposta de alteração de
limites  desta  Área Classificada resultante  da implementação da ação F9 do projeto  LIFE
RUPIS) para implementação da ação F2 consideramos como áreas sensíveis todos os locais
onde  as  espécies  são  particularmente  vulneráveis  à  perturbação  ou  a  sofrer  impactos
negativos  de  atividades  humanas.  Consideramos  que  esses  locais  correspondem  às
definições  estabelecidas  na  Diretiva  Aves  para  as  áreas  fundamentais  para  assegurar  a
proteção  das  aves,  nomeadamente  onde  os  locais  onde  a  perturbação  seja  negativa  e
significativa  para  a  conservação  das  aves,  durante  os  períodos  de  reprodução,  de
dependência, de migração.

Assim, centramo-nos em identificar para as 4 espécies alvo:

1) todos os locais de nidificação e dependência, considerando um polígono definido
pela sobreposição de círculos de 1 Km em redor de todos os ninhos, poisos habituais
dos casais reprodutores e dos juvenis recém voadores *;

2) todos os locais de concentração migratória pós-nupcial e dormitórios comunitários
de Britangos; 

3) todos os dormitórios comunitários (inverno) de Milhafre-real.

*NOTA IMPORTANTE: Na área da ZPE abrangida pelo Parque Natural do Douro Internacional
(PNDI), por questões práticas de conciliação dos diplomas legais que protegem ambas as
áreas classificadas, consideramos que dentro do PNDI as zonas sensíveis para as espécies
alvo correspondem às áreas classificadas como de Proteção Total e de Proteção Parcial

IV.2 Épocas sensíveis

Com base no conhecimento adquirido ao longo dos anos acerca da fenologia e cronologia
reprodutiva das espécies-alvo, consideramos que as épocas sensíveis correspondem a:

-  Britango  (nidificação)  –  1  de  Março  a  15  Agosto  (espécie  migratória  que  chega  ao  Douro
Internacional em Março, mas que ocupa de imediato os locais de nidificação, realizando a
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postura  relativamente  tarde,  o  que  implica  um longo  período  de  estadia  na  zona  dos
ninhos)

- Britango (concentrações pós-nupciais) – 15 de Agosto a 30 Setembro
- Águia de Bonelli (nidificação) – 1 Fevereiro a 15 de Junho (trata-se de uma espécie que inicia a

nidificação muito cedo quando comparada com a maioria das aves rupícolas, sendo que
tem um processo de emancipação das crias muito rápido)

- Abutre-preto (nidificação) – 1 de fevereiro a 15 de Setembro (espécie com o mais largo processo
nidificante, derivado das condições de desenvolvimento e crescimento próprias de uma ave
de grande tamanho) 

- Milhafre-real (4 dormitórios invernantes comunitários)* - de 15 de Novembro a 15 de Fevereiro
(falta explicação)

As fases sensíveis destas espécies podem ser representadas no seguinte cronograma (tabela
2).

Tabela 2– Épocas ecologicamente sensíveis para as 4 espécies alvo do Projeto LIFE- RUPIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Britango

(Nidificação)

Britango

(Dormitórios pré-

migratórios)

Águia de Bonelli

(Nidificação)

Abutre-preto

(Nidificação)

Milhafre-real

(Dormitórios pré-

migratórios)
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Figura 2x – Zonas sensíveis paras 4 espécies-alvo (a vermelho) nas áreas de sobreposição do da
ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda e Parque Natural do Douro Internacional 
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V  -  Atividades  humanas  com  impacto  sobre  as
espécies-alvo nas áreas sensíveis

V.1  –  Fatores  de  ameaça  antrópicos  e  fontes  de
informação

Para identificação dos fatores de ameaça, de origem antrópica, que apresentam impactes
negativos sobre as 4 espécies-alvo, utilizamos a informação relativa a planos de ação ou de
conservação das espécies em causa, que podemos agrupar nas seguintes fontes:

- Planos específicos de ação/conservação das espécies (de âmbito local, regional, internacional);
- Plano de ação nacional para as aves necrófagas (Plano de Ação para a Conservação das Aves

Necrófagas (Despacho n.º 7148/2019 publicado em Diário da República a 12 de Agosto de
2019);

- Plano de ação multiespécies internacional (África e Eurásia) de aves necrófagas (Botha, A. J., 
Andevski, J., Bowden, C. G. R., Gudka, M., Safford, R. J., Tavares, J. and Williams, N. P. 
(2017). Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures. CMS Raptors MOU 
Technical Publication No. 4. CMS Technical Series No. 33. Coordinating Unit of the CMS 
Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates.)

V.2 – Fatores de ameaça /Atividades Humanas por 
espécie

Para descrição da situação de cada espécie, em termos dos fatores de ameaças que afetam o
seu  estado  de  conservação,  com  enfoque  nas  áreas  sensíveis  da  espécie,  considerámos
diversas fontes bibliográficas que listamos em separado e para cada espécie.

Procedemos também a consulta de todos os processos internos do ICNF relacionados com
atividades humanas em zonas de nidificação ao longo do tempo de vida do Parque Natural do
Douro Internacional, entre 1998 e 2020.

A partir dessa informação procedeu-se à construção de uma matriz com listagem dos grupos
de  fatores  de  ameaça  e  circunstâncias  ou  atividades  humanas  (sempre  que  possível)  que
constituam fatores de ameaça sobre o Britango. Nesta tabela procedemos a uma avaliação
qualitativa do seu impacte na conservação da espécie e se afetam a espécie dentro das suas
áreas  sensíveis.  Considerámos  uma  quantificação  básica  de  4  valores  para  caracterização
qualitativa  da  severidade  do  impacte:  muito-elevado  (afeta  a  tendência  demográfica  da
população),  Elevado  (pode  afetar  tendência),  Médio  (afeta  indivíduos  da  espécie),
Desconhecido. Relativamente à incidência em áreas sensíveis e épocas sensíveis consideramos
3 indicadores: sim, não, desconhecido.
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V.2.1 - Britango
 
Para esta espécie consideramos as seguintes fontes de informação sobre fatores de ameaça:

- Acão F1 – Life Rupis - ICNF & JCYL, 2019. Plano de Ação Transfronteiriço para a Conservação de Abutre-do-
Egipto no Douro Internacional / Plan de Acción Transfronterizo para la conservación del Alimoche en
El Douro Internacional/Arribes del Duero (2020/2024). Instituto da Conservação da Natureza e da
Biodiversidade/ Junta de Castilla y León, 39 pp. Projeto LIFE RUPIS 2015-2019.

-  Acão C1 – Life Rupis  -  ICNF & DGPNPF-JCYL,  2019.  Ação c1 – minimização da perturbação em redor dos
ninhos / 2016-19 (relatório final). 64 pp. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas /Junta de
Castilla y León – Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal Projeto LIFE RUPIS 2015-
2019.

- Plan básico de gestión de valores Red Natura 2000 - Aves - A077 - 2000 Alimoche Castilla y Leon.
- Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures. Botha, A. J., Andevski, J., Bowden, C. G. R.,

Gudka,  M.,  Safford,  R.  J.,  Tavares,  J.  and  Williams,  N.  P.  (2017).  CMS  Raptors  MOU  Technical
Publication No. 4. CMS Technical Series No. 33. Coordinating Unit of the CMS Raptors  MOU, Abu
Dhabi, United Arab Emirates.

- Plano de Ação para a Conservação das Aves Necrófagas (Despacho n.º 7148/2019 publicado em Diário da
República a 12 de Agosto de 2019)

-  Plano de ação Europeu do britango  Iñigo A., Barov B., Orhun C., Gallo-Orsi U. (2008) Action plan for the
Egyptian Vulture Neophron percnopterus in the European Union, (...)p. ISSN (...)

 - Ficha ICNF Rede Natura 2000 Plano Sectorial – Britango
- FICHA JCYL - A077 - Neophron percnopterus - Planes básicos de gestión de Valores Red Natura 2000 - Aves

Na  seguinte  tabela  apresentamos  a  descrição  dos  factores  de  ameaça e  as  actividades
humanas e avaliamos qualitativamente caso a caso. 

Tabela 3 - Fatores de ameaça de origem antrópica para a população de Britango no Douro
Internacional/Arribes  del  Duero.  (baseado  no  relatório  da  ação  F1  –  Plano  de  Ação
Transfronteiriço do Britango no Douro Internacional/Arribes del Duero)

Factor de ameaça Atividades humanas
Impacte na

conservação
da espécie

Incidência
nas áreas
sensíveis

Incidência em
épocas

sensíveis

Uso de venenos para controlo ilegal de
predadores e espécies oportunistas

Produção pecuária (perseguição ao Lobo) MUITO ELEVADO NÃO SIM
Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO NÃO SIM

Contendas entre vizinhos (controlo de canídeos) MUITO ELEVADO NÃO SIM

Interações com linhas elétricas (electrocução
e colisão)

Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO SIM SIM
Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO SIM SIM
Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

A diminuição da disponibilidade de alimento
(recursos tróficos)

Modernização/intensificação agrícola (redução da quantidade de cadáveres e
seus restos)

MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Restrições veterinárias em termos de condições Higino-sanitárias MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM
Recolha de cadáveres SIRCA MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Perturbação por atividades
turísticas/recreativas

Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Canoagem e outras formas de navegação sem motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Circulação turística/recreativa individual com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Motonáutica, motos de água, ski aquático MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caça de espera MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Provas de BTT e Tracking, Orientação MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caminhadas organizadas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Pedestrianismo, montanhismo MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Turismo arqueológico MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Birdwatching MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Desporto radical MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Perturbação por caça e pesca Caça com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM NÃO
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Caça por montaria MÉDIO-ELEVADO SIM NÃO
Caça de salto MÉDIO-ELEVADO SIM NÃO

Tiro aos pratos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Falta de sensibilidade ambiental ----------------- MÉDIO -- --
Falta de conhecimento sobre a biologia e

ecologia
----------------- MÉDIO -- --

Perturbação por atividades agroflorestais

Silvicultura preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios MÉDIO SIM SIM
Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO SIM SIM
Plantações agrícolas e sua manutenção MÉDIO SIM SIM

Corte e recolha de lenha MÉDIO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO SIM SIM

Perda de Habitat

Incêndios florestais (provocados) MÉDIO SIM SIM
Abertura de caminhos MÉDIO SIM SIM

Pedreiras MÉDIO SIM SIM
Instalação de infraestruturas de telecomunicações MÉDIO SIM SIM

Instalação de Parques Eólicos MÉDIO SIM SIM
Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO SIM SIM

Melhoramento da rede viária MÉDIO SIM SIM
Construção de passadiços, pontes suspensas (associados ao pedestrianismo) MÉDIO SIM SIM

Ingestão de tóxicos procedentes do
tratamento do gado

Melhoramento de cuidados veterinários – campanhas de desparasitação e
tratamentos sanitários

DESCONHECIDO NÃO SIM

Controlo de pragas (roedores, incestos, etc.) DESCONHECIDO NÃO SIM
Poluição com plásticos, embalagens DESCONHECIDO NÃO SIM

Saturnismo Cinegética (uso de munições com chumbo) DESCONHECIDO NÃO SIM

Outros fatores (antrópicos)

Construção/reconstrução de casas de campo DESCONHECIDO SIM SIM
Recolha de produtos silvestres (espargos, plantas aromáticas, cogumelos) DESCONHECIDO SIM SIM

Voos com drones DESCONHECIDO SIM SIM
Voos de helicóptero para monitorização de linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas DESCONHECIDO SIM SIM
Festividades populares/religiosas DESCONHECIDO SIM SIM

Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos) DESCONHECIDO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto DESCONHECIDO SIM SIM

Circulação viaturas (atropelamento) DESCONHECIDO SIM SIM
Obra manutenção de barragens, linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Extração de saibro DESCONHECIDO SIM SIM
Extração de água de cursos de água e rega DESCONHECIDO SIM SIM

Espantamento de aves com recurso a canhões de gás DESCONHECIDO SIM SIM
Manutenção de Olivais, Amendoais e outras culturas permanentes (podas,

limpeza matos)
DESCONHECIDO SIM SIM
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V.2.2 - Águia de Bonelli

Para esta espécie consideramos as seguintes fontes de informação sobre fatores de ameaça:

- Plan de Conservación del Águila Perdicera” (Decreto 83/2006, de 23 de noviembre).
- Plan básico de gestión de valores Red Natura 2000 - Aves - A077 - 2000 Aguila perdicera Castilla y León.
- Arroyo B & E. Ferreiro, 1997. European Union Species Action Plan for Bonelli’s Eagle  (Hieraaetus fasciatus).

Technical Report · November 1997. 13 pp.
- FICHA JCYL - A093 - Aquila fasciata- Planes básicos de gestión de Valores Red Natura 2000 - Aves
- Acão C1 – Life Rupis -  ICNF & DGPNPF-JCYL, 2019. Ação c1 – minimização da perturbação em redor dos

ninhos / 2016-19 (relatório final). 64 pp. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas /Junta
de Castilla y León – Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal Projeto LIFE RUPIS
2015-2019.

-  Proposta  Preliminar  -  Plano  de  Conservação  da  Águia  de  Bonelli  no  Parque  Natural  /ZPE  do  Douro
Internacional. Monteiro A. & J. Amaral. 2011.

-  Proposta  Preliminar  -  Plano  de  Conservação  da  Águia  de  Bonelli  no  Parque  Natural  /ZPE  do  Douro
Internacional. Documento Interno não publicado. ICNB. 

- Ficha ICNF Rede Natura 2000 Plano Sectorial – Águia de Bonelli

Na  seguinte  tabela  apresentamos  a  descrição  dos  factores  de  ameaça  e  as  actividades
humanas e avaliamos qualitativamente caso a caso. 

Tabela 4 - Fatores de ameaça de origem antrópica para a população de Águia de Bonelli no
Douro Internacional/Arribes del Duero.

Factor de ameaça Atividades humanas
Impacte na

conservação
da espécie

Incidência
nas áreas
sensíveis 

Incidência em
épocas

sensíveis

Perseguição direta Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO SIM SIM

Interações com linhas elétricas (electrocução
e colisão)

Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO SIM SIM
Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO SIM SIM
Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

A diminuição da disponibilidade de alimento
(recursos tróficos)

Cinegética (sobre-exploração) MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM
Abandono agrícola (Abandono dos pombais tradicionais) MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Abandono dos sistemas agrícolas tradicionais MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Perturbação por atividades
turísticas/recreativas

Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Canoagem e outras formas de navegação sem motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Circulação turística/recreativa individual com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Motonáutica, motos de água, ski aquático MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Provas de BTT e Tracking, Orientação MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caminhadas organizadas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Pedestrianismo, montanhismo MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Turismo arqueológico MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Birdwatching MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Desporto radical MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Perturbação por caça e pesca

Caça com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caça por montaria MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Caça de espera MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caça de salto MÉDIO-ELEVADO SIM NÃO

Tiro aos pratos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Falta de conhecimento sobre a biologia e
ecologia

----------------- MÉDIO -- --

Falta de sensibilidade ambiental ----------------- MÉDIO -- --

Perturbação por atividades agroflorestais

Silvicultura preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios MÉDIO SIM SIM
Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO SIM SIM
Plantações agrícolas e sua manutenção MÉDIO SIM SIM

Corte e recolha de lenha MÉDIO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO SIM SIM
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Perda de Habitat

Incêndios florestais (provocados) MÉDIO SIM SIM
Abertura de caminhos MÉDIO SIM SIM

Pedreiras MÉDIO SIM SIM
Instalação de infraestruturas telecomunicações MÉDIO SIM SIM

Instalação de Parques Eólicos MÉDIO SIM SIM
Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO SIM SIM

Melhoramento da rede viária MÉDIO SIM SIM
Construção de passadiços, pontes suspensas (associados ao pedestrianismo) MÉDIO SIM SIM

Outros fatores (antrópicos)

Construção/reconstrução de casas de campo DESCONHECIDO SIM SIM
Recolha de produtos silvestres (espargos, plantas aromáticas, cogumelos) DESCONHECIDO SIM SIM

Voos com drones DESCONHECIDO SIM SIM
Voos de helicóptero para monitorização de linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas DESCONHECIDO SIM SIM
Festividades populares/religiosas DESCONHECIDO SIM SIM

Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos) DESCONHECIDO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto DESCONHECIDO SIM SIM

Circulação de viaturas (atropelamento) DESCONHECIDO SIM SIM
Obras de manutenção de barragens, linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Extração de saibro DESCONHECIDO SIM SIM
Extração de água de cursos de água e rega DESCONHECIDO SIM SIM

Espantamento de aves com recurso a canhões de gás DESCONHECIDO SIM SIM

V.2.3 - Abutre-preto

Para esta espécie consideramos as seguintes fontes de informação sobre fatores de ameaça:

-  Acão C1 – Life Rupis  -  ICNF & DGPNPF-JCYL,  2019.  Ação c1 – minimização da perturbação em redor dos
ninhos / 2016-19 (relatório final). 64 pp. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas /Junta de
Castilla y León – Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal Projeto LIFE RUPIS 2015-
2019.

- Plan básico de gestion de valores Red Natura 2000 - Aves - A077 - 2000 Buitre Negro Castilla y León.
- Flyway Action Plan for the Conservation of the Cinereous Vulture (2017). Andevski, J., Tavares, J., Williams,

N. P., Moreno-Opo, R., Botha, A. and Renell, J. 2017.  CMS Raptors MOU Technical Publication No. 6.
Coordinating Unit of the CMS Raptors MOU, Abu Dhabi, United Arab Emirates)

- European Species Action Plan for the conservation of the Cinereous Vulture  Aegypius monachus (2018-
2028). Andevski, J., Tavares, J.(compilers). 2017.  European Commission Technical Report -2018.

- Multi-species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures. Botha, A. J., Andevski, J., Bowden, C. G. R.,
Gudka,  M.,  Safford,  R.  J.,  Tavares,  J.  and  Williams,  N.  P.  (2017).  CMS  Raptors  MOU  Technical
Publication No. 4. CMS Technical Series No. 33. Coordinating Unit of the CMS Raptors  MOU, Abu
Dhabi, United Arab Emirates.

- Plano de Ação para a Conservação das Aves Necrófagas (Despacho n.º 7148/2019 publicado em Diário da
República a 12 de Agosto de 2019)

- Ficha ICNF Rede Natura 2000 Plano Sectorial – Abutre-negro
- FICHA JCYL - A079 - Aegypius monachus- Planes básicos de gestión de Valores Red Natura 2000 - Aves

Na seguinte tabela apresentamos a descrição dos factores de ameaça e as actividades 
humanas e avaliamos qualitativamente caso a caso. 
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Tabela 5 - Fatores de ameaça de origem antrópica para a população de Abutre-negro no Douro
Internacional/Arribes del Duero.

Factor de ameaça Atividades humanas
Impacte na

conservação
da espécie

Incidência
nas áreas
sensíveis

Incidência em
épocas

sensíveis

Perseguição direta Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO SIM SIM

Interações com linhas elétricas (electrocução
e colisão)

Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO SIM SIM
Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO SIM SIM
Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

A diminuição da disponibilidade de alimento
(recursos tróficos)

Cinegética (sobre-exploração) MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM
Abandono agrícola (Abandono dos pombais tradicionais) MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Abandono dos sistemas agrícolas tradicionais MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Perturbação por actividades
turísticas/recreativas

Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Canoagem e outras formas de navegação sem motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Circulação turística/recreativa individual com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Motonáutica, motos de água, ski aquático MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Provas de BTT e Tracking, Orientação MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caminhadas organizadas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Pedestrianismo, montanhismo MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Turismo arqueológico MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Birdwatching MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Desporto radical MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Perturbação por caça e pesca

Caça com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caça por montaria MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Caça de espera MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Caça de salto MÉDIO-ELEVADO SIM NÃO

Tiro aos pratos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Falta de conhecimento sobre a biologia e
ecologia

----------------- MÉDIO -- --

Falta de sensibilidade ambiental ----------------- MÉDIO -- --

Perturbação por actividades agro-florestais

Silvicultura preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios MÉDIO SIM SIM
Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO SIM SIM
Plantações agrícolas  e sua manutenção MÉDIO SIM SIM

Corte e recolha de lenha MÉDIO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO SIM SIM

Perda de Habitat

Incêndios florestais (provocados) MÉDIO SIM SIM
Abertura de caminhos MÉDIO SIM SIM

Pedreiras MÉDIO SIM SIM
Instalação de infraestruturas telecomunicações MÉDIO SIM SIM

Instalação de Parques Eólicos MÉDIO SIM SIM
Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO SIM SIM

Melhoramento rede viária MÉDIO SIM SIM
Construção de passadiços, pontes suspensas (associados ao pedestrianismo) MÉDIO SIM SIM

Outros fatores (antrópicos)

Construção/reconstrução de casas de campo DESCONHECIDO SIM SIM
Recolha de produtos silvestres (espargos, plantas aromáticas, cogumelos) DESCONHECIDO SIM SIM

Voos com drones DESCONHECIDO SIM SIM
Voos de helicóptero para monitorização linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas DESCONHECIDO SIM SIM
Festividades populares/religiosas DESCONHECIDO SIM SIM

Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos) DESCONHECIDO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto DESCONHECIDO SIM SIM

Circulação viaturas (atropelamento) DESCONHECIDO SIM SIM
Obra manutenção de barragens, linhas elétricas DESCONHECIDO SIM SIM

Extração de saibro DESCONHECIDO SIM SIM
Extração de água de cursos de água e rega DESCONHECIDO SIM SIM

Espantamento de aves com recurso a canhões de gás DESCONHECIDO SIM SIM
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V.2.4 - Milhafre-real

Para esta espécie consideramos as seguintes fontes de informação sobre fatores de ameaça:

-  Acão C1 – Life Rupis  -  ICNF & DGPNPF-JCYL,  2019.  Ação c1 – minimização da perturbação em redor dos
ninhos / 2016-19 (relatório final). 64 pp. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas /Junta de
Castilla y León – Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal Projeto LIFE RUPIS 2015-
2019.

- Plan básico de gestion de valores Red Natura 2000 - Aves - A077 - 2000 Milano real Castilla y León.
- Plano de Ação para a Conservação das Aves Necrófagas (Despacho n.º 7148/2019 publicado em Diário da

República a 12 de Agosto de 2019)
- Plano de ação Europeu do Milhafre-real (Knott, J, P. Newbery, and B. Barov (2009). Action plan for the red

kite Milvus milvus in the European Union, 55 p. ISSN (...)
 - Ficha ICNF Rede Natura 2000 Plano Sectorial – Milhafre-real
- FICHA JCYL - A074 - Milvus milvus- Planes básicos de gestión de Valores Red Natura 2000 - Aves

Na seguinte tabela apresentamos a descrição dos factores de ameaça e as actividades 
humanas e avaliamos qualitativamente caso a caso. 

Tabela 6 - Fatores de ameaça de origem antrópica para a população de Milhafre-real no Douro 
Internacional/Arribes del Duero. 

Factor de ameaça Atividades humanas
Impacte na

conservação
da espécie

Incidência
nas áreas
sensíveis

Incidência em
épocas

sensíveis

Uso de venenos para controlo ilegal de
predadores e especies oportunistas

Produção pecuária (perseguição ao Lobo) MUITO ELEVADO NÃO SIM
Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO NÃO SIM

Contendas entre vizinhos (controlo de canídeos) MUITO ELEVADO NÃO SIM
Perseguição humana Cinegética (Abate directo) MUITO ELEVADO SIM SIM

Interações com linhas elétricas (electrocução
e colisão)

Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO SIM SIM
Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO SIM SIM
Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO SIM SIM

A diminuição da disponibilidade de alimento
(recursos tróficos)

Modernização/intensificação agrícola (redução da quantidade de cadáveres e
seus restos)

MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Restrições veterinárias em termos de condições Higino-sanitárias MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM
Recolha de cadáveres SIRCA MÉDIO-ELEVADO NÃO SIM

Perturbação por atividades
turísticas/recreativas

Birdwatching MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Perturbação por caça e pesca
Caça de salto MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

Caça de espera MÉDIO-ELEVADO SIM SIM
Falta de sensibilidade ambiental ----------------- MÉDIO -- --

Falta de conhecimento sobre a bio/ecologia ----------------- MÉDIO -- --

Perturbação por atividades agroflorestais

Silvicultura preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios MÉDIO NÃO NÃO
Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO NÃO NÃO
Plantações agrícolas e sua manutenção MÉDIO NÃO NÃO

Corte e recolha de lenha MÉDIO SIM SIM
Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO NÃO NÃO

Perda de Habitat

Incêndios florestais (provocados) MÉDIO NÃO NÃO
Corte de arvoredo em lameiros MUITO ELEVADO SIM SIM

Abertura de caminhos MÉDIO NÃO NÃO
Pedreiras MÉDIO NÃO NÃO

Instalação de infraestruturas de telecomunicações MÉDIO NÃO NÃO
Instalação de Parques Eólicos MÉDIO NÃO NÃO

Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO NÃO NÃO
Melhoramento da rede viária MÉDIO NÃO NÃO

Construção de passadiços, pontes suspensas (associados pedestrianismo) MÉDIO NÃO NÃO

Ingestão de tóxicos procedentes do
tratamento do gado

Melhoramento de cuidados veterinários – campanhas de desparasitação e
tratamentos sanitários

DESCONHECIDO NÃO SIM

Controlo de pragas (roedores, incestos, etc.) DESCONHECIDO NÃO SIM
Poluição com plásticos, embalagens DESCONHECIDO NÃO SIM

Saturnismo Cinegética (uso de munições com chumbo) DESCONHECIDO NÃO SIM
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V.2.5 - Todas as espécies

Consideramos nesta secção apenas as atividades que incidem em simultâneo em termos de
áreas sensíveis e épocas sensíveis para as 4 espécies-alvo.

As atividades consideradas no presente relatório correspondem às atividades que afetam, ou
possuem potencial de afetar, negativamente pelo menos 1 das 4 espécies-alvo consideradas
neste estudo.  São consideradas como atividades humanas com impacto todas essas e que
interferem (valor “sim”) em simultâneo em termos de área sensível e época sensível.

Tabela 7 – Atividades humanas com incidência nas áreas sensíveis e épocas sensíveis para as 4
espécies-alvo do projeto LIFE Rupis, no Douro Internacional/Arribes del Duero

Fator de ameaça Nº Atividades humanas
Impacte na

conservação
das espécies

Incidência
nas áreas
sensíveis

Incidência
em épocas
sensíveis Br

ita
ng

o

Ág
ui

a 
de

 B
on

el
li

Ab
ut

re
-n

eg
ro

M
ilh

af
re

-r
ea

l

Perseguição predadores 1 Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO SIM SIM x x

Interações com linhas elétricas
(electrocução e colisão)

2 Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO SIM SIM X X X X
3 Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO SIM SIM X X X X
4 Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO SIM SIM X X X X
5 Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO SIM SIM X X X X

Perturbação por atividades
turísticas/recreativas

6 Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
7 Canoagem e outras formas de navegação sem motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
8 Circulação turística/recreativa individual com emb. a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
9 Motonáutica, motos de água, ski aquático MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X

10 Provas de BTT e Tracking, Orientação MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
11 Caminhadas organizadas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
12 Pedestrianismo, montanhismo MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
13 Turismo arqueológico MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
14 Birdwatching MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
15 Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
16 Desportos radicais MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X

Perturbação por caça e pesca

17 Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
18 Caça de espera MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X
19 Tiro aos pratos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM x x x
20 Caça com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X
21 Caça por montaria MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X

Perturbação por atividades
agroflorestais

22 Silvic. preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Inc. MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
23 Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
24 Plantações agrícolas e sua manutenção MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
25 Corte e recolha de lenha MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X X

Perda de Habitat

26 Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
27 Incêndios florestais (provocados) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
28 Abertura de caminhos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
29 Pedreiras MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
30 Instalação de infraestruturas de telecomunicações MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
31 Instalação de Parques Eólicos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
32 Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
33 Melhoramento rede viária MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
34 Corte de arvoredo em lameiros MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X
35 Construção de passadiços, pontes suspensas

(pedestrianismo)
MÉDIO-ELEVADO SIM SIM

X X X

Diversos

36 Construção/reconstrução de casas de campo MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
37 Rec. de prod. silvestres (espargos, pl. aromáticas,

cogumelos)
MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X

38 Voos com drones MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
39 Voos de helicóptero para monitorização linhas elétricas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
40 Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
41 Festividades populares/religiosas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
42 Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
43 Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
44 Circulação de viaturas (atropelamento) MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
45 Obra manutenção de barragens, linhas elétricas MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
46 Extração de saibro MÉDIO-ELEVADO SIM SIM X X X
47 Extração de água de cursos de água e rega DESCONHECIDO SIM SIM X X X
48 Espantamento de aves com recurso a canhões de gás DESCONHECIDO SIM SIM X X X
49 Manutenção de Olivais, Amendoais e outras culturas

permanentes (podas, limpeza matos)
DESCONHECIDO SIM SIM

X X X
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VI  –  Enquadramento  legal  para  a  proteção  das
espécies-alvo, nas suas áreas/épocas sensíveis

VI.1 – Enquadramento estratégico e proteção legal em
Portugal 

No  presente  capítulo  procedemos  à  compilação  de  diversos  documentos  estratégicos  e
diplomas legais que contribuam, promovam ou assegurem a efetiva proteção das espécies alvo
nas suas áreas sensíveis e épocas sensíveis. Procedemos também à avaliação da aplicação dos
principais normativos estratégicos e legais para cada uma das atividades humanas que têm ou
podem ter impacto negativo sobre as espécies alvo, identificadas no capítulo anterior.

VI.1.1 Proteção estrita às espécies

De seguida elencamos os diferentes documentos estratégicos e com efeitos legais que, em
Portugal, conferem o estatuto de espécies protegidas às espécies alvo nas suas áreas/épocas
sensíveis (em Portugal):

- CÓDIGO PENAL Decreto-Lei n.º 48/95 de 15 de Março (“Artigo 278.º Danos contra a natureza - 1 - Quem,
não observando disposições  legais ou regulamentares,  eliminar  exemplares  de fauna  ou flora  ou
destruir habitat ………. é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 dias”)

- CONVENÇÃO DE BERNA (Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa) Decreto-Lei nº
316/89 de 22 de Setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna 

- CONVENÇÃO DE BONA (Convenção sobre a Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) Anexo
II Decreto-Lei n.º 103/80 de 11 de Outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de
Bona - Anexo II 

- CONVENÇÃO DE WASHINGTON (“Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora” CITES), Decreto-Lei n.º 114/90 de 5 de Abril, transposição da Convenção de Washington
(CITES),  Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de Agosto  (alteração ao Reg.  CE nº  338/97 de 9 de
Dezembro) – Anexo II-A

- ESTRATÉGIA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E BIODIVERSIDADE 2030 (Resolução do Conselho
de Ministros n.º 55/2018);

=> Parque Natural do Douro Internacional

O  Plano  de  Ordenamento  do  Parque  Natural  do  Douro  Internacional  (Resolução  do  Conselho  de
Ministros  n.º  120/2005,  de  28  de  julho)  constitui  um  dispositivo  legal  com  aplicação  direta  na
salvaguarda das espécies-alvo (nas áreas sensíveis e épocas sensíveis).

Procedemos à identificação das referências concretas a essa proteção legal:

-  Artigo 7.º  “Atos e  atividades interditas”,  ex.:  alínea e)  A  colheita,  captura,  abate ou detenção de
exemplares de quaisquer espécies de flora e fauna selvagens protegidas, incluindo a destruição
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de ninhos e a apanha de ovos, a perturbação ou destruição dos seus habitats, com excepção das
ações levadas a efeito pelo PNDI e das ações devidamente autorizadas pelo mesmo;

-  Artigo 8.º  “Atos  e  atividades  sujeitas  a  parecer  ou autorização”,  que inclui  a  grande  maioria  das
atividades humanas identificadas no capítulo anterior.

- em termos de atividades náuticas (que na generalidade decorrem dentro do que denominamos de
áreas sensíveis no presente trabalho) existem os artigos 12.º “Embarcações de recreio” e 13º”
Artigo 13.º Embarcações marítimo-turísticas” que condiciona a maioria das atividades humanas
identificadas como impactantes.

-  se  consideramos  que  a  maioria  das  áreas  que  neste  trabalho  consideramos  como  sensíveis,
nomeadamente os próprios afloramentos rochosos onde as 3 espécies alvo (rupícolas) nidificam,
correspondem a áreas com o estatuto de áreas de proteção total ou de proteção parcial.

- nas áreas de proteção total o artigo 16º “Âmbito e objetivos” refere: “1 - As áreas de proteção total
destinam-se a garantir componentes fundamentais do habitat de espécies de avifauna rupícola,
sendo  áreas  exclusivamente  dedicadas  à  manutenção  dos  processos  naturais  em  estado  de
perturbação mínima, onde se incluem também as áreas de habitat prioritário. 2 - Estas áreas são
constituídas  por  zonas  de  escarpas  rochosas,  com  coberto  vegetal  reduzido,  matagal  ou
agricultura  permanente  abandonada,  reconhecidamente  importantes  para  a  nidificação  das
comunidades de aves rupícolas. 3 - Estas áreas podem ser adquiridas pelo PNDI ou por outra
entidade pública com o objetivo de conservar os valores naturais aí presentes.”

- nas áreas de proteção total o artigo 17º “Disposições específicas” refere: 1 - As Atividade permitidas
são apenas aquelas que, no quadro da gestão do PNDI, forem consideradas indispensáveis às
finalidades  indicadas  no  n.º  1  do  artigo  16.º  2  -  O  acesso  a  estas  zonas  é  condicionado  e
dependerá de autorização expressa do PNDI, com exceção do acesso para a prática das Atividade
agrícolas e florestais nela incluídas. 3 - As áreas de proteção total correspondem a zonas  non
aedificandi, não sendo também permitida a implantação de infraestruturas. 

- nas Áreas de Proteção Parcial de tipo I (artigos 18º e 19º), refere-se “ Nas áreas de proteção parcial de
tipo I  podem manter-se os usos do solo existentes à data da publicação deste Regulamento,
sendo as suas alterações sujeitas a parecer vinculativo da comissão diretiva do PNDI.”, “nestas
áreas são ainda interditas as seguintes Atividade: a) A construção de cercas na zona de proteção
de 250 m da entrada das minas, excetuando as construções necessárias à gestão das populações
de  quirópteros,  autorizadas  pelo  PNDI;  b)  A  prospeção  ou  extração  de  inertes;  c)
Empreendimentos eólicos; d) A prática de desportos motorizados.” … “ nestas áreas encontra-se
ainda sujeito a parecer vinculativo da comissão diretiva do PNDI o acesso às minas e à área em
seu  redor,  com  exceção  do  acesso  para  a  prática  das  Atividade  agrícolas  e  florestais  nelas
incluídas.”  … “ Estas  áreas  são  non aedificandi,  exceto para  as  quintas  e aglomerados rurais
existentes, nos termos previstos nos artigos 29.º e 33.º, respetivamente, e estruturas de apoio
agropecuário.”

- nas Áreas de Proteção Parcial de tipo II (artigos 20º e 21º), pode ler-se “Nas áreas de proteção parcial
de tipo II podem manter-se os usos do solo existentes à data da publicação deste Regulamento,
ficando  sujeitas  a  parecer  vinculativo  da  comissão  diretiva  do  PNDI  as  suas  alterações  para
superfícies superiores a 1 ha,  até à entrada em vigor do plano de gestão florestal.”  ….  “Nas
edificações existentes  são permitidas obras  de  construção,  conservação e  reconstrução,  sem
aumento de área.” … “ Nestas áreas só são admitidas Atividade que mantenham ou valorizem as
condições dos habitats referidos, ficando assim interditas as seguintes Atividade, para além do
disposto no artigo 7.º  do  presente  Regulamento:  a)  A  prospeção ou extração  de inertes;  b)
Empreendimentos  eólicos;  c)  A  prática  de  desportos  motorizados.  5  -  Estas  áreas  são  non
aedificandi,  exceto  para  as  quintas,  aglomerados rurais  existentes,  nos termos  previstos  nos
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artigos 29.º e 33.º, respetivamente, e estruturas de apoio agropecuário, adegas e lagares de
azeite.”

- “Atividade cinegética” Artigo 36.º - “Nas áreas de proteção total e proteção parcial de tipo I, qualquer
atividade cinegética que venha aí a realizar-se não deve colidir com os interesses de conservação
da natureza em presença. “ … “A realização de batidas e montarias carece de autorização prévia
da comissão diretiva do PNDI. “

- “Agricultura e floresta” Artigo 37.º  Dentro dos limites do PNDI, a aprovação de projetos de arborização
ou  de beneficiação,  desde  que incluam a  construção de  infraestruturas,  fica  dependente  da
apresentação de um estudo de enquadramento paisagístico da arborização, [...].”

- “Indústrias extrativas e concessões mineiras” Artigo 39.º  “ Estas áreas devem cumprir a legislação em
vigor,  nomeadamente sobre licenciamento e recuperação paisagística,  estando a abertura de
novas explorações sempre dependente de autorização prévia da comissão diretiva do PNDI.”

Atividade desportivas, recreativas e turísticas Artigo 41.º - “1 - Os serviços do PNDI devem definir os
locais  de  prática  para  os  diferentes  tipos  de  Atividade,  mediante  a  publicação  da  carta  de
desporto  de natureza,  bem como os  critérios  para  a  boa execução  das  diferentes  Atividade
desportivas e recreativas, num prazo máximo de dois anos. 2 - Os pedidos para a realização de
competições e convívios devem obedecer ao presente Regulamento e aos critérios definidos pelo
PNDI [...] 3 - A comissão diretiva do PNDI pode condicionar a realização deste tipo de atividade,
temporal e espacialmente, de acordo com o presente Regulamento. 4 - No parecer a emitir pela
comissão diretiva do PNDI, o qual é vinculativo, podem ser referidas condições e restrições à
realização dessas provas, por forma a salvaguardar densidades de uso, capacidades de carga e
compatibilidade entre Atividade e objetivos de conservação da natureza. “

Percursos Artigo 42.º“1 - Compete aos serviços do PNDI estabelecer percursos para passeios pedestres,
equestres  ou para bicicleta,  de pequena e  grande rota,  em colaboração com as  associações
desportivas das modalidades referidas e outras entidades competentes em razão na matéria,
designadamente as câmaras municipais. 2 - Na definição dos percursos, são considerados eixos
que não colidam com os valores e interesses de conservação da natureza. 3 - A delimitação dos
percursos deve privilegiar  a educação ambiental,  a  divulgação e  reconhecimento dos valores
naturais e do património cultural construído, bem como a fruição de valores locais como sejam a
gastronomia, artesanato, produtos de exceção, entre outros, contribuindo desta forma para o
desenvolvimento social e económico local. [...] 6 - Admitem-se percursos para automóvel em vias
pavimentadas, articulados com os anteriores, para assegurar os objetivos de dar a conhecer e
valorizar os aspetos de conservação da natureza, educação ambiental e divulgação patrimonial e
cultural destas áreas.

=>Rede Natura 2000 /ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda

Diversas Atividade humanas que são geradoras de perturbação sobre as áreas sensíveis das espécies-
alvo,  nomeadamente  os  locais  de  nidificação,  refúgio  e  concentração,  têm  desde  há  muito  uma
cobertura legal procedente da aplicação ao direito jurídico da Diretiva Aves (Diretiva 79/409/CEE do
Conselho, de 2 de abril de 1979; Diretiva 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de
novembro de 2009) em ambos países (em Portugal através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril,
em Espanha através  do Real  Decreto 1997/1995,  de  7  de  diciembre).  Nesse  contexto,  as  áreas  de
nidificação estão integradas dentro da ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda (Decreto-Lei n.º
384-B/99 de 23 de Setembro), e da ZEPA Arribes del Duero (Decreto 57/2015, de 10 de septiembre;
ORDEN FYM/775/2015, de 15 de septiembre do BOCYL).

Desse documento podemos destacar o Artigo 9.º “Atos e Atividade condicionados”:
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1 - Nos casos previstos no n.º 8 do artigo anterior, ficam sujeitos a parecer do ICN ou da direção
regional de ambiente territorialmente competente os seguintes atos e Atividade:

a) A realização de obras de construção civil fora dos perímetros urbanos, com exceção das obras de
reconstrução, ampliação demolição e conservação;

b) A alteração do uso atual do solo que abranja áreas contínuas superiores a 5 ha;
c) As alterações à morfologia do solo, com exceção das decorrentes das normais Atividade agrícolas

e florestais;
d) A alteração do uso atual dos terrenos das zonas húmidas ou marinhas, bem como as alterações à

sua configuração e topografia;
e) A deposição de sucatas e de resíduos sólidos e líquidos;
f) A abertura de novas vias de comunicação, bem como o alargamento das já existentes;
g) A instalação de novas linhas aéreas de transporte de energia e de comunicações à superfície do

solo fora dos perímetros urbanos;
h) A prática de Atividade desportivas motorizadas;
i) A prática de alpinismo, de escalada e de montanhismo;
j) A reintrodução de espécies indígenas da fauna e da flora selvagens.
2 - O parecer referido no número anterior deve ser emitido no prazo de 45 dias úteis, contados da

data da sua solicitação.
3 -  A ausência de parecer no prazo previsto no número anterior equivale à emissão de parecer

favorável.

É  também  de  destacar  o  artigo  10º  “Avaliação  de  impacte  ambiental  e  análise  de  incidências
ambientais”:

1 - Quaisquer ações ou projetos, individualmente ou em conjunto com outras ações ou projetos,
suscetíveis de afetar significativamente um sítio de importância comunitária, uma ZEC ou uma
ZPE,  e  tendo em vista  o  objetivo de conservação  dos  mesmos,  podem ser  sujeitos  a  uma
avaliação de impacte ambiental ou a um processo prévio de análise de incidências ambientais,
como formalidade essencial da autorização.

2 - Sem prejuízo da legislação específica em vigor, o plano sectorial referido no artigo 7.º define as
condições, os critérios e o processo a seguir na realização da avaliação do impacte ambiental ou
das análises de incidências ambientais.

Artigo 11.º - Espécies animais
1 - Com vista à proteção das espécies animais constantes do anexo B-IV e das espécies de aves que

ocorrem naturalmente no estado selvagem no território nacional, referidas na alínea a) do n.º 1
do artigo 2.º, é proibido:

a) Capturar, abater ou deter os espécimes respetivos, qualquer que seja o método utilizado;
b) Perturbar esses espécimes, nomeadamente durante o período de reprodução, de dependência, de

hibernação  e  de  migração,  desde  que  essa  perturbação  tenha  um  efeito  significativo
relativamente aos objetivos do presente diploma;

c) Destruir, danificar, recolher ou deter os seus ninhos e ovos, mesmo vazios;
d) Deteriorar ou destruir os locais ou áreas de repouso dessas espécies.
2 - Relativamente às espécies referidas no n.º 1, são ainda proibidas a exposição com fins comerciais,

a venda, a oferta, a troca, a detenção, o transporte para fins de venda ou de troca e ainda a
compra de espécimes retirados do meio natural, vivos ou mortos, incluindo qualquer parte ou
produto obtido a partir dos mesmos, com exceção dos espécimes obtidos legalmente antes da
entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 75/91, de 14 de Fevereiro, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 224/93, de 18 de Junho, e do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto.

3 - As proibições referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 e no n.º 2 aplicam-se a todas as fases da vida
dos animais abrangidos pelo presente artigo.

4 - As proibições referidas no n.º 2 não se aplicam:
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a) Às espécies inscritas no anexo A-II ao presente diploma e que dele faz parte integrante, desde que
as aves  tenham sido  legalmente  capturadas  ou mortas  ou  legalmente  adquiridas  de  outro
modo;

b) Após parecer prévio do ICN, às espécies inscritas no anexo A-III ao presente diploma e que dele faz
parte  integrante,  desde  que  as  aves  tenham  sido  legalmente  capturadas  ou  mortas  ou
legalmente adquiridas de outro modo.

5 - O parecer referido na alínea b) do número anterior deverá ser emitido no prazo de 45 dias úteis,
contados da data da sua solicitação.

6 -  A ausência de parecer no prazo previsto no número anterior equivale à emissão de parecer
favorável.

=> Plano Setorial da Rede Natura 2000

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) é um instrumento de gestão territorial, que visa a
salvaguarda e valorização dos Sítios e das ZPE do território continental, bem como a manutenção das
espécies  e  habitats  num  estado  de  conservação  favorável  nestas  áreas.  Na  sua  essência,  é  um
instrumento para a gestão da biodiversidade.

Trata-se de um Plano desenvolvido a uma macro-escala (1:100.000) para o território continental, que
caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos Sítios e
ZPE,  e  define  as  orientações  estratégicas  para  a  gestão  do território  abrangido  por  aquelas  áreas,
considerando os valores naturais que nelas ocorrem.

O  PSRN2000  vincula  as  Entidades  Públicas,  dele  se  extraindo  orientações  estratégicas  e  normas
programáticas  para  a  atuação  da  Administração  Central  e  Local.  É  enquadrado  pelo  Artigo  8.º  do
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril,  com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de
fevereiro, tendo sido aprovado em 2008, com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º
115-A/2008, de 21 de julho.

O  PSRN2000  é  um  instrumento  dinâmico,  suscetível  de  ser  atualizado  periodicamente,  quando  as
alterações na informação de base o justifiquem.

=> Rede Natura 2000 - Projectos sujeitos a AINCA

O enquadramento da Avaliação de Incidências Ambientais (AIncA) é dado pelo Decreto-Lei n.º 140/99,
de  24  de  abril,  alterado  pelo  Decreto-Lei  n.º  49/2005,  de  24  de  fevereiro,  e  pelo  Decreto-Lei  nº
156-A/2013, de 8 de novembro. De acordo com o DL 49/2005, no seu art. 10.º, ponto 1:

"As ações, planos ou projetos não diretamente relacionados com a gestão de um Sítio da Lista Nacional
de Sítios, de um Sítio de Interesse Comunitário (SIC), de uma Zona Especial de Conservação (ZEC) ou de
uma Zona de Proteção Especial (ZPE), e não necessários para essa gestão mas suscetíveis de afetar essa
zona de forma significativa, individualmente ou em conjugação com outras ações, planos ou projetos,
devem ser objeto de Avaliação de Incidências Ambientais no que se refere aos objetivos de conservação
da referida zona."

Assim, a Avaliação de Incidências Ambientais consiste na avaliação prévia das incidências ambientais das
ações, planos ou projetos sobre um SIC ou uma ZPE. O ICNF é a autoridade competente para a aplicação
do Decreto-Lei n.º 49/2005, devendo garantir a realização das AIncA, conforme definido no artigo 10.º
desse documento legislativo.

Os projetos sujeitos a AIncA que estejam simultaneamente sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) (Decreto Lei nº 151 B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto Lei nº 47/2014, de 24 de
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março) são apenas sujeitos ao procedimento de avaliação ambiental previsto nesse DL [ver mais no sítio
da APA-AIA].
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VI.1.2 Outros documentos estratégicos ou de âmbito 
legal utilizados no presente guia de recomendações

=>Lei da Caça 

Decreto-Lei n.º 24/2018, de 11 de abril – Altera o regime jurídico da conservação, fomento e
exploração dos recursos cinegéticos, com vista à sua gestão sustentável.

Portaria n.º 180/2018, de 22 de junho – A presente portaria estabelece o capital mínimo e as
condições mínimas a que obedece o seguro obrigatório de responsabilidade civil a celebrar
pelas entidades responsáveis pela realização de montarias, batidas e largadas.

=>Lei do Ruído 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro

=>Manual de boas práticas em agricultura biológica

Despacho n.º 1230/2018 - Aprova o Código de Boas Práticas Agrícolas.

=>Manuais de boas práticas em silvicultura

http://www2.icnf.pt/portal/florestas/gf/documentos-tecnicos/resource/doc/Boas-Praticas-
Florestais.pdf

http://www.thenavigatorcompany.com/var/ezdemo_site/storage/original/application/
554c06185318ba146a07ed48d111eebc.pdf

=>Projetos sujeitos a AIAs

Legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 
de março, e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.

24



=>  Lei de proteção da azinheira e do sobreiro  

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho. Altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 
que estabelece as medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira

=>  Lei da água – albufeiras de uso público  

Decreto-Lei n.º 107/2009 de 15 de Maio - Aprova o regime de proteção das albufeiras de águas
públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas

=>   Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição  
e transporte de energia elétrica – componente avifauna

ICNF (2019). Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de 
distribuição e transporte de energia elétrica – versão revista. Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade. Relatório não publicado.
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VI.2 – Aplicação da legislação aos casos concretos das 
espécies-alvo

No  presente  subcapítulo  procedemos  à  avaliação  da  aplicação  dos  principais  normativos
estratégicos e legais para cada uma das Atividade humanas que têm ou podem ter impacto
negativo sobre as espécies alvo, identificadas no capítulo anterior. Essa avaliação qualitativa
baseia-se na experiência da aplicação dos diferentes normativos legais, durante a vigência do
Parque Natural do Douro Internacional, ou seja desde 1998. Procuramos integrar cada uma
das Atividade humanas, em 3 categorias de proteção:

- Atividade PROIBIDAS;
- Atividade CONDICIONADAS;
- Atividade sujeitas a RECOMENDAÇÕES pelo ICNF (inclui as que são potencialmente condicionadas ou que não 

são abrangidas em termos legais).

Esta última categoria abrange as situações que pretendemos reforçar em termos de utilidade e
aplicabilidade do guia de recomendações ou de boas práticas para a conservação das espécies-
alvo em áreas e épocas sensíveis.
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Tabela 8 -  Enquadramento legal das Atividades humanas com impacte nas espécies-alvo nas áreas sensíveis/épocas sensíveis, e avaliação 
da necessidade de enquadramento no guia de recomendações da ação F2.
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Perseguição
predadores

1
Cinegética (controlo de predadores) MUITO ELEVADO x x x x x X

Interações com linhas
elétricas (electrocução

e colisão)

2 Exploração de Redes de Alta-tensão ELEVADO X X X X x x x x x X
3 Exploração de Redes de Média Tensão ELEVADO X X X X x x x x x X
4 Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão ELEVADO X X X X x x x x x x X
5 Instalação de Linhas de Média Tensão ELEVADO X X X X x x x x x x X

Perturbação por
Atividades

turísticas/recreativas

6 Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros) MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x x x X
7 Canoagem e outras formas de navegação sem motor MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x x X
8 Circulação turística/recr .com embarc. a motor MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X x X
9 Motonáutica, motos de água, ski aquático MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X

10 Provas de BTT e Tracking, Orientação MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X
11 Caminhadas organizadas MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X
12 Pedestrianismo, montanhismo MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X
13 Turismo arqueológico MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x
14 Birdwatching MÉDIO-ELEVADO X X X X X x x
15 Fotografia de Natureza MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x X
16 Desportos radicais MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x x x x x

Perturbação por caça e
pesca

17 Pesca desportiva MÉDIO-ELEVADO X X X X x x X
18 Caça de espera MÉDIO-ELEVADO X X X X x x X
19 Tiro aos pratos MÉDIO-ELEVADO x X x x x x x X
20 Caça com embarcações a motor MÉDIO-ELEVADO X x x x
21 Caça por montaria MÉDIO-ELEVADO X x x x X

Perturbação por
Atividades

agroflorestais

22 Silvic. preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Inc. MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
23 Plantações Florestais e sua manutenção MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
24 Plantações agrícolas  e sua manutenção MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
25 Corte e recolha de lenha MÉDIO-ELEVADO X X X X x x x x x

Perda de Habitat

26 Melhoramento da rede de caminhos rurais MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
27 Incêndios florestais (provocados) MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
28 Abertura de caminhos MÉDIO-ELEVADO X X X x x X x x x
29 Pedreiras MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x x x
30 Instalação de infraestruturas de telecomunicações MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x x
31 Instalação de Parques Eólicos MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x X x x
32 Instalação de parques fotovoltaicos MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x X x x
33 Melhoramento rede viária MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x x x
34 Corte de arvoredo em lameiros MÉDIO-ELEVADO X x x x x
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35 Construção de passadiços, pontes suspensas (pedestrianismo) MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x x x x

Diversos

36 Construção/reconstrução de casas de campo MÉDIO-ELEVADO X X X x x x X x x x x
37 Rec. de prod. silvestres (espargos, pl. aromáticas, cogumelos) MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
38 Voos com drones MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x x
39 Voos de helicóptero para monitorização linhas elétricas MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
40 Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
41 Festividades populares/religiosas MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
42 Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos) MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
43 Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
44 Circulação de viaturas (atropelamento) MÉDIO-ELEVADO X X X x x x x x
45 Obras de manutenção de barragens, linhas elétricas MÉDIO-ELEVADO X X X x X x x x x
46 Extracção de saibro MÉDIO-ELEVADO X X X x X x x x x
47 Extracção de água de cursos de água e rega DESCONHECIDO X X X x x x x x
48 Espantamento de aves com recurso a canhões de gás DESCONHECIDO X X X x X x x x x
49 Manutenção de Olivais, Amendoais e outras culturas

permanentes (podas,limpeza matos)
DESCONHECIDO X X X x x x x
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VI.3 – Tipologias de atividades humanas com potencial impacte
TIPOLOGIA Nº

Nome da Atividade

Agricultura 24
Instalação de culturas permanentes em moldes tradicionais

47
Rega (inclui extração de água de cursos de água e rega)

48
Espantamento de aves com recurso a canhões de gás

49
Manutenção de Olivais, Amendoais e outras culturas permanentes (podas, limpeza de

matos)

Produção/Proteção 
Florestal

22
Silvic. preventiva – Planos de Defesa da Floresta Contra Inc.

23
Plantações Florestais e sua manutenção

25
Corte e recolha de lenha

Caça e Pesca 1
Cinegética (controlo de predadores)

17
Pesca desportiva

18
Caça de espera

19
Tiro aos pratos

20
Caça com embarcações a motor

21
Caça por montaria
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Turismo 13
Turismo arqueológico

14
Birdwatching

Atividades Náuticas 6
Visitas guiadas em embarcações (cruzeiros)

7
Canoagem e outras formas de navegação sem motor

8
Circulação turística/recr com embarc a motor

9
Motonáutica, motos de água, ski aquático

Linhas elétricas e 
produção energia

2
Exploração de Redes de Alta-tensão

3
Exploração de Redes de Média Tensão

4
Instalação de Linhas de Alta ou Muito Alta Tensão

5
Instalação de Linhas de Média Tensão

30
Instalação de infraestruturas de telecomunicações

31
Instalação de Parques Eólicos

32
Instalação de parques fotovoltaicos

45
Obras de manutenção de barragens, linhas elétricas

Recreio e Desporto 10
Provas de BTT e Tracking, Orientação
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11
Caminhadas organizadas

12
Pedestrianismo, montanhismo

16
Desportos radicais

Acessos/caminhos 26
Melhoramento da rede de caminhos rurais

28
Abertura de caminhos

43
Melhoramento da rede de caminhos de pé-posto

33
Melhoramento da rede viária

Edificações /Obras 15
Fotografia de Natureza

27
Incêndios florestais (provocados)

29
Pedreiras

35
Construção de passadiços, pontes suspensas (pedestrianismo)

36
Construção/reconstrução de casas de campo

46
Extração de saibro

Outras Atividades 37
Rec. de prod. silvestres (espargos, pl. aromáticas, cogumelos)

38
Voos com drones

39
Voos de helicóptero para monitorização de linhas elétricas
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40
Reportagens jornalísticas com filmagens aéreas

41
Festividades populares/religiosas

42
Iluminação artificial (monumentos/geomonumentos)

44
Circulação de viaturas (atropelamento)
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VII –Recomendações sobre atividades humanas que possam afetar as 
espécies alvo que decorram dentro das suas áreas sensíveis

VII.1 - Enquadramento

Com a presente Acão pretende-se descrever um conjunto de recomendações destinadas a reduzir o impacte das atividades humanas,
que decorre nas denominadas escarpas ou “arribas”.  Propõem-se recomendações dirigidas para sensibilizar os responsáveis por essas
atividades, no sentido de promover a sua compatibilização com a conservação das importantes populações nidificantes de Britango,
Águia de Bonelli, Abutre-negro e Milhafre-real.

De acordo com a avaliação feita no capítulo anterior, elaborámos um conjunto de recomendações que descreve os procedimentos mais
adequados no sentido de assegurar uma compatibilização das mesmas com a conservação dessas espécies. Agrupámos as atividades
humanas em grupos temáticos para facilitar a consulta pelo público. As recomendações são apresentadas para cada atividade e dirigidas
aos agentes humanos habitualmente responsáveis pelas mesmas. 

Apesar da já existente proteção legal dos locais de nidificação/abrigo/concentração das espécies-alvo, nos parques naturais do Douro
Internacional  e  Arribes  del  Duero,  existem  aspetos  não  abrangidos  seja  pela  existência  de  novas  dinâmicas  nas  atividades  ditas
tradicionais como a agricultura e silvicultura, seja pelo despertar de novas atividades de recreio, turismo e investigação. 
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VII.2 - Informação introdutória (dirigida aos agentes socio-económicos)

GUIA DE  RECOMENDAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES  HUMANAS
NAS “ARRIBAS” (ZONAS DE NIDIFICAÇÃO DAS AVES RUPÍCOLAS)
NA ZPE DO DOURO INTERNACIONAL E VALE DO ÁGUEDA.
Porquê um guia de recomendações?: Para informar todos os que desenvolvem atividades ou querem desenvolver ou
ampliar as mesmas nas zonas de nidificação das aves das “Arribas”, acerca dos condicionalismos legais e das boas
práticas que permitem compatibilizar as suas atividades com o bem-estar e a conservação das espécies silvestres.

O que é a ZPE do Douro Internacional e Vale do Águeda
Esta Zona de Proteção  Especial (ZPE) é uma área de importância comunitária dentro da qual se aplicam medidas
necessárias para a conservação das populações das espécies de aves selvagens inscritas no anexo A-I do Decreto Lei
nº 140/99, 24 de Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro (aplicação nacional da
Diretiva Aves). Esta zona é abrangida em cerca de 80% por uma área protegida de âmbito nacional, o Parque Natural
do Douro Internacional,  que simultaneamente inclui  um conjunto  de medidas de proteção das aves e  dos  seus
habitats.

O que são aves  rupícolas ou aves das Arribas
São o grupo de aves silvestres que utilizam as escarpas rochosas como seu habitat de nidificação. Inclui espécies que
estão ameaçadas como o Britango, o Abutre-preto, a Águia de Bonelli, a Águia-real, a Cegonha-preta, entre outras. O
Parque Natural do Douro Internacional e o seu homólogo Parque Natural de Arribes del Duero constituem uma das
mais importantes áreas da Europa para este grupo de aves.

O que são as Zonas de nidificação - Áreas Sensíveis
No Parque Natural do Douro Internacional, os locais onde nidificam as aves rupícolas correspondem às zonas em
redor dos seus ninhos e poisos (1 quilómetro em redor), que na prática correspondem às escarpas ou “Arribas”. São
as zonas mais importantes e sensíveis à perturbação humana, daí que tenham um estatuto mais estrito em termos de
proteção legal. Na área da ZPE abrangida pelo Parque Natural do Douro Internacional consideramos que essas zonas
sensíveis correspondem às áreas classificadas como de Proteção Total e de Proteção Parcial. 

Épocas Sensíveis
O período de nidificação das aves rupícolas decorre principalmente entre 1 de Fevereiro e 30 de Junho. Durante esse
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período, as aves encontram-se particularmente desprotegidas e vulneráveis às atividades humanas. Consideramos
ainda para algumas atividades com menor impacte (agricultura,  pecuária) um período Muito Critico,  mais curto,
compreendido entre 15 de Março e 15 de Maio.

Para mais informação contacte o
ICNF - Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte 

ICNF/Parque Natural do Douro Internacional
MOGADOURO VILA REAL
Direção  Regional  da  Conservação  da  Natureza  e
Florestas do Norte
Rua  Dr.  Francisco  António  Vicente,  nº  4  |  5200-271
MOGADOURO

Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas
do Norte
Parque Florestal
5000-567 VILA REAL

Tel.: (+351) 279 341 596
Tel.: (+351) 259 330 400

E-mail: DRCNF.Norte@icnf.pt
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VII.3 - Tipologia de atividades humanas

Zonas de nidificação de aves
nas Arribas

(ninhos, poisos e zona em
redor - 1 Km)

Agricultura
Produção/Proteção Florestal

Acessos/ caminhos
Outras Atividades

Linhas elétricas e Prod. energia
Edificações /Obras
Atividades náuticas
Recreio e Desporto

Turismo
Caça e Pesca

Tabela 9 – Recomendações sobre boas práticas das atividades relacionadas com Agricultura nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Agricultura

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

24
Instalação de culturas 
permanentes em moldes 
tradicionais

PROIBIDA em Zona 
Proteção Total 
PNDI

-- -- -- --

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e 
memória descritiva ao ICNF (incluir referência a outras 
intervenções complementares ex.: acessos, linha 
elétricas, vedações, uso de canhões de gás, sistema de 
regadio, obras de construção civil)

- evitar espaços 
Proteção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Dependendo da tipologia e características 
pode ser alvo de AIA ou AINCA

47 Rega (inclui bombagem de NÃO - Não carece - evitar espaços 
Proteção Parcial no 

- evitar época muito
critica nidificação 

- respeitar Lei do Ruído
- respeitar Lei das águas
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cursos de água e sist. rega) CONDICIONADA PNDI (15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

48

Espantamento de aves
com recurso a canhões de

gás

CONDICIONADA 
em todo o país

Submeter formulário próprio ao ICNF, referir local exato, 
tipologia de equipamento, duração e calendário

- evitar espaços 
Proteção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- respeitar Lei do Ruído
- evitar canhões de gás, utilizar equipamento 
espantamento alternativo (espantalhos 
insufláveis, mochos de plástico, fitas 
coloridas, gravações áudio de aves rapina)

49

Manutenção de Olivais, 
Amendoais e outras 
culturas permanentes 
(podas, limpeza de matos)

NÃO 
CONDICIONADA

- Não carece

- evitar época muito
critica nidificação 
(15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

- respeitar Lei do Ruído (máquinas)
- respeitar regras sobre risco de incêndio
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Tabela 10 – Recomendações sobre boas práticas das atividades relacionadas com Produção/Proteção Florestal nas “Arribas” 
(considerando essa denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque 
Natural do Douro Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Produção/Proteção Florestal

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

22
Silvic. preventiva – Planos

de Defesa da Floresta
Contra Inc.

PROIBIDA em Zona 
Protecção Total 
PNDI

-- -- -- --

NÃO 
CONDICIONADA

- Não carece
- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época muito
critica nidificação 
(15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

- respeitar Lei do Ruído (máquinas)
- respeitar regras sobre risco de incêndio - Não carece

23

Plantações Florestais e sua
manutenção

PROIBIDA em Zona 
Protecção Total 
PNDI

-- -- -- --

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e 
memória descritiva ao ICNF (incluir referência a outras 
intervenções complementares ex: acessos, linha elétricas,
vedações, uso de canhões de gás, sistema de regadio, 
obras de construção civil)

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Dependendo da tipologia e características 
pode ser alvo de AIA ou AINCA

25

Corte e recolha de lenha
CONDICIONADA 
em todo o país

Submeter formulário próprio ao ICNF, referir local exato, 
tipologia de equipamento, duração e calendário

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época muito
critica nidificação 
(15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

- respeitar Lei do Ruído (máquinas)
- respeitar regras sobre risco de incêndio
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Tabela 11 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Caça e Pesca nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Caça e Pesca

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

1 Cinegética (controlo de
predadores)

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e
memória descritiva ao ICNF (descrevendo técnicas

pretendidas)
-- -- --

17

Pesca desportiva
NÃO 
CONDICIONADA

- Não carece
- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época muito
critica nidificação 
(15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

- respeitar regulamento uso de embarcações 
a motor nas albufeiras do PNDI

18

Caça de espera

PROIBIDA em 
Zonas de Interdição
à Caça no PNDI

-- -- -- --

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e
memória descritiva ao ICNF (descrevendo técnicas

pretendidas)

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

--

19

Tiro aos pratos

PROIBIDA em 
Zonas de Interdição
à Caça no PNDI

-- -- --
- respeitar Lei do Ruído

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e
memória descritiva ao ICNF (descrevendo técnicas

pretendidas)

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- respeitar Lei do Ruído (máquinas)
- respeitar regras sobre risco de incêndio

20 Caça com embarcações a
motor

PROIBIDA -- -- -- --

21

Caça por montaria

PROIBIDA em 
Zonas de Interdição
à Caça no PNDI

-- -- -- --

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com desenho técnico e
memória descritiva ao ICNF (descrevendo técnicas

pretendidas)

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

--
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Tabela 12 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Turismo nas “Arribas” (considerando essa denominação
as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro Internacional - 
Resolução Conselho Ministros n.º120/2005.

Turismo

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

13 Turismo arqueológico
(visita a ruínas, trabalhos

de investigação)

NÃO 
CONDICIONADA

--
- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

respeitar Lei do Ruído

14 Birdwatching
NÃO 
CONDICIONADA

-.
- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (15 de 
Março a 15 de Maio

- respeitar Lei do Ruído

- Respeitar Manual de Boas Práticas 
Birdwatching
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Tabela 13 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Actividades Náuticas nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Actividades Nauticas

Nº
NOME E BREVE 
DESCRIÇÃO ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

6

Visitas guiadas em
embarcações (cruzeiros)

PROIBIDA na 
Albufeira de Picote

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva 
ao ICNF.

- evitar época muito
critica nidificação 
(15 MARÇO A 15 DE
MAIO)

- Respeitar Lei do Ruído
- Evitar aproximação a ninhos

7
Canoagem e outras

formas de navegação sem
motor

PROIBIDA na 
Albufeira de Picote

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer ao ICNF Ver Edital anual 
sobre navegação

Ver Edital anual 
sobre navegação

- respeitar Lei do Ruído
- Evitar aproximação a ninhos

8

Circulação turística/recr
com embarc a motor

PROIBIDA na 
Albufeira de Picote

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer ao ICNF Ver Edital anual 
sobre navegação

Ver Edital anual 
sobre navegação

- respeitar Lei do Ruído
- Evitar a aproximação a ninhos

9

Motonáutica, motos de
água, ski aquático

Proibida em todas 
albufeiras (com 
exceção do 
Pocinho)

- Não carece
- respeitar Lei do Ruído (máquinas)
- respeitar regras sobre risco de incêndio

CONDICIONADA na
Albufeira de 
Pocinho

Submeter pedido de parecer ao ICNF

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- respeitar Lei do Ruído
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Tabela 14 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Linhas elétricas e produção energia nas “Arribas” 
(considerando essa denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque 
Natural do Douro Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º120/2005.

Linhas elétricas e produção energia

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO 
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

2 Exploração de Redes de Alta-
tensão

NÃO CONDICIONADA - implementar a sinalização intensiva de todas
as linhas de alta e muito alta-tensão

3
Exploração de Redes de Média

Tensão
NÃO CONDICIONADA

- implementar a sinalização intensiva de todas
as linhas de alta e muito alta-tensão e a 
correção de todas as linhas situadas nas Áreas
Sensíveis

4 Instalação de Linhas de Alta ou
Muito Alta Tensão

Sujeito a AIA

5

Instalação de Linhas de Média
Tensão

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Cumprir o Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica – componente avifauna
- Dependendo da tipologia e características 
pode ser alvo de AINCA

30

Instalação de infraestruturas de
telecomunicações

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Cumprir o Manual de apoio à análise de 
projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia
elétrica – componente avifauna
- Dependendo da tipologia e características 
pode ser alvo de AINCA

31 Instalação de Parques Eólicos Sujeito a AIA
32 Instalação de parques

fotovoltaicos
Sujeito a AIA

45
Obras de manutenção de
barragens, linhas elétricas

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- 
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Tabela 15 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Recreio e Desporto nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Recreio e Desporto

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

10
Provas de BTT e Tracking,

Orientação
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

11

Caminhadas organizadas
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

12 Pedestrianismo,
montanhismo (não

organizado)

NÃO 
CONDICIONADA 

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

16

Desportos radicais
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)
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Tabela 16 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Acessos/caminhos nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Acessos/caminhos

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

26
Melhoramento da rede de

caminhos rurais
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

28

Abertura de caminhos
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Pode ser alvo de AIA ou AINCA

43
Melhoramento da rede de

caminhos de pé-posto
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

33
Melhoramento da rede

viária
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)
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Tabela 16 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Edificações /Obras nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Edificações /Obras

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

15

Fotografia de Natureza
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer ao ICNF.
- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

27 Incêndios florestais
(provocados)

PROIBIDA

29 Pedreiras Sujeito a AIA
35 Construção de passadiços,

pontes suspensas
(pedestrianismo)

CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Pode ser alvo de AIA ou AINCA

36 Construção/reconstrução
de casas de campo

PROIBIDA

46

Extracção de saibro
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória descritiva ao 
ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

- Pode ser alvo de AIA ou AINCA
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Tabela 17 – Recomendações sobre boas práticas das actividades relacionadas com Outras Actividades nas “Arribas” (considerando essa 
denominação as zonas com cerca de 1 Km em redor dos ninhos e/ou zonas de proteção total e parcial do Parque Natural do Douro 
Internacional - Resolução Conselho Ministros n.º 120/2005.

Outras Actividades

Nº
NOME E BREVE DESCRIÇÃO 
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO 
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL OUTRAS RECOMENDAÇÕES

37
Rec. de prod. silvestres (espargos,

pl. aromáticas, cogumelos)
NÃO 
CONDICIONADA

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

38

Voos com drones
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

39
Voos de helicóptero para

monitorização linhas elétricas
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

40
Reportagens jornalísticas com

filmagens aéreas
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

41

Festividades populares/religiosas
CONDICIONADA 
PNDI e na ZPE

Submeter pedido de parecer com  memória 
descritiva ao ICNF.

- evitar espaços 
Protecção Parcial no 
PNDI

- evitar época de 
nidificação (1 
FEVEREIRO ATÉ 30 
DE JUNHO)

42 Iluminação artificial
(monumentos/geomonumentos)

PROIBIDA

44 Circulação de viaturas
(atropelamento)

NÃO 
CONDICIONADA

- Cumprir limites de velocidade e cautelas 
especiais nas zonas assinaladas para a 
passagem de fauna
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Dormitórios de Inverno de Milhafre-real /Dormitórios pré-nupciais de Britango

Tabela 18 – Recomendações sobre boas práticas das actividades humanas em redor dos Dormitórios de Inverno de Milhafre-real / 
Dormitórios pré-nupciais de Britango.
.

Recreio e Desporto

Nº
NOME E BREVE 
DESCRIÇÃO 
ACTIVIDADE

CATEGORIA DE 
PROTEÇÃO 
LEGAL
PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO SOBRE 
PROCEDIMENTO
PROCESSUAL PNDI/ZPE

RECOMENDAÇÃO
EM TERMOS DE 
LOCAL

RECOMENDAÇÃO
TEMPORAL

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

10
Corte de arvoredo em 
lameiros

Não condicionado
Evitar dormitórios 
(500 m em redor)

Evitar período de 15 
de Novembro a 15 de
fevereiro

- Sensibilizar direcções de 
associações de caçadores
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