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Sempre a subir

Protegemos águias e abutres

Por um futuro sustentável

Para que menos aves morram:

Criámos brigadas de deteção de veneno

Corrigimos e desmantelámos linhas
elétricas perigosas

Investigamos casos de suspeita de envenenamento

Para que haja ecossistemas saudáveis:

Estudamos casais reprodutores, movimentos 
migratórios e hábitos alimentares

Aumentámos o alimento disponível

Adquirimos e gerimos terrenos para potenciar
a biodiversidade

Por um futuro melhor:

Trabalhamos com alunos, professores,
agricultores e promotores turísticos

Valorizamos o património natural
da região

Promovemos boas práticas

Promovemos produtos e serviços 
locais e sustentáveis

Preservar este tesouro natural só é possível com o envolvi-
mento de todos.  Contribua também, escolhendo bens
e serviços desenvolvidos em harmonia com a natureza, 
como os da Rede de Proprietários Amigos do Britango. 

As arribas do Douro, esculpidas pela água ao longo de 
milénios, são refúgio para várias espécies de aves ameaçadas. 
À medida que a temperatura sobe numa manhã de verão, 
a leveza com que águias, abutres e milhafres sobem
e pairam pelas arribas não deixa ninguém indiferente.

Para aumentar as populações de britango e águia-per-
digueira no Douro Internacional, o projeto Life Rupis 
procura reduzir a mortalidade e melhorar o sucesso 
reprodutor destas espécies. Ao mesmo tempo, partilhamos 
conhecimentos com as comunidades locais, e trabalhamos 
juntos para atrair visitantes a esta região de valor natural 
inestimável.

O projeto Life Rupis visa conservar 
águias-perdigueiras, britangos
e outras aves ameaçadas no Douro 
Internacional, abrangendo áreas 
protegidas dos dois lados da 
fronteira: o Parque Natural
do Douro Internacional e o Parque 
Natural Arribes del Duero.

O projeto, que decorre de 2015
a 2019, promove a biodiversidade
e o desenvolvimento sustentável
da região.
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Tudo isto em Portugal e 
Espanha, porque a natureza 
não conhece fronteiras. 


