
LIFE Rupis – Conservação do 
britango e da águia-perdigueira no 

canhão do rio Douro/Duero 



O que é o Douro Internacional ? 



ZPE do Douro 
Internacional e Vale do 
Águeda 

ZEPA Arribes del Duero 
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Que Espécies ? 

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

 Britango (Neophron percnopterus) Águia-perdigueira 

      (Aquila fasciata) 

Águila-perdicera 

Alimoche 
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Porquê ? 

Britango 
 
 Estatuto de conservação: Em Perigo (POR 

e ES) 

 Declínio 50% nos efetivos populacionais 
na Europa, nos últimos 40 anos; 

 Perda de 25% dos territórios das 
populações em Espanha em 13 anos; 

 Área de estudo tem uma das mais 
importantes populações na Península 
Ibérica, com 116 pares (9% da população 
ibérica). 

 
    

Bruno Berthelemy 
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Águia-perdigueira 
 
 Estatuto de conservação: Em 

Perigo (POR e ES) 
 População do norte de Portugal, 

com um declínio de 40% nos 
últimos 10 anos; 
 13 casais na área do projecto 

(1,6% do total ibérico). 
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Objetivo 

Reforçar as populações de águia-perdigueira e britango no Douro 
transfronteiriço através da redução da mortalidade e aumento do sucesso 
reprodutor 

 

 
 
 

Julieta Costa 



Os parceiros do Rupis 



Distribuição do orçamento 
 3 578 924,00 €  

SPEA 19% 

ATN 22% 

EDP-
D 7% 

FPN Cyl 
12% 

GNR 12% 

ICNF 3% 

JCyL 2% 

Palombar 18% 

VCF 5% 

 2.672.481,00 €  

 906.443,00 €  

Preparatórias 

Terrenos 

Conservação 

Monitorização 

Divulgação 

Gestão 

beneficiários 

UE 



Preparação 
 censo de britango e avaliação de vulnerabilidade 
 censos de espécies-presa 
 avaliação da regulamentação de sanidade animal 
 intercâmbio com outros projetos Life 
 preparação do programa antídoto 
 compra dos principais equipamentos 

António Monteiro 



  aquisição /contratualização de terrenos para a conservação 

  minimização da perturbação próximo de ninhos 

  alimentação artificial de britango: 6 alimentadores 

  alimentação suplementar para casais de águia-perdigueira 

  promoção do pastoreio de percurso, 

  gestão de habitat para espécies-presa: coelho-bravo, perdiz 

  reativação de pombais 

  pesquisa de venenos com equipas cinotécnicas 

  correção de linhas eléctricas 

          Compra, aluguer de terrenos  e Conservação 



Divulgação 

  divulgação ao grande público e público escolar 

  trabalho com grupos específicos: caçadores, pastores,  

pescadores, agricultores, restauração, hotelaria 

  ObservArribas, 23 a 25 junho 2017, Miranda do 

Douro 

  clube de propriedades “livres de veneno” 

  workshop internacional     

  plano de marketing para produtos locais sustentáveis 

“natural.pt” 

 site www.rupis.pt 

 painéis interpretativos,  

 Resumo não técnico 



 alimentação artificial britango e alimentação suplementar 

 sucesso reprodutor e dinâmica populacional 

 monitorização de coelho-bravo, perdiz, pombos 

 avaliação de contaminantes nas espécies-alvo: venenos, 

medicamentos, fitofármacos 

 marcação de britangos para conhecimento do uso do espaço 

 avaliação da eficácia de correção de linhas eléctricas 

 avaliação do impacte sócio-económico e ambiental do projecto 

          Monitorização 



Planeamento pós-life 

 Plano de ação transfronteiriço para o britango/alimoche 

 Guia de Boas práticas actividades económicas (agro-indústria) 

 Boas práticas e zonamento para linhas eléctricas e parques eólicos 

 Alargamento da ZPE aos limites do Parque Natural                                                         

 

 

 

Gestão e administração do projeto 

 Coordenação e gestão do projeto 

 Auditoria financeira Independente 

 Comissão Executiva 

 Comissão Científica 

 Plano pós-life 

 Monitorização do progresso do projeto 
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