Projeto LIFE Imperial
“Conservação da Águia-imperial-ibérica
(Aquila adalberti) em Portugal”

Ação A7: “Transferência de conhecimento e formação em ações de conservação para a águiaimperial”

Unidade de formação I: Intervenção em ninhos de Águia-imperial-ibérica
Unidad de Formación I: Intervención en nidos de Águila imperial ibérica
28 de outubro | CEAVG, Herdade do Vale Gonçalinho, Castro Verde
Programa (provisório)
9h30 | CEAVG: Receção dos participantes/Recepción de los participantes
10h00 | CEAVG: Início dos trabalhos/Comienzo de los trabajos
1. Diferentes localizações de ninhos das distintas espécies do género Aquila/Diferentes ubicaciones
de nidos de las distintas especies del Genero Aquila
 Evolução na nidificação e tipologia/Evolución en la nidificación y tipología
2. Substrato de nidificação da Águia-imperial-ibérica/Sustrato de nidificación en el Águila imperial
ibérica
 Tipo de substrato de nidificação/Tipo de sustrato de nidificación
 Tipo de substrato de nidificação em Portugal/Tipo de sustrato de nidificación en Portugal
3. Substratos utilizados e a sua problemática/Sustratos utilizados y su problemática
 Problemática/Problemática
 Como avaliar o risco de queda de um ninho?/¿Cómo evaluar el riesgo de caída de un nido?
Critério 1: espécie arbórea/Criterio 1: especie arbórea
Critério 2: tamaño da árvore/Criterio 2: tamaño del árbol
Critério 3: situação do ninho na árvore/Criterio 3: situación del nido en el árbol.
 Quando é que aumenta o risco de queda de um ninho?/¿Cuándo es mayor el riesgo de caída
de un nido?
 Nidificação em postes elétricos/Nidificación en Torretas eléctricas
 Nidificação em espécies florestais autóctones/Nidificación sobre especies forestales
autóctonas
 Nidificação em espécies florestais exóticas/Nidificación sobre especies forestales alóctonas
 Problemática em Portugal/Problemática en Portugal
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4. Medidas de correção/Medidas correctoras
 Atuações/Actuaciones
 Reforço de ninhos/Refuerzo de nidos
 Construção de ninhos artificiais em substrato natural/Construcción de nidos artificiales en
sustrato natural
 Construção de ninhos artificiais em substrato artificial/Construcción de nidos artificiales en
sustrato artificial
13h30: Almoço livre/Almuerzo
15h30 | CEAVG ou Figueirinha: Aplicação prática de conhecimentos adquiridos/Aplicación práctica del
conocimiento adquirido (dependente das condições meteorológicas/dependiente de las condiciones
meteorológicas)
 Identificação de árvores com potencial para receber ninhos artificiais/Identificación de
árboles com potencial para recibir nidos artificiales
 Regras gerais para a escolha do local de colocação do ninho artificial na árvore/Normas
generales para la elección del lugar para la aplicación de nidos artificiales en el árbol
18h00: Final dos trabalhos/Fin de los trabajos

Tipo de formação: Teórico-prática (6h)
Idioma da formação: Espanhol
Local da formação: Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho, Herdade do Vale Gonçalinho, Castro Verde
GPS: Latitude - 37°44'11.03"N; Longitude - 8° 1'53.79"W
Entidade formadora: TRAGSATEC
Entidades organizadoras: TRAGSATEC e LPN – Liga para a Protecção da Natureza
Formador: Roberto Sánchez Mateos, Técnico da TRAGSATEC no Projeto LIFE Imperial
Organização: Formador, Liliana Barosa (LPN), Paulo Marques (LPN)
Contactos: 925068990 | 286328309 | paulo.marques@lpn.pt

