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Seja um guardião da Águia-imperial e contribua para a conservação desta es-

pécie “Criticamente em Perigo” em Portugal. A Rede de Custódia "Guardiões 

da Águia-imperial" pretende envolver cidadãos e entidades de forma ativa na 

conservação da Águia-imperial e do seu habitat. Na sua base está o princípio 

de corresponsabilidade na gestão e preservação dos recursos e valores natu-

rais. De acordo com os seus interesses, cada membro da Rede pode colaborar 

de diferentes formas, quer diretamente em ações do Projeto LIFE Imperial, 

quer autonomamente através de ações de sensibilização, produção e distribui-

ção de materiais de divulgação, disponibilização de recursos, entre outras.  

Com a criação de Redes de Custódia, 

a conservação da natureza passa a ter 

instrumentos que privilegiam o envol-

vimento ativo de toda a sociedade 

civil. Torne-se membro desta Rede de 

Custódia em: www.lifeimperial.lpn.pt 

Siga-nos em: 

www.lifeimperial.lpn.pt  

  /LIFEImperial 

Conservação da Águia-imperial-ibérica  
em Portugal 

Acreditamos que a conservação da Natureza não pode ser feita desligada do 

contacto com a população. A conservação de uma espécie resulta do trabalho 

conjunto entre conservacionistas e diferentes atores - autoridades, caçadores, 

gestores cinegéticos e florestais, proprietários, agricultores, operadores turísti-

cos, entre outros. As ações do projeto foram concebidas tendo em conta todas 

as ameaças à espécie, entre as quais a perturbação, em particular entre Feve-

reiro e Agosto junto aos locais de reprodução. A perturbação ocorre muitas 

vezes por falta de conhecimento e/ou sensibilidade relativamente às exigên-

cias ecológicas das espécies. Informar e sensibilizar, promovendo o respeito 

pelos valores naturais são as nossas prioridades para juntos assumirmos o 

compromisso de proteger a Natureza que nos rodeia, não só pelo valor econó-

mico, mas pelo seu valor cultural e intrínseco. 

   A equipa do Projeto LIFE Imperial 

Rede de Custódia “Guardiões da Águia-imperial” 

LIFE Imperial 



Ameaças: Perturbação 

A raridade e beleza da Águia-imperial colocam-na na lista das espécies mais 

procuradas pelos observadores de aves e fotógrafos. No entanto, a Águia-

imperial é muito sensível à presença humana, sendo a perturbação nas áreas 

de nidificação uma das principais ameaças à conservação da espécie. A pertur-

bação é provocada não só pelo turismo ornitológico e fotografia de natureza, 

mas também por atividades florestais, agrícolas, cinegética, pecuária ou de 

lazer e desporto, em particular durante a época de reprodução.  

A perturbação decorrente deste tipo de atividades pode condicionar a instala-

ção de casais, provocar o abandono dos ninhos pelos progenitores ou a saída 

precoce das crias dos ninhos.  O observador de aves ou fotógrafo de natureza 

deve adotar  boas práticas e estar ciente que o bem-estar dos animais deve 

ser mais importante que a observação ou a obtenção de uma fotografia.  
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Decorridos dois anos de implementação das Ações de Educação Ambiental nas 

escolas, foram já dinamizadas 113 sessões, em sala de aula e no campo, para 

um total de 1344 alunos pertencentes ao Ensino Pré-escolar, Básico, Secundá-

rio, Profissional e Superior. Com estas ações, foram abrangidos 32 estabeleci-

mentos de ensino localizados nos concelhos de Castro Verde, Almodôvar, Alju-

strel, Mértola, Barrancos, Beja e Lisboa, estando prevista a continuidade das 

ações nestes concelhos e a sua extensão à ZPE do Tejo Internacional no ano 

letivo 2017/18.  

O LIFE Imperial dinamizou ainda atividades nos Programas de ATL da Câmara 

Municipal de Castro Verde e da Associação APADIJ, dando a conhecer a Águia-

imperial de uma forma lúdica a centenas de crianças entre os 6 e os 12 anos.  

O projeto tem ainda apostado na formação através da organização de 

workshops técnicos e da participação 

em feiras e congressos científicos, 

mas também na sensibilização da so-

ciedade civil através de apresentações 

públicas, sessões de esclarecimento, 

organização de eventos recreativos e 

saídas de campo.  

 

 

 

“Diários da Natureza” 

O LIFE Imperial organizou um 

fim de semana de “Diários da 

Natureza” em Castro Verde, 

onde os participantes foram 

desafiados a descobrir os terri-

tórios da Águia-imperial através 

da ilustração e da fotografia. No 

primeiro dia, o ilustrador Marco 

Nunes Correia guiou o “Diário 

gráfico” através de uma impres-

sionante representação dos 

pormenores da anatomia e plu-

magem das aves. O “Diário fo-

tográfico”, no segundo dia, foi 

guiado pelo fotógrafo António 

Peleja, sendo dedicado ao equi-

pamento, técnicas e boas práti-

cas a adotar em fotografia de 

natureza.   

“As Aventuras de Aquiles 

e Albertina” 

Aquiles e Albertina são o casal de 

águias-imperiais protagonistas 

do conto infantil do LIFE Imperial 

que será lançado em breve! 

Sensibilização e Educação Ambiental 



Os Trabalhos das Escolas 
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 Opinião dos Educadores  

“Decidimos comemorar o dia 

da pintura e a partir daí tudo foi 

surgindo em redor do LIFE Im-

perial. Convidámos o professor 

e pintor Joaquim Rosa que pin-

tou a Águia-imperial numa tela. 

As crianças recriaram a sua pin-

tura e os trabalhos ficaram tão 

fantásticos que usámos as pin-

turas das águias feitas pelas 

crianças para ilustrar calendá-

rios para vender, como forma 

de angariar fundos para o IPO 

de Lisboa. Em poucos dias, ven-

demos quase 500 calendários 

produzidos com o apoio da Câ-

mara Municipal de Castro Ver-

de.  

Começamos a falar da Águia-

imperial de uma forma familiar 

e surgiram frases muito interes-

santes que aproveitamos para 

escrever uma música. E assim 

surgiu mais uma ideia – partici-

par no festival “100 cenas” com 

ajuda do Prof. Joaquim Rosa e 

dos alunos do curso profissional 

técnico de audiovisuais.  

Participámos com dois vídeos e 

um deles ganhou o primeiro 

prémio! Aprendemos muito 

durante este processo, que 

contou com a ajuda de muitos 

profissionais da nossa comuni-

dade. Com orgulho digo que as 

nossas crianças se tornaram 

pessoas melhores, mais atentas 

à natureza, às necessidades dos 

outros, mais amigas e mais ob-

servadores do mundo que as 

rodeia.” Susana Becho, Professora 

do Centro Escolar de Santa-

Bárbara-de-Padrões, Agrupamento 

de Escolas de Castro Verde. 

No âmbito das ações de Educação Ambiental do Projeto LIFE Imperial, foram 

realizados por alunos e professores vários trabalhos, entre os quais: 

Fatos de Carnaval  

Os alunos e professores do JI de Mértola e do Centro 

Educativo da Mina de São Domingos criaram os seus 

disfarces inspirados na Águia-

imperial e desfilaram pelas 

ruas de Mértola. 

 

 

 

Filmes de Animação  

O festival “100 Cenas” teve como tema a 

conservação da Águia-imperial. O primeiro 

lugar foi alcançado pelo filme de animação 

realizado pelos alunos e professores do Cen-

tro Escolar de Santa-Bárbara-de-Padrões.  

Veja este vídeo no website do Projeto. 

“Calendários Solidários”  

Os professores e alunos do Centro Escolar de 

Santa-Bárbara-de-padrões tiveram a ideia de 

pintar calendários com Águia-imperiais para  

angariar fundos para o IPO de Lisboa. 

Folheto e Cartazes  

Os alunos do Centro Escolar de Penilhos ela-

boraram cartazes e um folheto para divulgar 

a Águia-imperial e as suas ameaças. 

T-shirts com águias  

Os alunos do 1º Ciclo de Almodôvar decora-

ram t-shirts com pinturas e frases alusivas à 

Águia-imperial para vestir durante o passeio 

do Dia Mundial do Ambiente. 



“Imperial Kids”  

Juntos por uma causa Imperial! 

“Imperial Kids” é o espaço da página do projeto 

LIFE Imperial dedicada aos mais novos. Visita a pá-

gina www.lifeimperial.lpn.pt e encontra este e ou-

tros jogos e desafios sobre a Águia-imperial-ibérica. 

Diverte-te! 

 

Beneficiários associados: Beneficiário coordenador: 

Co-financiamento: 

Financiamento comunitário: 
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LIFE13 NAT/PT/001300 - Contribuição 
financeira do programa LIFE da UE (75%) 

Projeto LIFE Imperial  

“Conservação da Águia-imperial-

ibérica (Aquila adalberti) em Por-

tugal” (LIFE13 NAT/PT/001300) 

Duração: 1/7/2014 a 31/12/2018 

Beneficiário Coordenador: LPN- 

Liga para a Protecção da Natureza  

Beneficiários Associados: Instituto 

da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF); Câmara Municipal 

de Castro Verde (CMCV); Faculdade 

de Ciências da Universidade de 

Lisboa (FCUL); Guarda Nacional 

Republicana (GNR); EDP Distribui-

ção – Energia S.A.; Sociedade Es-

pañola de Ornitologia (SEO/Birdlife) 

e TRAGSATEC S.A.. 

Área de intervenção: Zonas de Pro-

teção Especial da Rede Natura 2000 

(ZPE) de Castro Verde, Vale do Gua-

diana, Mourão/Moura/Barrancos e 

Tejo Internacional, Erges e Pônsul. 

Contactos: 

LPN – Liga para a Protecção da 
Natureza 
Centro de Educação Ambiental do 
Vale Gonçalinho 
Herdade do Vale Gonçalinho 

Apartado 84 

7780 – 909 Castro Verde 

Tel: +351 286 328 309 

Tlm: +351 925 068 990 

E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt 
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Distribuição digital 

Mural pintado nas comemorações do 25 de Abril em Castro Verde 

O uso ilegal de venenos na Natureza é uma ameaça 
para a Águia-imperial! Ajuda a equipa da GNR a  
encontrar a Águia-imperial que morreu envenenada! 


