
  

 

 

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 águia-imperial” 

 

 

Unidade de formação IV: Libertação, reintrodução e integração no meio natural de 

exemplares de Águia-imperial-ibérica manipulados ex situ 
Unidad de Formación  IV: Liberación, reintroducción e integración en el entorno Natural  de ejemplares de 

Águila imperial ibérica manipulados  ex situ  

 

16 de dezembro | CEAVG, Herdade do Vale Gonçalinho, Castro Verde 

 

 

Programa 

 

9h30 | CEAVG: Receção dos participantes/Recepción de los participantes 

 

10h00 | CEAVG: Início dos trabalhos/Comienzo de los trabajos (com pausa de 15 minutos/con un descanso 

de 15 minutos) 

 

1. Manipulação ex situ/ Manipulación ex situ 

 Definição do conceito/Definición del concepto 

 Reprodução em cativeiro de Águia-imperial/Cría en cautividad del Águila imperial 

 Conquistas e marcos da reprodução em cativeiro/Logros y hitos de la cría en Cautividad 

 Centros de Recuperação de fauna selvagem/Centros de recuperación de fauna silvestre 

 

2. Aves recuperadas/Aves rehabilitadas 

 A libertação de águias-imperiais/La liberación de Águilas imperiales 

 

3. Ingressos em centros de recuperação/Relación de ingresos en Centros de recuperación 

 

4. Idades e seleção do método de libertação/Edades y selección del método de suelta 

 Libertação de crias/Liberación de polos 

 Libertação de juvenis/Liberación de volantones 

 Libertação de imaturos/Liberación de inmaduros 

 Libertação de adultos/Liberación de adultos 

 

5. Descrição dos métodos/Descripción de los métodos 

 Hacking 

 Fostering 

 Reintrodução no próprio ninho/Reintroducción en su nido 

 Libertação controlada/Suelta controlada 



  

 

 

Projeto LIFE Imperial  

“Conservação da Águia-imperial-ibérica 

(Aquila adalberti) em Portugal” 

 Libertação direta/Suelta directa 

 

6. Resultados obtidos com cada método/Resultados obtenidos con cada método 

 Hacking 

 Fostering 

 Reintrodução no próprio ninho/Reintroducción en su nido 

 Libertação controlada/Suelta controlada 

 Libertação direta/Suelta directa  

 Comparação dos diferentes métodos de libertação/Comparación de los diferentes métodos 

de suelta 

 

13h00: Almoço livre/Almuerzo e/y Final dos trabalhos/Fin de los trabajos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 
Tipo de formação: Teórica (4h00) 
 
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), Rita Ramos (Mestranda da FCUL) 
 
Contactos: 925068990 | 286328309 | paulo.marques@lpn.pt 


