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ÁREA DE INTERVENÇÃO 
DO PROJETO

O Projeto LIFE Imperial pretende criar condições 
para o aumento da população de Águia-imperial 
através da aplicação de um conjunto de ações de 
conservação.

Estas Ações visam reduzir o impacte das ameaças 
sobre a espécie e melhorar as condições de 

sustentabilidade dos territórios existentes e 
da fixação de novos casais , 

contribuindo assim para a 
conservação da espécie a 

longo prazo.

ABATE A TIRO ocorre principalmente 
por desrespeito dos valores naturais. 

DECLÍNIO DAS POPULAÇÕES DE COELHO-BRAVO 
provocado por doenças (mixomatose e febre 
hemorrágica) e por casos de gestão cinegética 
incorreta.

PERTURBAÇÃO NAS ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO 
provocada por atividades agrícolas, florestais, 
pecuárias, cinegéticas, turismo e fotografia, entre 
outras, que podem condicionar a instalação de 
casais, provocar o abandono do ninho ou a saída 
precoce das crias.

AS AMEAÇAS

USO ILEGAL DE VENENOS afeta principal-
mente espécies selvagens que se alimentam 
de cadáveres (necrófagas). Atinge também 
animais domésticos e constitui um risco para 
a saúde pública.
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A Águia-imperial-ibérica (Aquila adalber-
ti) é uma das aves de rapina mais ameaçadas 
da Europa e está entre as mais raras do 
mundo.

Atualmente exclusiva da Península Ibérica, sofreu 
um grande declínio que culminou com o desapare-
cimento da população reprodutora em Portugal 
entre finais da década de 1970 e inícios da 
década de 1980. Apesar de existirem observa-
ções ocasionais de indivíduos, apenas em 2003 
se voltou a confirmar um casal nidificante na região 
da Beira Baixa.

Desde então, tem vindo a colonizar lentamente o território nacional, apresen-
tando o estatuto de conservação de “Criticamente em Perigo”. Em 2015 a 
população nacional totalizava 13 casais divididos pelas regiões da Beira Baixa, 
Alto Alentejo e Baixo Alentejo.

Mapa de distribuição

Após uma grande redução da área de 
distribuição durante o século XX, a espécie tem 
vindo a recolonizar uma parte da área da sua 
distribuição histórica. Em 2013, o efetivo 
mundial da espécie estimava-se em cerca de 
400 casais.

Distribuição em 1900 (estimada)

Distribuição no período atual

Portugal, Espanha e Marrocos   

Portugal e Espanha

Projeto LIFE Imperial (LIFE13 NAT/PT/001300)
“Conservação da Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti)
em Portugal”

Duração: 1 de julho de 2014 a 31 de dezembro de 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 Distribuição – Energia S.A.; Sociedade Española
de Ornitologia (SEO/Birdlife) e TRAGSATEC S.A.

Contacto da coordenação do projeto:
LPN – Liga para a Protecção da Natureza
Centro de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho
Herdade do Vale Gonçalinho
Apartado 84, 7780 – 909 Castro Verde, Portugal
Tel: +351 286 328 309 Tlm: +351 925 068 990
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt

www.lifeimperial.lpn.pt

ADIRA À REDE DE CUSTÓDIA 
DA ÁGUIA-IMPERIAL

PROTEJA O HABITAT! 
NÃO PERTURBE OS NINHOS!

VIU ALGUMA ÁGUIA-IMPERIAL?
CONTACTE-NOS

ELETROCUSSÃO EM LINHAS ELÉTRICAS devido 
ao uso de apoios de linhas elétricas perigosas 
como pouso e à grande envergadura desta águia.

CONSERVAÇÃO DA 
ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA 

em Portugal

Impresso sobre papel 100% 
reciclado, inteiramente proveniente 
de resíduos pós-consumo, através 
de processos totalmente isentos de 
cloro e não procedente de bosques 
primários.

PERDA E DEGRADAÇÃO DE HABITAT provocadas 
pela destruição e fragmentação de matagal mediter-
rânico e de montados, alteração dos usos do solo, 
construção de infraestruturas, incêndios florestais, 
entre outros.

AÇÕES DO PROJETO

A ÁGUIA-IMPERIAL-IBÉRICA
Melhoria da qualidade do habitat

• Fomento da abundância de presas
• Disponibilização e reforço de ninhos
• Redução da mortalidade de crias através
 de alimentação suplementar
• Avaliação do impacte dos predadores 
  nas espécies presa
• Promoção de boas práticas 
 cinegéticas, agroflorestais, de turismo
 de natureza e atividades de lazer

Vigilância e controlo de ameaças nos 
territórios

Minimização do impacte de linhas 
elétricas

Despiste de casos de envenenamento
• Fiscalização com unidades caninas para
 a deteção de venenos

Monitorização da espécie e das ações 
de conservação

• Censo da espécie e determinação
 do sucesso reprodutor
• Seguimento de indivíduos marcados 
   com emissores

Formação, Sensibilização e Educação 
Ambiental

• Intercâmbio de conhecimento sobre
 a conservação da espécie em Espanha
•  Consciencialização dos agentes envolvidos                                        
   na instrução de processos de ilícitos contra 
   a natureza
•  Sensibilização de gestores e utilizadores 
 do território, autoridades, escolas
 e sociedade em geral

Beneficiário Coordenador Beneficiário Associados Financiamento Comunitário Cofinanciamento
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O Programa LIFE é o instrumento de financiamento para o ambiente da União Europeia (UE). O objetivo geral do LIFE é contribuir para a implementação, 
atualização e desenvolvimento da política ambiental da UE e da legislação, de projetos-piloto ou de demonstração de valor acrescentado europeu. Em 
particular, o Programa LIFE – Natureza cofinancia projetos que visam restaurar e conservar habitats naturais ameaçados e proteger espécies de 
conservação prioritária na UE.  Contribuição financeira do programa LIFE da UE (75%).

Natura 2000 – A Natureza da Europa para ti! Este Projeto está a ser implementado dentro da Rede Natura 2000 Europeia. Foi 
selecionado porque inclui uma das espécies e habitats mais ameaçados da Europa. Todos os 28 países na União Europeia estão 
a trabalhar em conjunto na Rede Natura 2000 de modo a proteger a herança natural da Europa, diversa e rica, para o benefício 
de todos.

A Águia-imperial constrói os ninhos em 
árvores de grande porte, maioritariamente 
em pinheiros, sobreiros e eucaliptos, poden-

do reutilizar o ninho em anos sucessivos ou 
 ocupar ninhos alternativos.

 O número de ovos varia entre 1 e 4. Após 
formarem um casal, o macho e a fêmea mantêm-se 

unidos e ambos os progenitores cuidam das crias. Os casais 
mantêm-se no território ao longo de todo o ano enquanto as 
aves jovens efetuam movimentos dispersivos, frequentando 
áreas ricas em alimento (áreas de assentamento), até se 
fixarem como reprodutoras entre os 3 e os 5 anos.

A espécie tem uma grande tendência a regressar à zona de 
origem para procriar nas imediações do território parental 
(espécie filopátrica).

A presença de coelho-bravo é um requisito essencial para a presença de 
Águia-imperial, podendo representar cerca de 60% do total da sua 
alimentação. Fazem parte da sua dieta muitas outras espécies como a lebre, 
a perdiz, os pombos, os corvídeos e outras aves, mamíferos de pequeno e 
médio porte e ainda répteis (sardões e cobras).

São preferencialmente capturados os indivíduos mais fracos, o que favorece 
a manutenção de populações de presas mais saudáveis. Devido ao seu 
comportamento necrófago, os cadáveres são também uma importante fonte 
de alimento. As águias-imperiais utilizam extensas áreas de caça, 

em média cerca de 4 mil hectares. Sendo um predador 
de topo, a presença da espécie limita a abundância de 
predadores generalistas.

Fortemente territoriais, os casais defendem os seus 
territórios de potenciais competidores, realizando voos 
picados e emitindo fortes vocalizações. A sua 
vocalização é idêntica a latidos (“owk-owk-owk”), muito 
semelhante à do corvo.

JA
N

EI
R

O

FEVEREIR
O

MARÇO

ABRIL

MAIOJU
N

H
OJU

LH
OAGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

D
EZEM

B
RO

CICLO ANUAL

PRIMEIROS VOOS

NAS
CI

M
EN

TO
S

IN
CU

BAÇÃO

DIS
PERSÃO

   ATIVAÇÃO DOS 

NINHOS E PARADAS 

D
EP

EN
D

ÊN
CIA DOS PROGENITORES

PERÍODO M

AIS
 C

RÍ
TI

CO

O habitat desta espécie é essencialmente constituído 
por montados e mata mediterrânica intercalados com 
áreas abertas de cerealicultura extensiva e pastagens 
(pseudo-estepe).

Aquila adalberti 

3,5 kg
peso

16 ANOS
esperança média de vida

2 METROS 
envergadura

GRANDES ÁGUIAS 
grupo

FÊMEAS UM POUCO 
MAIORES QUE OS MACHOS 

dimorfismo

80 cm
comprimento

DIETA

REPRODUÇÃO

HABITAT

ECOLOGIA E COMPORTAMENTO

DESCRIÇÃO GERAL DA ESPÉCIE

IDENTIFICAÇÃO DAS PLUMAGENS

Juvenil (1)

Coloração avermelhada, nos 
primeiros meses de vida

Palhiço (2) 
Tom amarelado/dourado

(cor da palha)

Xadrez Claro (3)

Aspeto axadrezado com 
matriz clara

Xadrez Escuro (4)

Aspeto axadrezado com 
matriz escura

Adulto (6)

Castanho escuro, ombros 
brancos e nuca dourada

Sub-adulto (5)

Semelhante ao adulto, com 
vestígios da plumagem anterior

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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