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Os predadores de topo como o  
lince-ibérico e a águia-imperial-
ibérica contribuem para o 
equilíbrio dos ecossistemas a 
que pertencem  mas são 
também afetadas pelas  
campanhas de controlo de 
predadores.

As espécies necrófagas, que se 
alimentam de animais mortos, 
desempenham um papel 
essencial na “limpeza” dos 
ecossistemas e são, na maioria 
das vezes, as  espécies mais 
diretamente afetadas.

Os venenos são uma das 
principais causas de diminuição 
acentuada de diversas espécies 
ameaçadas, como o abutre-preto, 
o milhafre-real, o grifo, a águia-
imperial-ibérica e o lince-ibérico.

O VENENO AFETA ESPÉCIES SELVAGENS MAS 
TAMBÉM ANIMAIS DOMÉSTICOS E SERES HUMANOS
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O uso indevido de venenos 
representa um grave problema 

para  a biodiversidade mas 
também para  a Saúde Pública 

pela contaminação  dos solos, 
dos recursos hídricos e  das 

culturas  alimentares.

Os venenos são substâncias 
persistentes, que podem 

permanecer no meio ambiente 
durante meses ou anos em 

doses suficientemente altas  para 
causar a morte a pessoas e  

animais.

Em Portugal, o uso de venenos é ilegal e constitui um 
crime punível pelas leis nacionais e Europeias.

O VENENO PROVOCA UMA MORTE DOLOROSA 

E ANGUSTIANTE.

A utilização de veneno é um 
método não seletivo, porque 

afeta outras espécies para além 
daquelas às  quais o veneno se 

destina, incluindo  o ser 
humano e animais  

domésticos.
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1.                                        
Não tocar em nada, nem 
permitir que outras 
pessoas se aproximem  do 
local.

2.                                      
Ligar de imediato para a 
GNR/SEPNA - SOS 
Ambiente: 808200520

3.                                
Permanecer no local até à 
chegada das autoridades e 
seguir todas  as instruções 
dadas.

4. 
Apresentar SEMPRE queixa 
na GNR local, para garantir 
que o  processo tem início.

Como atuar se encontrar animais vivos ou mortos com 
sinais de envenenamento ou iscos envenenados: 

Se possuir informações sobre o uso, 
posse e venda de venenos ou sobre 

casos de envenenamento recentes ou 
do passado por favor contacte

antidotoportugal@gmail.com

DENUNCIE !

A rapidez de atuação pode fazer toda a diferença. 

ICNF-DCNF-NORTE



A LPN promove a conservação da    
natureza e a proteção ambiental. 

Entre as suas atividades destaca-se 
o trabalho em prol da conservação 
do lince-ibérico, do  abutre-preto e 
da águia-imperial-ibérica.

No projeto LIFE Imperial foi 
implementado um programa de 
formação, sensibilização, 
fiscalização e ação judicial sobre o 
tema dos venenos. 

Desde 2015 existem equipas 
cinotécnicas da GNR vocacionadas 
para a deteção de venenos e 
cadáveres envenenados no 
terreno.

A Liga para a Proteção da 
Natureza é a mais antiga 
Organização Não Governamental  
de Ambiente da Península-Ibérica. 

Desde 1948 em prol da conservação da natureza 
e da vida selvagem.

Produzido por Vanellus lda.
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Promovido por:

O ‘Territorio EUROBIRD’ é um projecto
Interreg de cooperação transfronteiriça 
Espanha-Portugal, apoiado pela União 
Europeia

Situado no centro-oeste da Península 
Ibérica, em torno das bacias dos rios Tejo 
e Guadiana, com cerca de  50.000 km2.  

Pretende desenvolver, criar e promover 
uma oferta turística sustentável, 
competitiva e de excelência baseada na 
observação de aves.


