
 

 

 

 

 

 
Lisboa, 19 julho 2016 
 
Assunto: Apresentação do projeto Life Rupis  | Programa Escolar 2016-19 
 
 
O Life Rupis tem como principais objetivos a conservação de aves de rapina ameaçadas (nomeadamente o 
britango e a águia-perdigueira) na região transfronteiriça do Douro Internacional, Vale do Águeda e Arribes 
del Duero. Pretende ainda ser um estímulo ao desenvolvimento local sustentável e sensibilizar populações 
locais e público em geral para a importância e valores naturais da região.  
 
O projeto, iniciado em julho de 2015 e com a duração de quatro anos, é coordenado pela Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), em parceria com a Associação Transumância e Natureza 
(ATN), a Palombar, Guarda Nacional Republicana, a Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León (FPN), 
a EDP Distribuição, a Vulture Conservation Foundation, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas 
(ICNF) e a Junta de Castilla y León, sendo cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia.  
 
Com o Life Rupis, pretendemos realizar diversas iniciativas dirigidas ao público escolar, ao longo de três 
anos letivos (2016/17, 2017/18 e 2018/19), em ambos os lados da fronteira. Em Portugal, as atividades 
serão dinamizadas pela SPEA, Palombar e ATN e serão focadas nos concelhos de Miranda do Douro, 
Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo. Deste modo, convidamos todas as 
escolas e agrupamentos escolares da região, parceiros fundamentais na sensibilização e educação 
ambiental dos mais jovens e comunidade escolar envolvente, a juntarem-se a este projeto.  
 
Nesta fase, estamos a preparar o Programa Escolar Life Rupis 2016/19, e pretendemos apresentá-lo com 
mais detalhe antes do início do próximo ano letivo, a tempo de as atividades que propomos serem já 
consideradas. Este programa, que pretende abranger todos os ciclos de ensino, do básico ao secundário, 
incluirá propostas de atividades em sala de aula, saídas de campo, workshops para professores, produção 
de materiais/recursos educativos, entre outras iniciativas. 
 
Neste sentido, estamos a planear a realização de um conjunto de workshops para professores no início 
de Setembro. Nestes workshops, de cariz teórico-prático e duração máxima de 1 dia, pretendemos 
apresentar os temas do projeto e o seu Programa Escolar e, em conjunto com os professores, iniciar a 
calendarização das atividades. Deste modo, ainda durante o mês de julho, gostaríamos de definir com o 
vosso agrupamento qual a melhor data para a realização deste workshop: as nossas propostas são 6, 7, 8, 
13, 14 e/ou 15 setembro 2016. Mais informo que planeamos acreditar a formação e, se adequado e/ou 
necessário, os workshops poderão ser dirigidos a professores de mais do que um agrupamento escolar e 
simultâneo. 
 
Agradecendo desde já a atenção dispensada, aguardamos o vosso contacto, de preferência até dia 27 
julho. Com os melhores cumprimentos, 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contactos:  
E: vanessa.oliveira@spea.pt | Tel: +351 21 322 0430  

 

Vanessa Oliveira 

Assistente do Departamento de Conservação Terrestre | Life Rupis 


