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A Estação Biológica Internacional Duero-Douro (EBI) é uma organização luso-
espanhola, para conservação dos espaços naturais transfronteiriços, através da investigação 
científica, a educação ambiental, o ecoturismo sustentável e a inovação tecnológica. 

A EBI nasceu em 1994, constituiu-se formalmente em 2002 com o apoio do ICNF de 
Portugal junto de três universidades europeias, tendo sido oficialmente ratificada em 2006 
pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Espanha e de Portugal. A sua equipa 
técnica esta formada por espanhóis e portugueses, principalmente cientistas, biólogos e 
mergulhadores especializados em ecossistemas aquáticos. 

Para salvaguardar a sua objectividade e independência política, todos os seus trabalhos 
de investigação e conservação de habitats e espécies, são financiadas através do 
ecoturismo; fundamentalmente os Cruzeiros Ambientais na Reserva Transfronteiriça da UNESCO 
“MESETA IBÉRICA”, entre os que se encontra o primeiro navio eólico-solar do mundo. 

A sua influência económica para o território, supera cada ano os 3 milhões de euros através 
de incremento gastronómico (+49%), compras (+21%) e dormidas (+27%). Dessa forma, os seus 
habitantes convertem-se em autênticos defensores do espaço natural e nos principais parceiros 
da EBI para preservação dos ecossistemas aquáticos como fonte de riqueza. Este inovador 
modelo de sustentabilidade, tem recebido a Medalha de Mérito do Parlamento e o 
Primeiro Prémio Nacional de Turismo de Natureza, em Portugal. 

MEDIDAS COVID 
Europarques-EBI tem implantado os protocolos Clean&Safe em Portugal, Responsible Tourism de 
Espanha e Turismo de Confiança em CyL, juntamente com a automatização dos WCs, utilização 
obrigatória de mascara e gel alcoólico, redução legal do aforo e desinfeção por nebulização 
automatizada em todas as instalações. O respeito pelo afastamento interpessoal, junto as 
medidas adotadas pela EBI, permitem desfrutar dos Cruzeiros Ambientais e suas atividades ao ar 
livre, em condições de total segurança. 

VÍDEO “Responsible Tourism in Covid Time”: https://youtu.be/HVt9iNIENcM

Europarques-EBI
INTRODUÇÃO - RESUMO:

Reserva da UNESCO 
  “Meseta Ibérica”

  zero emissions

http://www.europarques.com
https://youtu.be/HVt9iNIENcM


Transboundary 
UNESCO Biosphere 
Reserve

Estação Biológica Internacional DueroDouro  I  www.europarques.com

A Estação Biológica Internacional Duero-Douro (EBI) 
constituiu-se em 2002 com o apoio do ICNF junto de três 
universidades europeias, tendo sido oficialmente ratificada em 
2006 pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Espanha e 
de Portugal. 

A sua equipa técnica, esta formada por espanhóis e 
portugueses, principalmente cientistas, biólogos e 
mergulhadores especializados em ecossistemas aquáticos. 

O seu modelo de sustentabilidade recebeu em 2008 o Primeiro 
Prémio Nacional de Turismo e em 2009 a Medalha de Mérito 
do Parlamento, em Portugal.

QUEM SOMOS
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ONDE ESTAMOS

A Reserva Transfronteiriça da UNESCO “MESETA IBÉRICA” 
está formada por 4 parques naturais que constituem uma das 
maiores reservas ecológicas da Europa Occidental: 
Lago de Sanabria,  Montesinho,  Douro Internacional e  
Arribes del Duero. Um paraíso ecoturístico, rico em recursos 
paisagísticos, de monumentos, em gastronomia e etnografía, 
entre os que destacam os Cruzeiros Ambientais do Douro 
Internacional e de Sanabria, o Centro do Lobo Ibérico e vários 
Centros de Interpretação.

CRUZEIRO AMBIENTAL ARRIBES 
FronteIra de Miranda do Douro 

(PT) com Zamora (ES) 
G.Maps: 41.493803, -6.269383

CRUZEIRO AMBIENTAL SANABRIA 
Praia Custa Llago, Ribadelago 

(Zamora) ESPANHA 
G.Maps: 42.114041, -6.724380

PONTOS DE  EMBARQUE

https://goo.gl/maps/Q93j24PbS8ahh9JN8
https://goo.gl/maps/3xStbLhd3iEn3Msu5
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OS NOSSOS CRUZEIROS
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CRUZEIRO AMBIENTAL ARRIBES
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Reserva da UNESCO “Meseta Ibérica” 

CRUZEIRO AMBIENTAL SANABRIA
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A EBI é hoje uma organização luso-espanhola, consolidada para 
a conservação dos espaços naturais transfronteiriços, através da 
investigação científica, a educação ambiental, o ecoturismo 
sustentável e a inovação tecnológica.  

Para salvaguardar a sua objectividade e independência política, 
todos os seus trabalhos de investigação e conservação de 
habitats e espécies, são financiadas através dos seus próprios 
projectos de ecoturismo. 

O resultado do seu trabalho, é transferido de forma 
transparente, mediante a publicação de todos os aspectos de 
interesse geral, na área científica da web www.duerodouro.org

INVESTIGAÇÃO & CONSERVAÇÃO

http://www.duerodouro.org
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DOURO VALLEY EXPERIENCES

Além dos Cruzeiros Meioambientais, a EBI oferece múltiplas 
experiências a bordo e também nas suas instalações 
terrestres. 
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Para famílias e pequenos grupos VIP, a EBI dispõe de 
instalações terrestres em Espanha e Portugal com 
embarcadouros, heliporto, veículos 4x4 eléctricos e guías 
especializados na Reserva da Biosfera “Meseta Ibérica”.

DOURO VALLEY VIP-EXPERIENCES

VIP EXPERIENCES

  zero emissions
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MAIS  INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO E RESERVAS

Os Cruzeiros no DOURO INTERNACIONAL e 
SANABRIA são realizados durante todo o 
ano. Poderão consultar todas as saídas e 

comprar os seus bilhetes 
ON-LINE na europarques.com. 

Também os poderão adquirir na bilheteira de 
ambos os Cruzeiros, abertas desde 1 hora 

antes de cada saída.

VIAJAS EM GRUPO?                 20 PESSOAS OU MAIS

info@europarques.com

H O R Á R I O S

http://europarques.com

