
 

 

 

 

Potencialidades e Desenvolvimento do Turismo Ornitológico. Noções básicas e 

recomendações para a sua implementação 

(ação integrada no Projeto Internacional de Turismo Ornitológico - IPOT) 

 

Águeda | 22 e 24 maio de 2015 

Nº max. participantes: 20 

Público-alvo: Técnicos superiores de ambiente e turismo, Guias de natureza, Unidades hoteleiras, 

Operadores turísticos, outros interessados na área 

Enquadramento: Este workshop pretende transmitir noções básicas para a identificação de aves, 

implementação de atividades de turismo ornitológico, abordando aspetos como o interesse de Portugal e 

concretamente de Águeda e da região de Aveiro para a prática desta modalidade comparativamente a 

outros destinos; caracterização do turista ornitológico; sugestões de divulgação em canais específicos 

dirigidos a estes turistas; recomendações práticas para a implementação de atividades de observação de 

aves. Noções e conceitos para a formação de guias de natureza. 

Formadores: Alexandra Lopes, Domingos Leitão e David Santos (SPEA - Sociedade Portuguesa para o 

Estudo das Aves) 

 

As observações registadas e validadas serão submetidas para o III Atlas das Aves Nidificantes de Portugal 2015-2018 

 

PROGRAMA 

1º DIA Sessão teórica – sala polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre 

09h00 Receção dos participantes 

09h30-10h30 O que é o Birdwatching? 

10h30-10h45 Pausa 

10h45-11h45 Portugal: destino de birdwatching? 

- espécies  

- sítios  

- Região de Aveiro / Águeda como destino de birdwatching – potencial de 

desenvolvimento 

11h45-12h30 Perfil dos birdwatchers 

12h30-14h00 Pausa para almoço oferece a sala 

14h00-15h30 Promoção do birdwatching 

- onde divulgar 

- como divulgar 

15h30-16h45 Pausa 



 

 

15h45-17h15 Recomendações para implementar atividades de birdwatching 

- regras de conduta 

- gestão de grupos 

- equipamentos e materiais 

- criação de programas 

17h15-17h30 Preparação da saída de campo 

17h30 Fim do 1.º dia 

  

2º DIA – dia 24 

8h30-13h00 Saída de campo para guias de natureza e observação de aves 

08h30 Ponto de encontro junto à Estalagem da Pateira (freguesia de Fermentelos) 

coordenadas GPS - 

09h00 Enquadramento da área e noções para Guias de Natureza 

09h30 Passeio pedestre pela zona para observação e identificação de aves 

11h00 Apresentação da Lunch box: produto turístico para birdwatchers da Estalagem 

da Pateira 

11h30 Passeio pelo local para observação de aves 

13h00 Deslocação até ao ponto de partida do curso e fim do curso 

 


