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OBSERVAÇÃO DE AVES 
(BIRDWATCHING)

Definição:
Passatempo que consiste em observar aves 

no seu habitat natural. 

≠  conservação de aves ≠ Ornitologia

= colecionismo de observações



O que motiva as pessoas a 
fazerem Birdwatching?

• Número de espécies (10 000 espécies em todo o mundo)

• Colômbia, Peru e Brasil com (+-1900) 
• USA (+-1110)
• Europa (700-970) 
• Espanha (400-650) – (55-65% das aves da Europa)
• Portugal (280-435) – (40-45% das aves da Europa)



O que motiva as pessoas a 
fazerem Birdwatching?

• Beleza da maioria das espécies

• Diversidade de formas, tamanhos e adaptações

• Facilidade de identificação comparado com outros 
organismos biológicos.



O que motiva as pessoas a 
fazerem Birdwatching?

• Muito dinâmico.
• Espécies Residentes
• Espécies Invernantes
• Espécies Estivais 
• Migradores de passagem
• Espécies acidentais (ocorrências acidentais de aves 

de outras latitudes) 

• Existência de espécies raras ou difíceis de observar (cromos 
difíceis). 



O que procuram os Birdwatchers?

• Espécies que nunca viram (os cromos que faltam)

• Espécies que não têm nos seus países

• Maior número de espécies por País/ano

• Espécies raras ou muito específicas de certos habitats



É o Birdwatching um passatempo 
solitário?



Tipologia do Birdwatcher em Portugal

Estrangeiros

Idade: média superior a 60 anos. São reformados com 
poder de compra elevado ou muito elevado. 

Experiência: Podem ter muita experiência ou podem ser 
apenas curiosos, mas sempre muito interessados. 



Grupos normalmente 2 a 4 pessoas. Viajam sozinhos, 
procuram informação no local ou já trazem informação do 
país de origem. Requisitam apoio local (Guia).  

Em grupo máximo 15 pessoas, através de empresas, vêm 
acompanhados por guia da empresa. Podem no entanto 
fazer parcerias com empresas locais.  

Tipologia do Birdwatcher em Portugal



Tipologia do Birdwatcher em Portugal

Portugueses

Idade: População mais jovem. Adultos na casa dos 40/50, 
jovens pós formação académica e reformados. 

Experiência: Podem ter muita experiência ou podem ser 
apenas curiosos.  



Grupos médios de 4 a 6 pessoas. Famílias.

Poder de compra em média mais baixo. 

Tendem a requerer menos serviços de guia, 
principalmente os mais novos. 

Baseiam-se muito nas redes sociais para explorar sozinhos 
os spots.  

Tipologia do Birdwatcher em Portugal



Tipologia do Birdwatcher em Portugal

Mais exigentes nas espécies. Procuram espécies mais 
raras e especificas. Podem precisar de guia para os levar 

aos locais mas não tanto para os ajudar a identificar. 

Procuram observar as espécies locais e fazer uma 
boa lista de observações. Podem precisar de guia 

porque podem não estar familiarizados com as 
espécies locais. 

São iniciantes ou puros curiosos. Satisfazem-se 
facilmente desde que vejam várias espécies com 

recurso a material ótico que não estão habituados. 
São muito dependentes de guia. 



Fotógrafos / Birdwatchers

A fotografia de aves é um segmento particular da 
actividade de observação de aves mas que está em 

grande crescimento devido ao aumento da qualidade 
do material a preços já mais acessíveis.

No entanto são bastante diferentes e requerem 
requisitos totalmente diferentes. 



• Um observador procura ver maior número de espécies 
e/ou espécies que nunca viu ou raras. 

• Não é tão exigente com as condições em que faz a 
atividade. 

• Interessa ver a espécie mesmo que seja em menos 
boas condições.

Fotógrafos / Birdwatchers



• Um fotógrafo procura a melhor fotografia possível 
mesmo que de uma espécie comum. 

• procura proximidade, boa luz, tempo e conforto

• Capaz de ficar num abrigo horas à espera de 1 espécie

Fotógrafos / Birdwatchers



• Não devem ser feitos programas mistos com 
observadores e fotógrafos

• Na construção de equipamentos devem ser estudados 
soluções diferentes para cada grupo

• A oferta que pode servir para uns pode não servir para 
outros 

Fotógrafos / Birdwatchers



OBSERVAÇÃO DE AVES 
(BIRDWATCHING)

A componente económica do turismo ornitológico



Principais origens do Turismo Ornitológico 
em Portugal

Norte-americanos 
Ingleses          

Alemães
Holandeses 

Belgas
Suecos 

Canadianos

Futuro - Chineses



O “peso” do Birdwatching no 
Mundo 

80 milhões de praticantes em todo o Mundo

Nos EUA 20% (60 milhões) da população faz birdwatching. E 
contribuem com 36 mil milhões de dólares para a economia 
Americana.

RSPB – A maior associação de amantes das aves em 
Inglaterra tem mais de 1 milhão de sócios sendo que pelo 
menos cerca de 400 mil são activos.



O “peso” do Birdwatching no 
Mundo 

Na Alemanha - (NABU) a maior associação ornitológica tem
cerca 445 mil membros.

Na Holanda (De Vogelbescherming) é uma organização a 
favor da conservação das aves e tem 140 mil membros.

Na Suécia a BirdLife Sweden tem 16,600 membros.

British Birdwatching Fair (BBF) – 400 expositores, 22 000 
visitantes. 

https://www.vogelbescherming.nl/
https://birdlife.se/


O “peso” do Birdwatching no 
Mundo 

Na Turquia, estima-se que o Birwatching introduza na 
economia desse país cerca de 105 milhões de dólares 
americanos todos os anos.

Países como Peru que recebem cerca de 15 mil 

visitantes com essa finalidade.

Especialmente importante em países e regiões com 

economias mais frágeis e de pouca produtividade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peru


O “peso” do Birdwatching no 
Mundo 

Em Portugal a SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das aves) tem mais de 5000 sócios.

O Festival de Sagres, que ocorre todos os anos em Outubro 
para festejar a migração de aves, reuniu em 2020 cerca de 
1000 participantes. 

O grupo do Facebook “Aves de Portugal Continental” tem 
atualmente 60 mil e 200 membros. 



O “peso” do Birdwatching no 
Mundo 

Notícias no site Wildlife Tourism in Australia:  

“Significant numbers of inbound tourists visiting Australia do so in part or 
primarily to watch birds.” (Austrália)

“Birders visiting Lake Erie provide significant revenue infusions to the regions year 
around. “ (Ohio, USA)

“Wildlife viewing is the number ONE reason people visit Montana “ (USA)

“The four-day Hummingbird Migration Celebration was attended by 7,970 
individuals resulting in a total economic impact of $97,654 “ (Mississippi, USA)

“The equivalent of at least 110 full-time jobs – 4 per cent of jobs in Scotland 
associated with wildlife tourism – is supported by this expenditure every year.”



O Turismo ornitológico nas economias 
mais frágeis

Em regiões sem grandes produções industriais, agrícolas, 
turísticas (Sol e Praia) ou outros “alavancadores” da 

economia local, este segmento tende a ser mais 
importante. 

Input financeiro em:

Alojamentos, Restauração, Renting, Catering, produtos 
locais (queijos, enchidos, doçaria e artesanato)



O Turismo ornitológico nas economias 
mais frágeis

O caso de Monfragüe



Portugal e a região Eurobird como destino turístico para 
o Birdwatching



Porque Portugal é um bom destino para 
o Birdwatching?

• Possui espécies topo muito características do Sul da 
Europa (clima mediterrânico) e do Norte de Africa.

• Possui quase metade da totalidade de aves observáveis 
na Europa.

• Como é um País pequeno é possível percorrer todos os 
habitats em apenas 2 semanas



Porque Portugal é um bom destino para 
o Birdwatching?

• Barato (não só o custo de vida como também a viagem)

• bom clima todo o ano

• hospitalidade das pessoas

• gastronomia



Hot spots Portugueses

• Algarve
• Castro Verde e Mértola
• Estuários dos Rios Tejo e Sado

(Zonas que para além da grande diversidade e especificidade 
de espécies têm acesso fácil e rápido a partir dos grandes 
centros urbanos. Aeroporto)



Hot spots Portugueses

• Tejo Internacional
• Complexo de ZPEs Campo Maior/Elvas/Torre de Bolsa
• ZPE Moura/Mourão/Barrancos
• Douro Internacional

(Zonas com enorme potencial para a observação de aves mas 
que até há pouco tempo com défice de alojamentos. Regiões 

de menor proximidade do Aeroporto)



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Lodaçais dos estuários Salinas



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Sapais Lagoas costeiras



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Lagoas interiores Rios e galerias ripículas



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Alcantilados rochosos Estepes cerealíferas



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Montados de azinho e sobro Matagal Mediterrânico



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Florestas de mistas de pinheiros e carvalhos 



Os principais habitats para as aves em 
Portugal

Lameiros e pastagens de montanha 



O que é o Território Eurobird

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

pela União Europeia
-

Desenvolver, criar e promover uma oferta turística 
sustentável, competitiva e de excelência baseada na 

observação de aves.



O que é o Território Eurobird

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



O que é o Território Eurobird

Resultado da colaboração entre as entidades da 
Extremadura (Espanha), Alentejo e Centro de Portugal.

Parceiros: 
DG de Turismo, Ayuntamiento de Badajoz, COCIS de 

Badajoz, COCIS de Cáceres, CM de Campo Maior, CM de 
Castelo Branco, CM de Elvas, CM de Évora, Diputación de 

Badajoz, Ranna Consultoría, Univ. de Extremadura



O que é o Território Eurobird

Conta com mais de 69 Zonas de Proteção Especial para
as Aves (ZEPA/ZPE) entre outros espaços naturais
protegidos.

Uma área de grande beleza natural e diversidade de
habitats onde vivem cerca de 340 espécies.



O que é o Território Eurobird

https://www.youtube.com/watch?v=r2buRPxSTGs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=r2buRPxSTGs&t=3s


O Concelho de Castelo Branco 
na região EuroBird

Central em relação a toda a região Eurobird

Possui grande parte dos habitats importantes a poucos 
quilómetros.

• Alcantilados rochosos (Tejo Internacional)
• Zonas semi-estepárias (Ladoeiro)
• Montados de Sobro e Azinho
• Massas de água interiores (Barragem da Marateca)
• Bosques mistos de pinheiro e carvalho português 
• Galerias ripículas (Ponsul, Ocresa)



Algumas dicas para ir pensando

O que podemos oferecer na nossa região?

Na nossa propriedade ou a poucos kms?

Que habitats temos em nosso redor. 

Para que publico estamos mais preparados ou 
queremos apostar? ou o que podemos oferecer para 
satisfazer os diferentes públicos



Algumas dicas para ir pensando

Que parcerias podemos fazer?
• Empresas de birdwatching
• Empresas de catering
• Empresas de aluguer de viaturas TT

Como vamos introduzir esta oferta nas nossas ofertas já 
existentes?

• Novas janelas no nosso site
• Folhetos ao balcão
• Criar percursos e ofertas próprias ou aproveitar as já existentes



ATÉ BREVE


