
DESENVOLVIMENTO DA OFERTA 
TURÍSTICA DO BIRDWATCHING 

na região de Castelo Branco



OBSERVAÇÃO DE AVES 
(BIRDWATCHING)

Breve resumo da caracterização do público alvo



Principais origens do Turismo Ornitológico 
em Portugal

Norte-americanos 
Ingleses          

Alemães
Holandeses 

Belgas
Suecos 

Canadianos

Futuro - Chineses



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. Excecionalmente 
grupos maiores (15 pessoas) quando vêm através de 
empresas especializadas. 



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.



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. 



• Requisitos e exigências diferentes quer nas espécies 
quer no modelo da visita quer nos equipamentos.

Fotógrafos / Birdwatchers

Fotógrafos ≠ Observadores



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



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



Quais as espécies mais procuradas?



Quais as espécies mais procuradas?



Quais as espécies mais procuradas?



Os principais habitats para as aves na 
região

Lagoas interiores Rios e galerias ripícolas 



Os principais habitats para as aves na 
região

Alcantilados rochosos Estepes cerealíferas



Os principais habitats para as aves na 
região

Montados de azinho e sobro Matagal Mediterrânico



Os principais habitats para as aves na 
região

Florestas de mistas de pinheiros e carvalhos 



Os principais habitats para as aves na 
região

Lameiros e pastagens de montanha 



As principais épocas do ano para a 
observação de aves 

Nem todas as aves estão presentes ao longo de todo o ano

Invernantes

Agost.Nov.

Estivais

Fev. Out.

Migradores de 
passagem

Residentes



A dinâmica da migraçãode aves 

Inverno Primavera



As principais épocas do ano para a 
observação de aves na região 

Inverno

• Sobretudo aves aquáticas

• Os melhores locais são as zonas húmidas costeiras 
e a costa marítima. – Lagoas interiores de baixa 
profundidade. 

• A região “empobrece” um pouco no Inverno. 



As principais épocas do ano para a 
observação de aves na região 

Inverno

• Espécies invernantes com interesse na região

Milhafre-real, Grou (Sul e Espanha), tarambola-
dourada, abibe, patos (barragens)



As principais épocas do ano para a 
observação de aves na região 

Primavera

• Incremento de espécies de aves de rapina e 
passeriformes

• Nota-se maior incremento nas regiões interiores do 
que nas zonas costeiras

• A região aumenta exponencialmente de interesse. 



As principais épocas do ano para a 
observação de aves na região 

Primavera

• Espécies estivais com interesse na região

Várias espécies de rapinas, abutre-do-Egipto, cegonha-
preta,  abelharuco, toutinegras, peneireiro-das-torres e 
rolieiro (sul e Espanha), cucos, chasco-ruivo. 



As principais épocas do ano para a 
observação de aves na região 

Todo o ano

• Espécies presentes todo o ano com interesse na região

Abutre-preto, grifo, águia-real, águia-imperial, águia de 
Bonelli, charneco, chasco-preto, pardal-espanhol, 
mergulhão-de-crista, toutinegra-de-cabeça-preta, 
abetarda, sisão,  alcaravão, peneireiro-cinzento e muitos 
outros passeriformes. 



Desenvolver uma oferta de Birdwatching



Algumas dicas:

O que podemos oferecer na nossa região?
- A uma escala mais alargada (região Eurobird)

- A uma escala mais próxima 
• Concelho 
• Propriedade

Que habitats temos em nosso redor. 
- Dentro ou em volta da nossa propriedade.
- Num raio de 20/30 km ou até num raio de 100 km.



Algumas dicas:

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

Temos potencial para atingir os diversos públicos?
- A nível mais global. Sim. 
- A nível mais próximo. Depende. Deve ser 

analisado caso a caso. 

Auxilio de empresas especializadas para essa análise.



Algumas dicas:

Podemos criar um percurso curto dentro da propriedade 
ou em volta desta – observadores mais casuais, famílias 
etc. 

Para públicos mais experientes aproveitar rotas já 
existentes como as rotas de birdwatching criadas pela 
CMCB.

Para públicos especialistas – Procurar spots para observar 
as espécies mais procuradas. 



Algumas dicas:

Podemos apostar mais na fotografia

• Publico menos exigente nas espécies desde que as 
possa fotografar bem.

• Funciona se houver diversidade de espécies, ou 
coisas específicas difíceis de fotografar. 

• É uma boa solução para propriedades 
médias/grandes. (caso espanhol)



Algumas dicas:

O que possuir para os clientes menos especialistas.

• 2 a 4 binóculos gama baixa mas de qualidade  – 60/100€ -
ampliação 10x

• Guia de campo das aves de Portugal (SPEA)

• Banco de imagens com as espécies mais comuns no local.



Algumas dicas:

Que parcerias podemos fazer?

• Empresas de birdwatching – Associar o alojamento a 
empresas especializadas que forneçam o serviço. 

• Empresas de catering – Para fornecer almoços volantes ou 
almoços em determinados locais. 

• Empresas de aluguer de viaturas TT



Algumas dicas:

Como vamos introduzir esta oferta nas nossas ofertas já 
existentes?

• Folhetos ao balcão com a disponibilidade desse serviço ou 
encaminhamento para empresa parceira.

• Novas janelas no site – Criar essa oferta no site do alojamento. 

• Participar em feiras da especialidade (Portugal) ou unir-se aos 
representantes do sector do Turismo para representações no 
estrangeiro. 



Algumas dicas:

A menos que seja especialista na 
observação de aves não se aventure a 

fazer conteúdos (textos/fotografias) para 
os seus programas. 



O que é o Território Eurobird

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

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


ATÉ BREVE


