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Dizer de que forma estará estruturada a apresentação – índice
Dizer que vou abordar, resumidamente, a dimensão e características do<mercado internacional e nacional, nomeadamente a situação do Algarve
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Observação de Aves ou Turismo Ornitológico?1. Observação de Aves
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Presenter
Presentation Notes
Imagens de pessoas a observar aves: questão será que isto é observação de aves ou turismo ornitológico? 

Todas as imagens representam pessoas a observar aves, mas nem todas são turismo ornitológico. Só poderemos falar de turismo se conseguirmos aproveitar esta actividade, trabalhá-la, estruturá-la do ponto de vista da oferta e comercializada do ponto de vista de turístico, para atrair pessoas que se desloquem para fora da sua área de residência para observar aves, quer como motivação principal (propositadamente) ou secundária (complementar a outras razões)

Esta actividade tem uma forte tradição sobretudo nos países anglófonos, sobretudo do Norte da Europa, pioneiros na prática de observação de aves e com uma forte cultura conservaccionista, como é o caso do Reino Unido onde, em 1889, foi criada a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), a primeira associação de protecção das aves, e que continua a ser nos tempos actuais uma das mais importantes organizações de ambiente a nível mundial.
Mesmo em Portugal, o desenvolvimento desta modalidade está intimamente ligado às Organizações Não Governamentais de Ambiente, algumas das quais com mais de 50 anos de existência, em que no âmbito das suas actuações realizam actividades de observação de aves no seu habitat natural como uma importante ferramenta de educação e sensibilização ambiental.
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10.000 espécies de aves no mundo

Presenter
Presentation Notes
Imagens de aves
Existem cerca de 10000 espécies de aves em todo o mundo. As aves ocorrem nos mais variados meios naturais, desde das imensidões geladas dos pólos até aos desertos escaldantes, desde as florestas densas até às planícies e pradarias, desde as cabeceiras dos rios até ao mar, e desde do alto das montanhas até ao nosso jardim. Ocorrem também em meios artificiais e humanizados, como os campos agrícolas, jardins e parques urbanos e zonas residenciais e industrias. Ou seja, é possível observar aves praticamente em todo o lado, numa multiplicidade de formas, cores e comportamentos, que desde sempre atraiu a curiosidade das pessoas. Com uns binóculos, um guia de bolso e alguma paciência é possível passar horas a observar as aves que habitam no nosso jardim ou num bosque ou ribeiro perto da nossa residência. É a beleza das aves, mas também a sua ubiquidade, que torna tão popular este passatempo.
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Dimensão da procura e mercados emissores

100 milhões de observadores de aves no mundo;

Nos EUA, 48 milhões de observadores de aves, com mais de 16 ano 
(21% da população);

No Reino Unido, 2,4 milhões de observadores de aves e mais de 20
operadoras especializadas em viagens de birdwatching ao estrangeiro 

Outro indicador (nº de sócios dos parceiros da BirdLife International)

- Reino Unido 1.049.000
- Alemanha 420.000
- Holanda 125.000
- Suíça 57.000
- Itália 42.000
- França 35.000
- Espanha 8.000
- Portugal 2.700 (a 5.000)
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Presenter
Presentation Notes
Na Europa, 22 milhões das viagens internacionais realizadas têm como motivação principal o turismo de natureza e, 20% deste mercado refere-se ao grupo de actividades onde se inclui o birdwatching.
Mercados emissores
Em todo o mundo existirão cerca de 100 milhões de observadores de aves.
Nos Estados Unidos da América, por exemplo, estima-se que existam aproximadamente 48 milhões de pessoas, com mais de 16 anos, que são birdwatchers, representado cerca de 21% da população deste país (Carver, 2009). 

Focando agora no continente Europeu, que é o nosso principal mercado emissor:
No Reino Unido, a Royal Socieaty for the Protection of Birds estima que cerca de 2,4 milhões de adultos residentes neste país se dediquem a esta modalidade (Dickie et al, 2006). 
Reino Unido 1. 049.000
Alemanha 420.000
Holanda 125.000
Suíça 57.000
Itália 42.000
França 35.000
Espanha 8.000
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O Negócio do Turismo Ornitológico

Actividade em grande ascensão e impulsionadora de uma série de 
produtos e serviços que lhe estão associados

Tem um peso relevante na economia de alguns países e pode tornar-se 
um motor de desenvolvimento local e regional

EUA 
- Impacto económico de cerca de 82.000 milhões de dólares/ano 
- Criação de cerca de 670.000 postos de trabalho

Reino Unido 
Visitação às 185 reservas da RSPB 
- 1 Milhão de visitantes/ano 
- Proveitos na ordem dos 11,7 milhões de libras 
- Criação de cerca de 1.000 postos de trabalho

BirdwatchingBirdwatching no Algarveno Algarve

Presenter
Presentation Notes
O birdwatching é actualmente uma actividade em grande ascensão e impulsionadora de uma série de negócios de produtos e serviços que lhe estão associados, nomeadamente, equipamento óptico (binóculos, telescópios, material fotográfico), literatura (guias de campo, revistas de especialidade, livros temáticos), viagens turísticas (transporte, alojamento, serviços de guia, etc.), e outros equipamentos (GPS, tendas, abrigos, veículos todo-o-terreno, barcos, etc.). 

O seu peso na economia de alguns países pode ser muito relevante e tornar-se um motor de desenvolvimento local e regional, quando devidamente gerido e desde que assegure a conservação dos locais e dos valores naturais que estão na base desta actividade.
Nos Estados Unidos da América, por exemplo, esta actividade tem uma expressão na economia, ao nível do volume de vendas de produtos e serviços, em termos de empregos e da cobrança de impostos, gerando um resultado económico de 82.000 milhões de dólares por ano e criando mais de 670.000 empregos. 
No Reino Unido, a visitação das 185 reservas geridas por esta associação resultou em proveitos para a economia local na ordem dos 11,7 milhões de libras, criando um impacto social equivalente a mil postos de trabalho a tempo inteiro (Dickie et al, 2006).
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O Negócio do Turismo Ornitológico

Actividade em grande ascensão e impulsionadora de uma série de 
produtos e serviços que lhe estão associados

Tem um peso relevante na economia de alguns países e pode tornar-se 
um motor de desenvolvimento local e regional

Contribui para atenuar a sazonalidade e promover destinos pouco 
conhecidos e procurados pela generalidade dos turistas
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Presentation Notes
Os birdwatchers realizam as suas viagens usualmente fora das épocas altas e escolhem locais que, muitas vezes, não são incluídos nos programas turísticos, o que constitui um importante contributo para a atenuação da sazonalidade, bem como para a promoção de destinos que não possuem outros atractivos turísticos. Para além disso, como estas pessoas sabem normalmente quais as espécies que pretendem observar em determinados sítios, e têm grandes expectativas em termos dessa experiência, é provável que gastem mais dinheiro do que o turista de natureza em geral que não possui um interesse particular nas aves (Sekercioglu, 2002). Este facto é, consequentemente, relevante para o reconhecimento da importância do valor da avifauna pelas populações locais que, deste modo, ficarão mais sensibilizadas para a sua conservação pois reconhecem as mais valias económicas que poderão obter se conseguirem garantir a sustentabilidade da sua exploração do ponto de vista turístico.

Face às preocupações em matéria de conservação por parte de muitos birdwatchers e dos montantes que estes estão dispostos a pagar, o birdwatching está-se a tornar a actividade com o crescimento mais rápido e que mais tem contribuído para a consciencialização ambiental dentro do segmento do turismo de natureza, sendo encarada como uma solução para a sustentabilidade económica de muitas áreas naturais no mundo (Sekercioglu, 2002).





Segmentação e Perfil dos “Birdwatchers”
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Segmentação e Perfil dos “Birdwatchers”

O observador de aves é um turista como outro qualquer
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Presenter
Presentation Notes
Fora do tema ornitológico, que motiva uma viagem para uma determinada região e país, um observador de aves é uma pessoa como outra qualquer. Gosta do conforto, da boa gastronomia, do bom vinho e da simpatia das pessoas. Interessa-se pelas tradições, pela cultura e pela história locais, ou simplesmente por passar umas horas à lareira na conversa com os amigos. Para além do seu gosto pela observação de aves, aprecia também conhecer os espaços onde estas ocorrem, contactar com as gentes locais, descobrir o património cultural, saborear a gastronomia, enfim, explorar os destinos nas suas várias valências. Potencial a nível turístico =  possibilidade de se conjugar vários produtos turísticos, como o golfe, desporto natureza, negócios, city-breaks, saúde e bem-estar, entre outros.
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Segmentação e Perfil dos “Birdwatchers”

O observador de aves é um turista como outro qualquer

Especialistas vs Ocasionais/Generalistas (maioritários)

Especialistas Generalistas

- Muito bons conhecimentos em observação de 
aves 
- Dedica parte do seu tempo a esta actividade
- Aves são o elemento central das suas viagens
- Pode deslocar-se a destinos longínquos para 
observar determinadas espécies 
- A escolha de um bom guia é factor 
preponderante 
- Requisitos do alojamento: tranquilidade, 
localização, consciência ambiental, serviços 
adequados às suas necessidades

- Alguns conhecimentos de 
observação de aves
- Motivação principal das suas 
viagens é o contacto com a 
natureza
- Complementaridade de 
actividades 
- Qualidade do alojamento e as 
refeições são relevantes
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Presenter
Presentation Notes
Tal como em qualquer modalidade, no birdwatching é possível encontrar-se um longo espectro de perfis de praticantes, mas que segundo Roig (2008) podem ser divididos em dois grandes grupos: os especialistas e os ocasionais/generalistas. No primeiro caso, incluem-se os birdwatchers com elevada motivação ornitológica, em que as aves são o elemento central da sua viagem. Nestes é possível encontrar-se uma variedade de perfis, e cuja separação em micro-segmentos é difícil, pois pode basear-se em critérios diversos como a disponibilidade económica, o tipo de serviços requeridos, a forma como viajam, etc. É neste grande grupo que se incluem os chamados “twitcher”, que escolhem os destinos em função da possibilidade de encontrarem espécies novas para aumentar o seu próprio record e superar os outros. Para estes, a escolha de um bom guia local é preponderante em relação à qualidade do alojamento, sendo por isso menos exigentes com os serviços do destino desde que estes satisfaçam as suas expectativas ornitológicas. São especialistas, competitivos, e recorrem a vários meios (Internet, revistas de especialidade, forúns) para se manterem actualizados sobre as últimas novidades e raridades do mundo das aves (Aguilar, 2007). 
Ainda neste grupo, incluem-se também os casais jovens, ou indivíduos isolados, que viajam sozinhos e de forma independente, bem como os turistas que preferem viajar em grupo, acompanhados por guias especializados e que exigem  alto nível de qualidade em termos de alojamento e serviços turísticos, assim como tratamento especializado (Roig, 2008). 
Em relação aos birdwatchers generalistas/ocasionais, a sua principal motivação é o contacto com a natureza e as experiências que daí podem advir, sendo a observação de aves encarada como uma actividade adicional, não isolada, e por isso combinada com outras, como a observação de flora e fauna, por exemplo. 
Há alguma discussão em torno do peso de cada um destes grupos, mas estudos recentes parecem indicar que esta actividade é dominada por pessoas com conhecimentos básicos em ternos de identificação de aves e, portanto, parece existir  um número maioritário de turistas ornitológicos ocasionais ou generalistas (Roig, 2008), o que será um importante aspecto a ter em conta pelas empresas que trabalham com este produto turístico. 
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Segmentação e Perfil dos “Birdwatchers”

O observador de aves é um turista como outro qualquer

Especialistas vs Ocasionais/Generalistas (maioritários)

Perfil corresponde ao consumidor de Turismo de Natureza
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Presentation Notes
São pessoas com elevada formação académica e nível cultural, pertencentes à classe social média-alta e com igual capacidade económica; pertencem ao segmento de adultos, com idade superior a 45 anos; a presença de mulheres nesta modalidade é cada vez mais expressiva, e actualmente não há grande diferença em termos de repartição entre os sexos; os gastos e o tempo de permanência são superiores à média dos outros turistas.




Perfil do Turista Ornitológico 
Espanhol

Perfil do Turista Ornitológico 
Estrangeiro

Idade 25 a 45 anos de 45 a mais de 60 anos

Nível de estudos: Elevado Elevado

Tamanho dos 
grupos:

Até 15 a 20 pessoas, com elevada 
presença de casais

Até 8 pessoas

Duração: Máximo de 5 dias, e predominam os fins- 
de-semana

Máximo de 7 dias

Organização: Vêm por conta própria Vêm integrados em programas 
especializados

Programa: Combinam a observação de aves com 
outras actividades 

Raramente combinam esta actividade 
com outras, mas se acontecer será 

sobretudo, turismo cultural, 
pedestrianismo, observação de fauna e 

flora

Preço: Aproximadamente 100€ por pessoa/dia 
de actividade

Aproximadamente 1.000€/semana

Fonte: Roig (2008)
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Ver mais pormenor
Este quadro dá-nos uma percepção das principais diferenças entre estes dois públicos e, desta forma, servirá certamente como orientação em termos de estratégias de promoção a implementar dirigidas aos mesmos. 

- tipos de grupos: prevalecem os casais, seguidos dos grupos reduzidos ou indivíduos sozinhos
A menor idade dos praticante espanhóis é sinónimo de que se trata de  um fenómeno relativamente recente em Espanha, e ainda pouco expandido neste país. A prática desta modalidade surge sobretudo combinada com outras actividades culturais ou desportivas, e não de forma isolada.
No entanto, ambos apresentam um alto nível de formação e uma preferência por organizar a viagem por conta própria (???).
O turista ornitológico estrangeiro (sendo que os principais mercados emissores são o Reino Unido, seguido a grande distância da Bélgica, Alemanha e França) utiliza guias especializados do seu país ou locais e fica alojado em casas ou hotéis rurais de categoria média, situados em Áreas Protegidas ou nas suas proximidades.
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Presenter
Presentation Notes
a) Fora do tema ornitológico, que motiva uma viagem para uma determinada região e país, um observador de aves é uma pessoa como outra qualquer. Gosta do conforto, da boa gastronomia, do bom vinho e da simpatia das pessoas. Interessa-se pelas tradições, pela cultura e pela história locais, ou simplesmente por passar umas horas à lareira na conversa com os amigos. Para além do seu gosto pela observação de aves, aprecia também conhecer os espaços onde estas ocorrem, contactar com as gentes locais, descobrir o património cultural, saborear a gastronomia, enfim, explorar os destinos nas suas várias valências. Potencial a nível turístico =  possibilidade de se conjugar vários produtos turísticos, como o golfe, desporto natureza, negócios, city-breaks, saúde e bem-estar, entre outros.

b)Tal como em qualquer modalidade, no birdwatching é possível encontrar-se um longo espectro de perfis de praticantes, mas que segundo Roig (2008) podem ser divididos em dois grandes grupos: os especialistas e os ocasionais/generalistas. No primeiro caso, incluem-se os birdwatchers com elevada motivação ornitológica, em que as aves são o elemento central da sua viagem. Nestes é possível encontrar-se uma variedade de perfis, e cuja separação em micro-segmentos é difícil, pois pode basear-se em critérios diversos como a disponibilidade económica, o tipo de serviços requeridos, a forma como viajam, etc. É neste grande grupo que se incluem os chamados “twitcher”, que escolhem os destinos em função da possibilidade de encontrarem espécies novas para aumentar o seu próprio record e superar os outros. Para estes, a escolha de um bom guia local é preponderante em relação à qualidade do alojamento, sendo por isso menos exigentes com os serviços do destino desde que estes satisfaçam as suas expectativas ornitológicas. São especialistas, competitivos, e recorrem a vários meios (Internet, revistas de especialidade, forúns) para se manterem actualizados sobre as últimas novidades e raridades do mundo das aves (Aguilar, 2007). 
Ainda neste grupo, incluem-se também os casais jovens, ou indivíduos isolados, que viajam sozinhos e de forma independente, bem como os turistas que preferem viajar em grupo, acompanhados por guias especializados e que exigem  alto nível de qualidade em termos de alojamento e serviços turísticos, assim como tratamento especializado (Roig, 2008). 
Em relação aos birdwatchers generalistas/ocasionais, a sua principal motivação é o contacto com a natureza e as experiências que daí podem advir, sendo a observação de aves encarada como uma actividade adicional, não isolada, e por isso combinada com outras, como a observação de flora e fauna, por exemplo. 
Há alguma discussão em torno do peso de cada um destes grupos, mas estudos recentes parecem indicar que esta actividade é dominada por pessoas com conhecimentos básicos em ternos de identificação de aves e, portanto, parece existir  um número maioritário de turistas ornitológicos ocasionais ou generalistas (Roig, 2008), o que será um importante aspecto a ter em conta pelas empresas que trabalham com este produto turístico. 

c) São pessoas com elevada formação académica e nível cultural, pertencentes à classe social média-alta e com igual capacidade económica; pertencem ao segmento de adultos, com idade superior a 45 anos; a presença de mulheres nesta modalidade é cada vez mais expressiva, e actualmente não há grande diferença em termos de repartição entre os sexos; os gastos e o tempo de permanência são superiores à média dos outros turistas.


Embora estes dois grupos apresentem diferenças, há um aspecto comum aos dois e que não deve ser descurado: está-se perante turistas informados, responsáveis e exigentes, e, portanto, tal como refere Soifer (2008) é muito importante gerir as expectativas dos mesmos, pelo que, os agentes e fornecedores de serviços apenas devem prometer o que é provável de ser observado. 




Pesquisa efectuada na Internet

28 empresas/operadoras com tours de birdwatching no Algarve

12 Portuguesas

16 Estrangeiras

Reino Unido: 10 
Suiça: 2 
Alemanha: 2 
Espanha: 1 
Bélgica: 1

Animação turística / guias 
Maritimo-turisticas 
Alojamentos

Ajustam programa aos interesses 
dos clientes

Comercializam packs com tudo incluído
Duração de 7 a 8 dias
Grupos pequenos (até 16 pess.)
Realizam 1 a 2 visitas por ano
Trazem guia do seu país e podem recorrer 

também a guias locais
Quase todas têm também tours a Espanha

Onde levam os turistas? 
Organizam tours a vários locais do Algarve (sobretudo Sagres, Ria Formosa e Castro 
Marim) + Alentejo (Castro Verde)

Observação: 
29 outras empresas estrangeiras que actuam em Espanha (ex. Extremadura), mas não 
no Algarve:

EUA: 10; Reino Unido: 8; Alemanha: 4; Holanda: 2; Dinamarca: 2; França: 1; Áustria: 1; 
Bélgica: 1
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Presenter
Presentation Notes
Foram localizadas na Internet 28 empresas/operadoras que comercializam tours de birdwatching (ou que incluem o birdwatching) no Algarve. Destas, 12 estão sediadas em Portugal, sendo as restantes estrangeiras 16 estrangeiras (Reino Unido: 10, Suíça: 2, Alemanha: 2, Espanha: 1; Bélgica: 1). Das empresas portuguesas, 4 promovem passeios de barco nos seus tours e 2 são proprietárias de estabelecimentos hoteleiros, que incluem este tipo de oferta nos seus serviços.
Em termos de programa, as empresas portuguesas operam de forma personalizada e de acordo com o tipo de solicitações, ajustando os seus programadas às necessidades e expectativas dos clientes. Relativamente às empresas estrangeiras, comercializam programas organizados, com tudo incluído; têm geralmente a duração de 7 dias e destinam-se a grupos pequenos, que podem atingir um máximo de 16 participantes, realizando 1 a 2 visitas anuais; com excepção dos passeios de barco e dos proprietários de alojamento, todas as empresas, nacionais e estrangeiras, incluem no mesmos tour a visita a vários locais do Algarve (geralmente Ria Formosa e Sagres) e também Alentejo (usualmente Castro Verde). Há pelo menos duas empresas que, para além destes locais, abrangem também o Estuário do Tejo.
Todas as empresas estrangeiras trazem guias do seu país, e embora não haja muita informação sobre este aspecto, sabe-se que algumas recorrem a guias locais, com ou sem empresas criadas. Outro aspecto importante é que 10 destas empresas oferecem tours também em Espanha, sobretudo à região da Extremadura (programas distintos dos que incluem o Algarve). 
Por último, e a título de curiosidade, foram identificadas 29 outras empresas/clubes estrangeiras que comercializam packs de birdwatching, em Espanha mas que não incluem o Algarve como destino turístico (Reino Unido: 8; EUA: 10; Holanda: 2; França: 1; Dinamarca: 2; Alemanha: 4; Áustria: 1; Bélgica: 1).




Turismo Ornitológico no Algarve

O Turismo Ornitológico está a aumentar no Algarve;

Esta tendência irá manter-se face aos esforços de promoção feitos pelos 

operadores e entidades turísticas;

Estamos a dar os primeiros passos a nível da estruturação da oferta, mas 

este facto pode ser uma vantagem;

Investir ao nível das infra-estruturas,  da formação de pessoas, análise e 

monitorização do mercado, estratégia de promoção e divulgação.

Presenter
Presentation Notes
Embora se desconheça a real dimensão da procura em termos de birdwatching na região do Algarve não é difícil constatar que esta actividade está a aumentar, prevendo-se a continuação desta tendência, provavelmente a um ritmo mais acelerado nos próximos tempos, face aos esforços promocionais feitos pelas entidades turísticas e pelos próprios operadores, junto do mercado nacional mas sobretudo do estrangeiro.
Se compararmos a situação do nosso país em relação a este produto turístico, com outros países, nomeadamente do Norte da Europa e mesmo de Espanha, podemos afirmar que a este nível estamos a dar os primeiros passos, embora exitasm empresas que já operam no nosso país há mais de 20 anos. Certamente que Este desfasamento temporal pode ser uma desvantagem, pois estamos a competir com destinos mais consolidados, mas simultaneamente dá-nos a oportunidade de analisar e prender com a experiência dos outros, e deste modo, conseguirmos oferecer um produto bem estruturado, com qualidade e encontrar as particularidades que permitam posicionarmos com algo diferente e de qualidade. 
Ainda há muito a fazer, sobretudo ao nível da implementação de infra-estruturas adequadas de apoio à observação de aves, da melhoria do conhecimento e da preparação das pessoas e entidades envolvidas nesta actividade e de estratégias de promoção e divulgação, mas estamos convictos que nos encontramos no caminho certo. 
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1. O Algarve. Caracterização Geral

2. Potencial para o “Birdwatching”

3. Zonas “Hotspot” e Zonas “Complementares”

B. Algarve: Potencialidades

BirdwatchingBirdwatching no Algarveno Algarve



Áreas Protegidas e Zonas Importantes para Aves (IBA’s)

2 Parques Naturais, 1 Reserva Natural, 2 Sítios 
Classificados e 10 IBA’s

40% de território do Algarve está classificado como Rede Natura 2000, incluindo 
várias Zonas de Protecção Especial para Aves (ZPE’s) (“Costa Vicentina”, “Serra de 

Monchique”, “Serra do Caldeirão”, “Ria Formosa” e “Castro Marim”
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Aspectos Fortes  

Região de pequena dimensão, na qual se pode visitar rapidamente diferentes 
zonas num mesmo dia (ex. Monchique e Costa Vicentina, ou  Ria Formosa e 
Barrocal)

Grande diversidade paisagística, devido à existência de diferentes ecossistemas, 
nomeadamente zonas húmidas, florestas, montanha, praias, mar, escarpas 
costeiras, zonas agrícolas, entre outras;

Existência de bom conhecimento sobre os locais mais interessantes para as 
aves e das espécies mais interessantes;

Região próxima do Alentejo, o que facilita a 
criação de circuitos.
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Aspectos Fortes  

Rica gastronomia e componente cultural, que funcionam como atractivo 
complementar aos potenciais visitantes da região;

Existência de oferta diversificada de alojamentos;

Excelentes condições climatéricas para a visitação;

Oferta diversificada de voos directos para Faro;

Existência de zonas naturais bem conhecidas além fronteiras (ex. Lagoa dos 
Salgados, Castro Marim);

Existência de ONG especializadas em ornitologia, com parcerias internacionais, 
nomeadamente a SPEA;

Birdwatching no AlgarveBirdwatching no Algarve



Aspectos Fracos 

Ausência de infra-estruturas de qualidade e vocacionadas para o Birdwatching, 
em alguns dos principais sítios da região; 

Falta de informação estruturada e actualizada sobre a observação de aves no 
Algarve, nomeadamente acerca dos melhores locais, como lá chegar, trilhos a 
percorrer;

Reduzida oferta especializada ao nível das empresas de 
turismo ornitológico;

Falta de gestão das áreas mais importantes para aves e com 
interesse para a observação de aves, nomeadamente ao nível do 
ordenamento, estacionamentos, recolha de lixo, perturbação 
humana, gestão dos habitats, etc.;
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Aspectos Fracos 

Turismo de Natureza não é produto estratégico no Algarve, segundo o PENT;

Pouca sensibilização ao nível dos órgãos de gestão territorial para este mercado 
e para a importância da região para aves e consequente desvalorização deste 
segmento turístico;

Efeito “blindagem” do segmento Sol e Mar no turismo do Algarve, que pode 
dificultar o reconhecimento internacional desta região como destino de Turismo 
de Natureza;
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Ausência de articulação entre os vários projectos e iniciativas implementados no 
terreno, ou planeados para serem implementados num futuro próximo;



Aspectos Ornitológicos

Mais de 300 espécies de aves ocorrem no Algarve ao longo do 
ano;

95% de todas  as espécies que ocorrem em Portugal Continental, estão presentes 
no Algarve, em determinada época do ano;

Diversas espécies ocorrem sobretudo no Algarve e/ou têm a sua população 
nidificante restrita a esta região (ex. Gaivota de Audouini, Calhandrinha-das- 
marismas, Pêrra, Alfaiate, entre outras);

O Algarve é a região do continente onde se observa anualmente o maior número 
de raridades;

Mais de 50 espécies que ocorrem no Algarve, não estão presentes em Inglaterra 
e outros países nórdicos, ou são muito raras
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C. Metodologia
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Prospecção no terreno e análise dos locais com interesse ornitológico 
(baseados nas IBA e ZPE) e preenchimento de ficha de caracterização 
para cada local

- Localização (com informação detalhada no Google Map)

- Acessos e estacionamento

- Formas de uso

- Exploração turística

- Actividades potencialmente incompatíveis

- Estado de conservação do sítio

- Infra-estruturas existentes para birdwatching

- Principais espécies de aves (e outros grupos)

- Sugestões

- Contactos relacionados com a gestão do sítio (conservação e 
turística)

- Registo fotográfico
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Reunião com stakeholders locais: ICNB, Municípios, Odiana, In 
Loco, Privados (empresas, proprietários, hotéis)

Inquérito enviado para todos os Municípios do Algarve, ICNB, ARH, 
ASA, PromoSagres, ATA, In Loco, Vicentina e Odiana, sobre acções 
implementadas (ou a implementar), visando o desenvolvimento do 
“Birdwatching”, planos de gestão existentes, projectos de 
requalificação, etc.

Birdwatching no AlgarveBirdwatching no Algarve



Carlos Filipe Capela

1. Áreas Prospectadas

2. Hotspots vs. Áreas Complementares

D. Resultados

BirdwatchingBirdwatching no Algarveno Algarve



Carlos Filipe Capela

Foram visitados mais de 30 sítios no Algarve, tendo sido produzido para 
cada um deles uma ficha descritiva, de avaliação e um registo fotográfico;

Resultados

Para cada local visitado fez-se uma análise baseada nas 
informações obtidas durante a prospecção do terreno, contendo 
os seguinte aspectos:

- Nome

- Coordenadas

- Estatuto de Protecção

- Aves mais emblemáticas

- Aspectos positivos para birdwatching

- Aspectos negativos / carências para birdwatching
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Áreas Prospectadas
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Nome: Ria Formosa / Faro / Parque Ribeirinho; Código: 2/5/2

Coordenadas: 37º 01’ 21’’ N 7º 56’ 50’’ W

Estatuto: Parque Natural, ZPE, SIC, Sítio Ramsar, IBA;

Exemplo
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Nome: Ria Formosa / Faro / Parque Ribeirinho; Código: 2/5/2

Aves mais emblemáticas: Chilreta (Sterna albifrons), pernilongo (Himantopus 
himantopus), limícolas (Calidris, tringa, sp); Fuinha-dos-juncos (Cisticola juncidis), 
Cotovia-de-crista (Galerida cristata); 

Aspectos positivos para birdwatching: 
Bons acessos; Existência de algumas infra-estruturas (ex. ecovia do litoral), trilhos 
funcionais; proximidade com Ria Formosa; grande proximidade com Faro e algumas 
estruturas importantes (ex. Teatro de Faro); existência de um projecto de 
requalificação;

Aspectos negativos / carências para birdwatching
Muitos depósitos de lixo na zona; falta de manutenção das infra-estruturas existentes; 
espaço com aspecto de abandonado; falta de segurança; os espaços importantes para 
as aves estão degradados e com futuro incerto; perturbação; cães abandonados.

Exemplo
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Sítios classificados como “Hotspot”: Castro Marim, Ria Formosa, Lagoa 
dos Salgados, Península de Sagres e Serra do Caldeirão

Critérios para a selecção das Áreas “Hotspot” para Birdwatching

Valor ornitológico;

Estatuto de Protecção Nacional e Internacional;

Capacidade de atracção, tendo em conta a diversidade e a quantidade de 
aves que a zona alberga ao longo do ano;

Publicidade do local;

Acessibilidades

Classificaram as zonas como Hotspots e Complementares, de 
acordo com um conjunto de critérios previamente definidos:
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Valor ornitológico e aspectos singulares;

Proximidade com as zonas “Hotspot” identificadas no Algarve

Acessibilidades;

Infra-estruturas existentes no local;

Planos e intenções existentes para o local, a curto prazo

Critérios para a selecção das Áreas Complementares para Birdwatching
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1. Hotspots

2. Qualificação e Promoção

E. Propostas
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HOTSPOTS
Castro Marim

Ria Formosa: 

• Arraial Ferreira Neto;

• Quinta de Marim

• Quinta do Ludo

• S. Lourenço

Lagoa dos Salgados

Península de Sagres

Serra do Caldeirão
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CASTRO MARIM

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
instalação de dois observatórios de aves, incluindo protecções laterais, rampas de 
acesso e passadiços. 

Informação e visitação 
Instalação de sete painéis informativos, subordinados à avifauna local e à natureza e 
cultura da região. Reajustamento do horário de abertura do centro interpretativo – 
abertura aos fins-de-semana; qualificação dos recepcionistas; aumento da informação 
disponível; oferta de visitas guiadas; dinamização do espaço da sede, nomeadamente 
com melhorias do serviço de bar. Remarcação dos percursos pedestres actualmente 
existentes me torno da reserva natural, reforço da sinalética. Reedição de materiais 
informativos sobre os mesmos percursos e reforço da informação.

Ordenamento 
Interditar e limitar o acesso público a várias zonas da reserva (ex. Cerro do Bufo); 
reduzir e interditar a circulação de viaturas e pessoas estranhas nalgumas zonas da 
reserva (ex. acesso às salinas do Cepo); ordenar o estacionamento dentro da reserva, 
nomeadamente junto de zonas sensíveis (ex. Cerro do Bufo); sinalização dos trilhos 
interpretativos, caminhos públicos e acessíveis, zonas interditas, etc.; colocação de 
informação sobre regras de conduta em todos os locais de acesso à reserva natural;
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Acção 1 – Balizamento de caminho até ao Rio Guadiana” e instalação de painel 
informativo no final, com informação sobre a avifauna daquela zona (sisão, 
alcaravão, calhandrinha, etc.) e do respectivo Habitat. Instalação de protecção 
lateral do percurso; 

Sede da RNSCVRST

Observatório previsto
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Acção 2 – Recuperação do percurso existente na zona das salinas de Castro 
Marim, até junto da salina Felix, com possibilidade de observar o canal do estuário. 
Reposição de sinalética e instalação de painel informativo elucidativo sobre as 
salinas e a avifauna que ali ocorre

Castro Marim

Salina “Felix”
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Acção 3 - Cerro do Bufo – Medidas Gestão - encerramento de caminhos que 
permitem a livre circulação a pé e de bicicleta no Cerro do Bufo; ordenamento do 
estacionamento; 

Locais a vedar o acesso livre 
ao interior da salinaOrdenamento / 

criação de área de 
estacionamento
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Cerro do Budo – medidas Visitação - Sinalização de percurso ao longo do Cerro do 
Burro, até à zona húmida adjacente, instalação de painéis informativos e de dois 
observatórios de aves;

Instalação de 
barreiras protectoras 

no percurso

Manutenção do 
percurso público e 

melhoria da 
sinalização

Instalação de 
Observatórios de Aves
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Acção 6 – Criação de percurso de acesso restrito no interior do Cerro do Bufo, 
apenas acessível a empresas inscritas e mediante prévia marcação. Percurso até 
ponta SW do cerro do Bufo e regresso pelo mesmo caminho;
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RIA FORMOSA / Arraial Ferreira Neto (Parque de Natureza de 
Tavira)

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
Instalação de 2 observatórios de aves, 2 plataformas do tipo miradouro, em torno 
das lagoas da antiga ETAR de Tavira;

Informação e visitação 
Instalação de 5 painéis informativos; instalação de passadiços; produção de um 
“roadbook” interpretativo do percurso; controlo do acesso à zona de observação de 
aves; qualificação dos recepcionistas do Hotel; aumento da informação disponível; 
oferta de visitas guiadas; elaboração de plano de actividades; celebração de 
parcerias; 

Ordenamento 
Interditar e limitar o acesso público às zonas mais sensíveis; sinalização e balização 
dos trilhos; colocação de informação sobre regras de conduta em todos os locais de 
acesso ao “Parque de Natureza”; 
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Parque de Natureza de Tavira

Caniçal

Ilha para nidificação

Miradouro

Trilho

Ilhas



Carlos Filipe Capela

Plano de renaturalização das lagoas da ETAR de Tavira

Criação de extensa área de caniçal; reflorestação de zonas envolventes; 
manutenção de espelhos de água livre; criação de ilhas artificiais para a 
nidificação de aves; criação de área de repouso de aves limícolas; etc.
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RIA FORMOSA / Quinta de Marim 

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
Instalação de dois observatórios de aves, respectivas barreiras de protecção e 
acessos a diferentes públicos alvo 

Informação e visitação 
Recuperação, reforço e melhoria da sinalização do trilho interpretativo existente, 
através da colocação de novos painéis informativos, setas indicadoras do sentido do 
percurso, identificação de pontos de interesse (botânica, geologia, paisagem). 
Interdição de acesso a determinados caminhos. Melhoria da sinalização de acesso à 
Quinta de Marim. Actualização e reedição de materiais informativos 

Ordenamento 
Sem necessidades específicas.
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RIA FORMOSA / Quinta de Marim 
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RIA FORMOSA / Quinta do Ludo

Não se apresentam propostas concretas para esta zona, devido ao facto de ser 
maioritariamente privada, onde não se perspectiva qualquer possibilidade de 
potenciais parcerias a curto prazo, ao nível da promoção do turismo de natureza. 
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RIA FORMOSA / S. Lourenço

As actuais condições existentes no local, são de excelente qualidade e vão ao 
encontro das suas necessidades para aí se desenvolver o turismo ornitológico. Não 
ha propostas para este local.
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Lagoa dos Salgados

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
Readaptar observatório existente no local, tornando-o mais eficiente para a prática 
do “Birdwatching”. Instalação de três novos observatórios em torno da lagoa e 
protecções laterais. 

Apesar de não ter nenhum estatuto de protecção legal, esta é uma das zonas mais 
importantes para aves no Algarve e, actualmente, uma das mais visitadas por 
“birdwatchers” em todo o país 

Informação e visitação 
Readaptação do “observatório” que actualmente existe nesta zona, através de:

• Retirar / eliminar a escada frontal de acesso ao piso superior – e, 
consequentemente, eliminar este piso;
• Colocação de protecção lateral, do tipo paliçada, na rampa de acesso ao 
observatório, 
• Cobrir a frente do miradouro, deixando apenas abertura para possibilitar a 
observação de aves, 
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Lagoa dos Salgados

Informação e visitação (cont.)
• Instalar um painel informativo no interior do observatório, sobre a avifauna que ocorre 
na lagoa; Fazer uma ligação directa do passadiço da ecovia ao observatório, 
impossibilitanto a saída de pessoas para as dunas e/ou o caminho de areia existente;
• Reforçar a vegetação entre a ecovia e a lagoa, com espécies autóctones de porte 
arbustivo (Caniço, Tabúa e Tamargueira); 
• Reforço de sinalética informativa na Ecovia do Litoral, relativamente à necessidade de 
reduzir ao máximo a perturbação sobre o ecossistema. 
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Península de Sagres

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
Instalação de plataforma / miradouro e respectivo passadiço de acesso no Monte da 
Cabranosa, em Sagres, e a relocalização de dois observatórios de aves existentes – 
propriedade do Município de Vila do Bispo – para locais mais adequados. 

A Península de Sagres detém particularidades biológicas únicas em Portugal e Europa. 
Além da componente botânica e paisagística, este espaço é o principal corredor 
migratório de aves de rapina e planadoras no nosso país, bem como o habitat de 
nidificação de espécies de restrita distribuição 

Informação e visitação 
Instalação de uma rede de painéis informativos, articulados entre si, em vários locais 
de particular interesse para a observação de aves, na freguesia de Sagres e Budens, 
nomeadamente: Cabo de S. Vicente, Lagoa do Martinhal, Vale Santo, Monte da 
Cabranosa, Ponta da Atalaia, Pinhal em Sagres, Porto de Sagres e Paúl de Budens. 
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Península de Sagres
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Serra do Caldeirão

Infra-estruturas de apoio ao Birdwatching 
Instalação de miradouro / plataforma de observação, na zona de Barranco do velho;. 

Os densos sobreirais típicos da Serra do caldeirão, constituem um ecossistema 
único do mediterrâneo, que apenas pode ser encontrado na Península Ibérica e 
norte de África. Diversas espécies de aves habitam estes bosques, algumas raras 
e com muito restrita distribuição no espaço europeu 

Informação e visitação 
Reforço de sinalética informativa sobre a avifauna da Serra do Caldeirão, nos 
locais de paragem do itinerário a propor . 
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Proposta intervenção em Área Complementar 

“Parque Ribeirinho de Faro”

Infra-estruturas de apoio ao “Birdwatching” 
Instalação de um miradouro de aves, com visibilidade para a antiga salina ali 
existente; 

Informação e visitação 
Melhoria da sinalética ali existente; instalação de painéis informativos interpretativos 
sobre a fauna e flora do local, em duas línguas; instalação de área de lazer e 
descanso; recuperação de infra-estruturas de lazer existentes; 

Ordenamento e gestão 
Remoção e limpeza dos depósitos de lixo; vigilância do local; recuperação e gestão 
da salina abandonada, como área para a conservação da avifauna; melhoramento 
dos passadiços existentes, nomeadamente da ponte.
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Proposta Área Complementar 
– exemplo “Parque Ribeirinho de Faro”
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Qualificação e Promoção

1. Qualificar e estruturar os serviços

2. Análise e Monitorização deste mercado turístico na região

3. Desenvolver acções de promoção
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Presenter
Presentation Notes
Embora se desconheça a real dimensão da procura em termos de birdwatching na região do Algarve não é difícil constatar que esta actividade está a aumentar, prevendo-se a continuação desta tendência, provavelmente a um ritmo mais acelerado nos próximos tempos, face aos esforços promocionais feitos pelas entidades turísticas e pelos próprios operadores, junto do mercado nacional mas sobretudo do estrangeiro.
Se compararmos a situação do nosso país em relação a este produto turístico, com outros países, nomeadamente do Norte da Europa e mesmo de Espanha, podemos afirmar que a este nível estamos a dar os primeiros passos, embora exitasm empresas que já operam no nosso país há mais de 20 anos. Certamente que Este desfasamento temporal pode ser uma desvantagem, pois estamos a competir com destinos mais consolidados, mas simultaneamente dá-nos a oportunidade de analisar e prender com a experiência dos outros, e deste modo, conseguirmos oferecer um produto bem estruturado, com qualidade e encontrar as particularidades que permitam posicionarmos com algo diferente e de qualidade. 
Ainda há muito a fazer, sobretudo ao nível da implementação de infra-estruturas adequadas de apoio à observação de aves, da melhoria do conhecimento e da preparação das pessoas e entidades envolvidas nesta actividade e de estratégias de promoção e divulgação, mas estamos convictos que nos encontramos no caminho certo. 



1. Qualificar e incrementar os serviços em torno deste produto 
turístico

Implementar plano de formação dirigido a guias, operadores, 
alojamentos, postos de turismo, etc.; 

Promover bolsa de contactos com intervenientes nacionais/regionais 
e estrangeiros;
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Presentation Notes
O futuro do turismo ornitológico de qualidade em Portugal passa muito pela formação e certificação dos vários operadores e prestadores de serviços. A SPEA, em parceria com a Sociedad Española de Ornitologia e a BirdLife International, têm em curso o projecto IberAves. É um projecto-piloto para elaborar módulos e conteúdos formativos em matéria de turismo ornitológico na rede Natura 2000. Com este projecto pretende-se criar manuais on-line que ajudem a capacitar o sector turístico, de modo a ampliar a sua oferta de serviços aos birdwatchers, sem perder de vista a importância de la conservação das aves e dos seus habitats. Serão desenvolvidos módulos de formação para guias de natureza, hotéis e empresas de animação. É a continuação e a multiplicação de iniciativas como esta que irão possibilitar a criação de um produto turístico ornitológico de qualidade no nosso país.
Tópicos dos módulos: gestão de grupos, boas práticas, adaptar os serviços às necessidades destes clientes, comunicação, comercialização, requisitos legais, segurança, etc. 
Cursos de ornitologia: formação de novos guias, especialização, cursos temáticos (det. Grupo de aves)



2. Análise e Monitorização deste mercado turístico na região

Efectuar estudo de mercado (conhecimento da procura/oferta, perfil 
dos turistas de birdwatching, etc.);

Implementar um sistema de monitorização, envolvendo as 
empresas/operadores/alojamento, etc.
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Presentation Notes
Sistema de indicadores relacionados com birdwatching que sejam alimentado com informações recolhidas periodicamente de alojamentos, empresas, transportes (avião) que possa ser trabalhada em termos de análise da procura e oferta de forma periódica, à semelhança do que se faz noutros países nomeadamente EUA.

Acompanhar a evolução da procura e estarmos atentos para mudanças a nível e adaptarmo-nos a tempo




3. Desenvolver acções de promoção

Aumentar e diversificar as publicações e materiais informativos

a) Guia de campo com itinerários 
b) mapa desdobrável 
c) posters divulgativos sobre as espécies mais representativas de cada 
hotspot e áreas complementares
d) micro-site sobre birdwatching no Algarve

Criar imagem de marca alusiva a este produto
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Presenter
Presentation Notes
1) Criar imagem de marca alusiva a este produto: Dotar este produto turístico de uma imagem identificativa, atractiva e coerente com a de outros produtos, sobretudo daqueles integrados no Turismo da Natureza

 Produzir guia de birdwatching, em Português, Inglês e Alemão 
 Produzir mapa desdobrável para venda em locais estratégicos do ponto de vista turísticos, nomeadamente, Postos de turismo, sedes das Áreas Protegidas, etc.; 
 Produzir poster para colocação na parede sobre aves específico para cada Hotspot, e respectivas zonas complementes, e distribui-los pelos alojamentos e restauração, sobretudo os que estão localizados nas proximidades das zonas-alvo identificadas neste estudo;
continuar



3. Desenvolver acções de promoção (cont.)

Participar em feiras e eventos da especialidade

Sugestões:

a) British Birdwatching Fair - BBF 
(Inglaterra) = 20.000 visitantes

b) Feira Internacional de Turismo 
Ornitológico - FIO (Espanha) 

c) Dutch Bird Fair – Holanda

d) German Bird Fair – Alemanha
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a) Realizar press e fam trips na região
b) Produzir vídeo promocional (10 min.)
c) Criar boletim electrónico sobre “Birdwatching” no Algarve: raridades 

observadas, observações interessantes, divulgação de iniciativas 
sobre a actividade, etc.

d) Serviço de envio de mensagens por sms ou e-mail sobre 
observações especiais

e) Revista de turismo de natureza, incluindo rubrica de “Birdwatching”
f) Integrar a Região do Algarve na rede de portais de Birdwatching

3. Desenvolver acções de promoção (cont.)

Outras iniciativas de divulgação, dirigidas ao público em geral e a 
grupos específicos
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3. Desenvolver acções de promoção (cont.)

Realizar Festival de Aves do Algarve, integrado no Festival Europeu 
de Observação de Aves promovido pela BirdLife International + Bird
Fair

Dinamizar actividades de observação de aves dirigidas às 
populações locais, em parceria com os municípios
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F. Recomendações
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Carlos Filipe Capela

Necessidade de implementar os planos de gestão e ordenamento 
previstos no Algarve;

Reforço da vigilância nas áreas mais importantes para a avifauna, 
nomeadamente nas zonas classificadas;

Manutenção das infra-estruturas implementadas no terreno;

Maior controlo da actividade turística nas zonas identificadas, no 
sentido de averiguar a legalidade das empresas que aí operam;

Monitorização do estado das populações de aves e os habitats. 
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Recomendações



Carlos Filipe Capela

Para debate
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1. Avaliação das propostas apresentadas e 
sugestão de alterações;

2. Que passo seguinte, com vista a implementar o 
projecto? (candidatura regional? Financiamento 
local?)

3. Como garantir a manutenção?
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