
1.º dia 

9h00-9h15 
Acolhimento dos participantes na ESA-IPVC, Mosteiro de 
Refoios do Lima

9h15-10h45 
Sessão prática de observação de aves em habitat agrícola 

11h00-13h00 
1.ª Sessão teórica
Conteúdos a abordar:  

• Estatutos de conservação 
• Categorias fenológicas das espécies que ocorrem em 

Portugal
• Material necessário
• Topografia das aves
• Como identificar as aves
• Habitats
• Principais locais na região para a observação

13h00-14h30 
Almoço livre

14h30-16h30 
2.ª Sessão teórica
Conteúdos a abordar: 

• Algumas espécies que ocorrem na região 
• Abordagem ao Atlas das aves nidificantes de Portugal
• Metodologia de campo

16h30-17h00 
Deslocação para a Veiga da Correlhã 

17h00-19h00 
Sessão prática de observação de aves na Veiga da Correlhã 

2.º dia

9h00-9h30 
Acolhimento no Centro de Interpretação da Área de 
Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro 
d´Arcos (PPLBSPA)

9h30-12h00 
Sessão prática de observação de aves na PPLBSPA

12h00-12h30 
Entrega dos certificados e encerramento 

Inscrições e Informações: 
Normal: 40€ / Estudantes: 25€
Idade mínima: 12 anos
Participantes: Mínimo de 6 e máximo de 20 
Link para inscrições: https://tinyurl.com/minicursoaves

O valor da inscrição inclui:
• Formação teórica (4 horas) e prática (6 horas) por técnico 

especializado em ornitologia e profundo conhecedor da 
avifauna da região (Eng. Miguel Cardoso)

• Utilização de equipamento ótico (binóculos, telescópio) e 
de guias de campo

• Certificado da formação 

Recomendações: 
Deverá trazer chapéu, calçado de caminhada, lápis e bloco 
de notas. Caso os tenha, traga o seu próprio guia de campo 
e binóculos. A inscrição não inclui refeições nem transportes.  

Programa

O curso sensibiliza e capacita os 
participantes para a atividade de 

observação de aves (birdwatching), dá 
a conhecer a avifauna do concelho de 
Ponte de Lima em distintos habitats e 

introduz a metodologia do Atlas das 
Aves Nidificantes de Portugal.

Organização: Apoio: 

www.spea.pt

Mini-Curso de 
Observação 
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Abordagem ao Atlas das Aves 
Nidificantes em Portugal


