Projeto Orniturismo
Conservação, Proteção e Valorização do Património Ornitológico
Âmbito de Atuação
Andaluzia ocidental e Alentejo, Portugal.
Objetivos

O objetivo geral do projeto é conservar, proteger e valorizar o Património Ornitológico
presentes em ambos os lados da fronteira luso-espanhola, com a finalidade de desenvolver e
consolidar modelos de atividades turísticas sustentáveis, que reativem a economia de ambas
regiões.
Os objetivos específicos são:
1. . Proteção e conservação de espécies ameaçadas, que formam parte do Património
Ornitológico de ambos os territórios.
2. Valorização do Património Ornitológico através do fomento e consolidação do Turismo
Ornitológico.
3. Sensibilização e difusão das oportunidades e benefícios de conservar o Património
Ornitológico como fonte de crescimento económico em ambos os territórios

Linhas de Atuação






As linhas de atuação do projeto são:
Conservação e proteção de aves de rapina e necrófagas para a sua valorização ambiental.
Desenvolvimento de novos recursos e ferramentas destinados a fomentar o conhecimento
das aves necrófagas.
Valorização de recursos naturais e de conservação do meio ambiente, tematização de
alojamentos e criação de serviços complementares ao turismo ornitológico.
Comercialização do turismo ornitológico, diversificação da oferta de serviços turísticos e
criação de emprego.

Resultados Esperados
Os resultados esperados são:





Rede transfronteiriça de pontos de alimentação de aves necrófagas.
Propostas de melhoria para o ótimo funcionamento da Rede de Comedouros
Patrulha canina transfronteiriça para a luta contra os venenos.
Rede Transfronteiriça Ornitológica de Alojamentos Turísticos.







Plano de dinamização empresarial por estabelecimento ou por grupo de alojamentos em
função da proximidade e ou ligação entre eles.
Protocolo de transferência entre Portugal e Espanha para a tematização de alojamentos e
serviços turísticos.
Pacotes turísticos transfronteiriços.
Plano de Comercialização do Turismo Transfronteiriço Ornitológico.
Web “Entre Aves”.

Período de Execução
Janeiro 2016 – Dezembro 2019

Parceiros
1. Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía (Beneficiario Principal)
2. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía
3. LPN - Liga para a Proteção da Natureza
4. Herdade da Contenda, empresa municipal
5. Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
6. TURISMO DO ALENTEJO, ERT
7. Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible
8. Asociación para el Desarrollo Integral del territorio de Sierra Morena (ADIT Morena)

Financiamento
ORNITURISMO é um projeto cofinanciado a 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional, através do Programa de Cooperação Interreg V A Espanha – Portugal (POCTEP) 20142020.

Orçamento
Orçamento global do projeto: 1.288.690,58€
Apoio FEDER global do projeto: 966.517,94€

