
Ornitólogos e entusiastas da ornitologia.

Especialistas em turismo de natureza.

Sociedades protetoras do ambiente e autoridades ambien-

tais (Parques Naturais, Reservas da Biosfera, Locais de interes-

se comunitário, reservas naturais ...).

Guias e intérpretes da natureza.

Empresários de turismo rural.

Agentes de desenvolvimento local.

Empresas de turismo de lazer, ativo e de natureza.

Centros e entidades de educação e formação (formais e in-

formais).

Pessoal universitário qualificado (biólogos, ambientalistas ...).

Mulheres rurais sem qualificação à procura do primeiro em-

prego.

Jovens desempregados.

Adultos em reestruturação e desempregados de longa du-

ração.

Trabalhadores rurais em meio período.
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IRMA S.L - INSTITUTO DE RESTAURACIÓN Y MEDIOAMBIENTE (Spain).

SEO BirdLife - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA (Spain).

BBF-BALGARSKA FONDATSIYA BIORAZNOOBRAZIE (Bulgary).

CSO - ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ (Czech Republic).

CORANE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DOS CONCELHOS 

DA RAIA NORDESTINA (Portugal).

Katarina Slabeyova. CSO

• Melhorar o nível de aptidões e competências no turismo or-

nitológico, reforçando a cooperação entre o mundo da for-

mação profissional e o mundo laboral.

• Promover melhorias na qualidade, excelência em inovação 

e internacionalização nas instituições de formação profissional. 

• Promover a aparecimento e a sensibilização de um espaço 

europeu de aprendizagem ao longo da vida no turismo orni-

tológico destinado a apoiar a modernização dos sistemas de 

formação. 

• Reforçar a dimensão internacional do EFP através da coop-

eração entre o programa ERASMUS + e as instituições de cada 

país parceiro.

• Promover a Igualdade de Oportunidades no meio rural at-

ravés de formação dupla e um mercado de trabalho a nível 

europeu no turismo ornitológico.

O projeto consiste no reconhecimento e validação de duas novas 

unidades de competência a nível europeu que respondem à procu-

ra da criação de empregos e promoção de produtos turísticos orni-

tológicos (birdwatching) nas áreas rurais.

O projeto espera desenvolver uma série de produtos inovadores com 

base nas duas unidades de competência:

• Interpretação do património natural associado à avifauna para os 

visitantes da Rede Natura 2000.

• Prestação de serviços de acompanhamento a turistas e visitantes e 

conceção de itinerários ornitológicos.

• Plano curricular de duas unidades de competência: Interpretação 

do património natural associado aos visitantes da avifauna na Rede 

Natura 2000 / Prestação de serviços de acompanhamento aos turistas 

e visitantes e conceção de itinerários ornitológicos.

• Guia metodológico do turismo ornitológico.

• Materiais multimédia de recursos europeus abertos (REA) para for-

mação em turismo ornitológico.

• Curso de formação de observação de aves à distância: plataforma 

moodle gratuita.

• Eventos multiplicadores EUROBIRD: aptidões e competências em tur-

ismo ornitológico.

• Outras: Reuniões transnacionais. Parcerias com stakeholders. Redes 

sociais. Plano de divulgação de resultados sobre biodiversidade e turis-

mo de natureza.


