
Situado no extremo sul de Portugal, o Algarve é uma 
das regiões do país mais interessantes para a prática da 
observação de aves. Aí ocorrem mais de 300 espécies ao 
longo do ano, entre inúmeras aves de rapina, marinhas, 
limícolas, patos, passeriformes e muitas outras.

O Algarve

Boa Conduta

› Sempre que recorrer a serviços de empresas de turismo, informe-se   
   se estão licenciadas e se têm as devidas autorizações para
   desenvolver actividades em áreas protegidas.

› Privilegie as empresas locais para a realização de actividades de   
   Birdwatching, contribuindo para a melhoria da economia local.

› Respeite os períodos mais sensíveis para as aves, em especial 
   a nidificação, evitando a perturbação de ninhos, colónias e 
   outros locais de dependência.

› Se encontrar uma ave ferida, contacte as seguintes entidades: 
GNR - SEPNA (Lisboa)  Tel. (+351) 217 503 080 
SOS Ambiente  Tel. (+351) 808 200 520
RIAS (Centro de Recuperação de Aves da Ria Formosa):  Tel. (+351) 927 659 313

› Se detectar um incêndio, ligue 117

› Em caso de emergência, ligue 112

A sua reduzida dimensão de cerca de 5 mil quilómetros quadrados permite ao 
visitante conhecer vários locais num só dia – desde as montanhas do interior até 
aos sapais do litoral – com um grande número de espécies diferentes. Para isso 
contribui também a riqueza paisagística do Algarve, que integra os principais 
tipos de habitat existentes em Portugal para a ocorrência de avifauna: é este o 
caso de extensos bosques de sobreiro, estepes e pousios, lagoas costeiras, salinas 
e sapais.

Cerca de 40 por cento da região é Rede Natura 2000 e a sua maioria é classificada 
como Zona de Protecção Especial para Aves e Important Bird Area (IBA – Birdlife 
International). Entre esta extensa rede de espaços com reconhecida importância 
ornitológica, destaque para a Ria Formosa e para o Sapal de Castro Marim, duas 
das principais zonas húmidas do país onde ocorrem milhares de aves aquáticas, 
algumas das quais bem raras, como o Caimão ou a Gaivota de Audouin. De 
realçar ainda a península de Sagres, o principal corredor migratório de aves de 
rapina e planadoras de Portugal, por onde passam anualmente a Cegonha-preta, 
a Águia-imperial e o Abutre-do-egipto.

Estes atractivos naturais, conjugados com os bons acessos da região e com 
a oferta diversa de alojamento, apresentam o Algarve como um destino de 
Birdwatching a descobrir, na antítese da vida de praia. Uma experiência ao ar livre 
a não perder (literalmente) de vista.

Caimão  
Porphyrio porphyrio

Gaivota de Audouin
 Larus audouinii

Nidificante recente no Algarve, com presença 
regular nas zonas húmidas da Ria Formosa e 
Castro Marim. É fácil de avistar nas salinas do Cerro 
do Bufo (Castro Marim), na zona do Ludo (Ria 
Formosa), no Arraial Ferreira Neto e em Santa Luzia 
(Tavira). Presente todo ano, embora com maior 
abundância nos meses de Verão e Outono.

Flamingo
Phoenicopterus ruber

Ave bastante comum nas principais zonas 
húmidas do Algarve, com destaque para Castro 
Marim, Ria Formosa e Lagoa dos Salgados. Embora 
residente, abunda mais no Inverno e, em especial, 
nas zonas de salinas onde se alimenta e descansa. 

Garçote 
Ixobrychus minutus

Pequena garça com restrita distribuição no 
Algarve. Está presente em lagoas costeiras de água 
doce ricas em caniçal, nomeadamente a de São 
Lourenço e a dos Salgados. Embora sendo um 
migrador estival, é frequente a sua observação no 
Outono e no Inverno. 

Chasco-Ruivo
Oenanthe hispanica

Grifo 
Gyps fulvus

Embora não nidifique nem inverne no Algarve, 
o grifo é relativamente comum nesta região 
no Outono, durante a migração. Nesta época é 
fácil avistá-lo na zona de Sagres e nas serras de 
Monchique e do Caldeirão, por vezes em bandos 
com centenas de indivíduos. 

Ibis-Preta 
Plagadis falcinellus

Invernante regular de fácil observação, 
principalmente na Lagoa dos Salgados e na Lagoa 
de São Lourenço, na Quinta do Lago. 

Colhereiro 
Platalea leucorodia

Bastante comum nas zonas estuarinas, em 
particular na Ria Formosa, Ria de Alvor e Castro 
Marim. Embora residente, a sua população é mais 
abundante no Inverno.

Fura-Bucho 
do Mediterrâneo
Puffinus yelkouan

Ave marinha ameaçada globalmente. Faz 
passagem regular na costa algarvia entre Julho e 
Outubro. A sua observação a partir de terra é mais 
fácil no Cabo de São Vicente. Contudo, em viagens 
de barco é possível vê-la em toda a costa algarvia. 

Migrador estival pouco comum, restrito às zonas 
do interior do Algarve durante o período de 
nidificação. As serras do Caldeirão e de Monchique 
são dos melhores locais para observar este 
passeriforme que em meados de Setembro migra 
para África, onde passa o Inverno.

Toutinegra-do-Mato 
Sylvia undata

À semelhança da Felosa-dos-valados, esta ave 
é relativamente comum no Algarve, embora 
a sua distribuição se cinja às zonas interiores, 
montanhosas e às ricas em estevais e sobreirais. 
Residente e fácil de observar em sítios como a 
Serra do Caldeirão, a Serra de Monchique e a 
península de Sagres.

Perdiz-do-Mar
Glareola pratincola

Migrador estival de presença localizada no 
Algarve. Ocorre sobretudo em zonas húmidas 
litorais, nomeadamente nos sapais de Castro 
Marim (salina do Cerro do Bufo) e Ria Formosa 
(Santa Luzia e Ludo). 

Borrelho-de-Coleira
Interrompida
Charadrius alexandrinus

Limícola bastante comum no Algarve, presente ao 
longo de todo o ano. Nidifica especialmente em 
salinas e dunas, sendo aí muito fácil de observar. 
Ria Formosa, Ria de Alvor, Castro Marim ou Lagoa 
dos Salgados são locais onde esta espécie aflui.

Andorinha-Dáurica
Hirundo daurica

Espécie estival bastante comum nas zonas do 
interior do Algarve, em particular nas serras do 
Caldeirão e de Monchique. Nidifica junto de 
ribeiras, sendo fácil observá-la em hortas e várzeas.

Toutinegra-dos-Valados
Sylvia melanocephala

Uma das aves mais comuns da região. Ocorre 
numa grande variedade de habitat, desde as 
zonas húmidas do litoral às florestas de sobreiral 
do interior. Está presente todo ano, com uma 
distribuição alargada a toda a região.

Chilreta
Sterna albifrons

Ave aquática bastante comum durante a 
Primavera e o Verão, especialmente na Ria 
Formosa, em Castro Marim ou na Ria de Alvor. Fácil 
de observar junto a complexos de salinas e lagoas 
costeiras. 

Peneireiro-Cinzento
Elanus caeruleus

Ave de rapina de ocorrência regular no Algarve, 
especialmente no Inverno e em locais como a Ria 
Formosa e o Caniçal de Vilamoura. No Outono 
e na Primavera também é possível observá-la, 
sobretudo na zona de Sagres. 

Pato
de-Bico-Vermelho 
Netta rufina

Anatídeo com distribuição localizada no Algarve. 
Fácil de observar na Lagoa de São Lourenço e 
noutras próximas, como a Foz do Almargem. 
Embora residente, a Primavera e o Verão são as 
melhores alturas para o observar.

Sisão
Tetrax tetrax

Ave estepária pouco abundante no Algarve. Tem 
dois núcleos principais: península de Sagres e 
Castro Marim. Para a observar, a melhor época 
do ano é a Primavera, quando os machos estão 
bastante activos. 

Abelharuco 
Merops apiaster

Migrador estival com forte presença de Abril a 
Setembro, sobretudo nas zonas interiores onde 
encontra abundância de abelhas para se alimentar. 
Muito fácil de observar na Serra do Caldeirão ou 
nas imediações da Ria Formosa (Ludo, Castro 
Marim, etc.).

Ave bastante comum no Algarve, estando 
presente praticamente em todos os tipos de 
habitat terrestres. Muito abundante nos pinhais do 
litoral, nomeadamente nas proximidades do Ludo, 
na Ria formosa e na Serra do Caldeirão.

Charneco
Cyanopica cyanus

Espécie residente no Algarve, com forte presença 
nas lagoas costeiras de água doce próximas da 
Ria Formosa, no Caniçal de Vilamoura e na Lagoa 
dos Salgados. Símbolo do Parque Natural da Ria 
Formosa e uma das principais atracções da região.



Postos de 
Informação 
Turística

Postos 
Municipais 
de Informação 
Turística

Aeroporto Internacional 
de Faro
Aeroporto Internacional 
de Faro
8001-701 Faro 
Tel. 289 818 582

Albufeira
Rua 5 de Outubro 
8200-109 Albufeira
Tel. 289 585 279

Alcoutim
Rua 1.º de Maio 
8970-059 Alcoutim
Tel. 281 546 179

Aljezur
Largo do Mercado
8670-054 Aljezur
Tel. 282 998 229

Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel. 282 457 540

Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365 Armação de Pêra
Tel. 282 312 145

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa 
Tel. 282 357 728

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 - 4 
8950-138 Castro Marim
Tel. 281 531 232

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 - 11
8000-269 Faro
Tel. 289 803 604

Lagos 
Praça Gil Eanes 
(Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel. 282 763 031

Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
Tel. 289 463 900

Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel. 282 911 189

Monte Gordo
Avenida Marginal
8900 Monte Gordo
Tel. 281 544 495

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, 
n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel. 289 713 936

Ponte Internacional 
do Guadiana
A 22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel. 281 531 800

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel. 282 419 132

Quarteira
Praça do Mar
8125 Quarteira
Tel. 289 389 209

Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres 
Tel. 282 624 873

São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel. 289 843 165

Silves 
E. N. 124 
(Parque das Merendas)
8300 Silves
Tel. 282 442 255

Tavira
Rua da Galeria, n.º 9
8800-329 Tavira
Tel. 281 322 511

Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel. 289 515 973
E_mail: posto.turismo@
cm-albufeira.pt

Almancil
Rua de Vale Formoso
8135 Almancil
Tel. 289 392 659

Alte 
Estrada da Ponte, n.º 17
8100 Alte
Tel. 289 478 666

Portimão 
Avenida Zeca Afonso
8500-516 Portimão
Tel. 282 470 717 
E_mail: info@visitportimao.pt 

Querença 
Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel. 289 422 495

Salir  
Rua José Viegas Gregório
8100-202 Loulé 
Tel. 289 489 733

Contactos
Úteis

Websites 
Úteis

www.almargem.org 
Almargem - Associação 
de Defesa do Património 
Cultural e Ambiental 
do Algarve

www.amal.pt 
Grande Área Metropolitana 
do Algarve

www.gnr.pt 
Guarda Nacional Republicana

www.meteo.pt 
Instituto de Meteorologia

www.lpn.pt 
Liga para a Protecção 
da Natureza

www.arocha.org
Associação “A Rocha”

www.spea.pt
Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves

www.icnb.pt
Instituto da Conservação da 
Natureza e Biodiversidade

www.algarvedigital.pt

Entidade Regional de 
Turismo do Algarve
Av. 5 de Outubro, n.º18
8000-076 Faro
Algarve, Portugal
Tel. 289 800 400
Fax: 289 800 489
E_mail: turismodoalgarve@
turismodoalgarve.pt
www.turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

Almargem
Alto de S. Domingos, 14  
8100-756 Loulé 
Tel. 289 412 959 
Fax: 289 414 104 
E-mail: almargem@
mail.telepac.pt

SPEA - Sede Nacional 
Av. João Crisóstomo, 
n.º 18, 4.º Dto., 
1000-179 Lisboa 
Tel. 21 322 04 30 
Tel. 91 938 27 22 
Fax: 21 322 04 39 
E-mail: spea@spea.pt
www.spea.pt
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                                                   (ZC) Serra de Monchique
Descrição 

Zona montanhosa com cumes rochosos, densos bosques de sobreiro, castanheiros e terraços agrícolas. 
Região rica em água: tem numerosas ribeiras, charcos e densa vegetação arbustiva. É o ponto mais 

elevado do Algarve, com excelentes miradouros naturais sobre a paisagem circundante.
Estatuto de Protecção

Zona de Protecção Especial para Aves, Sítio de Interesse para Conservação 
(Rede Natura 2000) e Important Bird Area (IBA).

Aves
Rica avifauna florestal, com destaque para a Águia de Bonelli, a Felosa-do-mato, 

a Escrevedeira-de-garganta-preta e a Cia.  
Quando visitar

Todo o ano, excepto no Verão.
Duração da visita

Meio dia. 
Outras actividades

Passeios pedestres e de bicicleta, montanhismo, desportos de aventura e termalismo. Visitas a 
produtores de mel, aguardente, medronho e de artesanato local.

(ZC) Ria de Alvor  
Descrição

Zona estuarina caracterizada por extensa zona de sapal, protegida do mar por cordão dunar. 
Presença de canais, bancos de vasa, salinas e campos agrícolas na envolvente a norte. 

Estatuto de Protecção
Sítio de Interesse para Conservação (Rede Natura 2000).

Aves
Presença regular de diversas limícolas, incluindo o Borrelho-de-coleira-interrompida, o Alcaravão 
e o Pernilongo. Nas migrações e durante o Inverno, local de ocorrência de Flamingo e Colhereiro.

Quando visitar
Todo ano, excepto no Verão.

Duração da visita
Meio dia. 

Outras actividades
Passeios de barco no estuário e desportos aquáticos. Visita ao centro ambiental 

“A Rocha”, que desenvolve actividades de estudo e observação de aves.

                                                       (HP) Península de Sagres 
Descrição

Planalto costeiro rico em campos agrícolas cerealíferos e pastagens. Extensas arribas rochosas e pequenas 
praias encastradas. Densos matagais mediterrânicos e pequenos núcleos de pinhal-bravo. 

Estatuto de Protecção
Parque Natural, Zona de Protecção Especial para Aves e Sítio de Interesse para Conservação (Rede Natura 

2000), Reserva Biogenética e Important Bird Area (IBA).
Aves

Grande diversidade de aves marinhas, estepárias e rapinas. Área de residência de Gralha-de-bico-
vermelho, Sisão, Cotovia-escura, Felosa-do-mato e Falcão-peregrino. Na migração, presença de milhares 

de passeriformes, de aves planadoras – incluindo a Cegonha-preta, o Abutre-do-egipto, 
o Grifo, a Águia-calçada, o Buteo-vespeiro e a Águia-imperial – e de marinhas, como a Pardela-de-barrete, 

a Pardela-do-mediterrâneo. 
Quando visitar

Todo ano.
Duração da visita

1 dia. 
Outras actividades

Passeios de barco para observação de aves marinhas e cetáceos, botânica e geologia. Percursos 
pedestres e visitas a espaços de interesse cultural (Fortaleza de Sagres e Farol de São Vicente).

(HP) Lagoa dos Salgados
Descrição

Lagoa costeira de água salobra, rodeada de campos agrícolas e pastagens. Protegida do mar 
por extenso cordão dunar, tem margens revestidas por vegetação palustre, caniçais e juncais. 

Estatuto de Protecção
Important Bird Area (IBA).

Aves
Presença de uma diversificada comunidade de aves aquáticas. Local de nidificação de Perra, Garçote, 

Caimão e Alfaiate. Na migração e no Inverno, regista-se a presença de diversas limícolas como o Com-
batente ou o Maçarico-galego e de vários ardeídeos, caso do Papa-ratos ou do Maçarico-preto. Zona de 

ocorrência de raridades: Pato-de-rabo-alçado, Galeirão-de-crista ou Pilrito-grande.
Quando visitar

Todo ano.
Duração da visita

Meio dia, na parte da tarde. 
Outras actividades

Passeios pedestres e praia.

Foz de Odeleite (ZC)

Descrição
Zona ribeirinha, afluente do Rio Guadiana, rica em galerias ripícolas e hortas tradicionais. 
Percursos sinalizados para percorrer a pé ou de carro.
Estatuto de Protecção
Zona Especial de Conservação (Rede Natura 2000).
Aves
Área de nidificação de Rouxinol-do-mato, Abelharuco, Cia, Charneco, Felosa-de-bigodes, 
Águia-cobreira, Guarda-rios, Cotovia-escura, entre outras.
Quando visitar
Sobretudo na Primavera e no Outono.
Duração da visita
Meio dia, na parte da manhã. 
Outras actividades
Passeios pedestres, visitas a aldeias serranas tradicionais e provas de gastronomia local.

Alcoutim e Rio Guadiana (ZC) 
Descrição
Zona árida, pouco florestada, rica em hortas e pomares de sequeiro. Presença de azinhais e densos 
carrascais nas margens orientadas para o Rio Guadiana. Percurso junto ao rio com belas paisagens 
e miradouros.
Estatuto de Protecção
Zona Especial de Conservação (Rede Natura 2000).
Aves
Área de nidificação de Papa-figos, Rouxinol-do-mato, Charneco, Felosa-do-mato, 
Parda-montes, Andorinha-daurica, Borrelho-pequeno-de-coleira e Bufo-real. 
Área de ocorrência regular de Andorinhão-cafre.
Quando visitar
Especialmente na Primavera.
Duração da visita
Uma manhã. 
Outras actividades
Percursos sinalizados, visitas a pequenos museus e passeios de barco no rio. 

Serra do Caldeirão (HP) 
Descrição
Zona montanhosa, revestida por densos bosques de sobreiro e de matos arbustivos. Numerosas linhas 
de água ricas em vegetação ribeirinha. 
Estatuto de Protecção
Zona de Protecção Especial para Aves, Sítio de Interesse para Conservação (Rede Natura 2000) 
e Important Bird Area (IBA).
Aves
Presença diversificada de avifauna florestal, com destaque para os passeriformes e para as aves de rapina. 
Área de residência de Felosa-do-mato, Melro-azul, Águia de Bonelli e Bufo-real. Na Primavera acolhe 
diversas aves estivais, como a Felosa-de-bigodes, a Andorinha-daurica, a Toutinegra-real, o Papa-figos, 
a Águia-cobreira e o Torcicolo.  
Quando visitar
Todo o ano, excepto no Verão.
Duração da visita
Meio dia, na parte da manhã. 
Outras actividades
Passeios pedestres, visitas a aldeias tradicionais serranas, provas de gastronomia local e apreciação 
de artesanato.

Sapal de Castro Marim
e Vila Real de Sto. António (HP)

Descrição
Uma das zonas húmidas mais importantes de Portugal, caracterizada pela presença de extensos sapais 
e complexos de salinas, ainda em funcionamento. 
Estatuto de Protecção
Reserva Natural, Zona de Protecção Especial para Aves (Rede Natura 2000), Sítio Ramsar e Important 
Bird Area (IBA).
Aves
Ocorrência de numerosas aves aquáticas de mais de 200 espécies ao longo do ano, incluindo a Gaivota 
de Audouin, a Gaivota-de-bico-fino, a Givina-de-bico-vermelho, o Flamingo e o Colhereiro. Área de 
residência da Calhandrinha-das-marismas e do Sisão e de nidificação da Felosa-tomilheira, da 
Perdiz-do-mar, do Tartaranhão-caçador e do Alcaravão.
Quando visitar
Todo o ano, excepto no Verão.
Duração da visita
1 dia.
Outras actividades
Contacto com actividades tradicionais, como a salinicultura, e observação do património histórico, 
nomeadamente o Castelo de Castro Marim.

(ZC) Caniçal de Vilamoura
Descrição

Extenso caniçal com diversas lagoas artificiais, canais e valas de escoamento. Nas imediações, presença ainda de 
campos agrícolas cerealíferos e pomares de sequeiro. 

Estatuto de Protecção 
Important Bird Area (IBA)

Aves
Área de nidificação de Garçote, Garça-vermelha, Caimão e Águia-sapeira. Na migração e no Inverno, presença 

de numerosos passeriformes, como o Rouxinol-dos-caniços e o Chapim-de-máscara, e de vários anatídeos, como 
a Perra e o Pato-de-bico-vermelho. 

Quando visitar
Todo ano, excepto no Verão.

Duração da visita
Meio dia. 

Outras actividades
Praia, visita à villa romana do Cerro da Vila.

Mapa do Algarve

Ria Formosa
Descrição
Terceira zona húmida mais importante do país, caracterizada por uma extensa zona estuarina 
rica em sapais, salinas, dunas, canais, bancos de vasa e espelhos de água. 
Estatuto de Protecção
Parque Natural, Zona de Protecção Especial para Aves e Sítio de Interesse para Conservação 
(Rede Natura 2000), Sítio Ramsar e Important Bird Area (IBA).
Aves
Local de ocorrência de milhares de aves aquáticas ao longo do ano, especialmente garças, limícolas e patos. 
Destaque para a Gaivota de Audouin, a Chilreta, o Colhereiro e o Flamingo. Presença regular de Águia-pesqueira 
e Peneireiro-cinzento no Inverno.
Locais a visitar
Arraial Ferreira Neto, Sítio das Quatro Águas e Santa Luzia (Tavira), Fuzeta e Quinta de Marim (Olhão), Ludo (Faro e Lou-
lé). A poente, destaque para uma zona florestal e várias lagoas costeiras onde é possível encontrar o Garçote, a Garça-
vermelha, o Caimão e o Pato-de-bico-vermelho. Sugere-se ainda a visita à Quinta do Ludo e à Lagoa de São Lourenço.
Quando visitar
Todo o ano, excepto no Verão.
Duração da visita
2 (ou mais) dias. 
Outras actividades
Passeios de barco na ria, caminhadas, visitas a espaços culturais de Faro e Tavira.

Lagoas Costeiras de Loulé (ZC) 
Descrição
As lagoas do Garrão, das Dunas Douradas e da Foz do Almargem são três pequenas zonas húmidas 
situadas junto ao litoral, envolvidas por pinhal e cordões dunares. Espaços ricos em vegetação 
palustre, com caniço e juncos.
Estatuto de Protecção
A Lagoa do Garrão está inserida na Rede Natura 2000.
Aves
Área de ocorrência de diversas espécies de aves aquáticas, nomeadamente o Caimão, a Garça-vermelha, o 
Pato-de-bico-vermelho e o Zarro, bem como de espécies florestais como a Charneco e a Poupa. No Inverno, 
a Foz do Almargem é um excelente local para observação de Chapim-de-máscara e Escrevedeira-dos-caniços. 
Quando visitar
Todo o ano, excepto no Verão.
Duração da visita
Meio dia.
Outras actividades
Passeios pedestres e praia.
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