


ALOJAMENTO LOCAL PARA AVES
O “Alojamento Local para Aves” é 
uma projeto que venceu o Orçamento 
Participativo Portugal de 2018 e resulta de 
uma colaboração entre a Associação Vita 
Nativa e a Direção Regional do Algarve do 
Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas. 
Durante 2 anos irão ser instaladas e 
monitorizadas cerca de 2000 caixas-ninho 
em todo o Algarve, destinadas as várias 
espécies de aves urbanas que fazem ninhos 
em cavidades. Serão ainda realizadas 
atividades de educação e sensibilização 
ambiental com diferentes grupos da 
sociedade. Pretende-se com o projeto 
aproximar as pessoas da biodiversidade em 
seu redor e tornar os espaços urbanos do 
Algarve mais apetecíveis para as aves, as 
quais trazem benefícios como o controlo 
natural de pragas biológicas (por exemplo, 
a lagarta-do-pinheiro).

alaves@vitanativa.org

Se detetar alguma ave a entrar numa das caixas- 
-ninho com o nosso símbolo, comunique connosco 
através do email alaves@vitanativa.org

A sua ajuda é fundamental para a monitorização das caixas- 

-ninho e aves que as venham a ocupar. Ilu
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OBJETIVOS
1.    Fixação de um maior número e 
diversidade de aves em meio urbano.
 
2.    Fomentar o interesse e proporcionar 
um maior contacto da sociedade com as 
aves.

3.    Educar e sensibilizar os cidadãos 
para a importância biológica que as 
aves desempenham no equilíbrio dos 
ecossistemas.

4.    Ajuda no controlo das populações de 
algumas espécies-praga, como a lagarta- 
-do-pinheiro e roedores. 

5.    Contribuir para o desenvolvimento e 
divulgação do conhecimento científico.



AÇÕES
•     Estabelecer parcerias e definir locais de 
instalação 
•     Cedência e instalação de forma gratuita 
das 2000 caixas-ninho
•     Monitorização e manutenção das 
caixas-ninho instaladas
•     Divulgação do projeto, como por 
exemplo através da transmissão online de 
imagens de caixas ocupadas
•     Realização de atividades de educação e 
sensibilização ambiental
•     Desenvolvimento de trabalhos 
científicos

Parceiros que procuramos
•     Municípios do Algarve, comunidades 
Escolares, agricultores, hotelaria, 
silvicultores, universidades e laboratórios 
de investigação.



Chapim-real
Chapim-azul
Chapim-de-POUPA

Espécies que QUEremos beneficiar



Espécies que QUEremos beneficiar

Poupa
Estorninho-preto



MOCHO-GALEGO

Espécies que QUEremos beneficiar



Espécies que QUEremos beneficiar

PENEIREIRO-vulgar



Espécies que QUEremos beneficiar

CORUJA-DAS-TORRES



Espécies que QUEremos beneficiar

andorinhão-preto
andorinhão-pálido



VITA NATIVA
A Vita Nativa é uma organização 
portuguesa sem fins lucrativos para a 
Conservação do Ambiente que pretende 
promover o estudo e a conservação da 
natureza, divulgar e valorizar o património 
natural e contribuir para a participação 
ativa na defesa do ambiente e dos serviços 
do ecossistema.

Fundada em 2018, a Vita Nativa é uma 
associação independente e apartidária que 
teve como ponto de partida o coração da 
Ria Formosa, onde foi constituída por um 
grupo de profissionais que desenvolvem 
atividade na área da conservação da 
natureza e ambiente e que se juntaram 
pela necessidade de dar resposta ativa 
e coordenada a várias problemáticas 
ambientais identificadas.

Por esse motivo, a Vita Nativa conta com 
uma equipa multidisciplinar, dinâmica e 
comprometida em trazer uma nova visão 
e abordagem prática sobre as diferentes 
temáticas ambientais.



PARCEIROS

CONTACTOS
VITA NATIVA -  ASSOCIAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE

www.vitanativa.org

ALAVES@vitanativa.org

(+351) 936 436 948

Morada para correspondência: 

Sítio Pinheiros de Marim CP 247-A Quelfes 8700-225 Olhão

FINANCIAMENTO


