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OS NOSSOS SERVIÇOS NA 
ÁREA DE MONITORIZAÇÃO  
DE MORCEGOS

Somos uma equipa multidisciplinar 
composta por técnicos com vasta 
experiência em monitorização de morcegos 
em diversos tipos de estudos. Temos 
técnicos certificados em trabalhos em 
altura com formação reconhecida pela 
Global Wind Organization (GWO), técnicos 
com nível 2 e 3 em espeleologia inscritos 
na Federação Portuguesa de Espeleologia 
(FPE), técnicos credenciados para  
a verificação e validação do estado  
dos equipamentos de proteção coletiva  
e equipamentos de proteção individual (EPI) 
necessários e técnicos credenciados pelo 
Instituto da Conservação da Natureza  
e das Florestas (ICNF) para monitorização 
de abrigos, captura e manuseamento  
de morcegos.

Temos as ferramentas necessárias  
para a realização do seu projeto  
de forma rápida e eficaz.

Elaboramos planos de monitorização, 
fazemos a instalação e manutenção  
de equipamentos em altura, realizamos 
amostragens específicas, analisamos  
e tratamos os dados recolhidos,  
elaboramos relatórios. 

O QUE FAZEMOS?

_ Serviços na Área de Monitorização de Morcegos
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QUEM SOMOS?

• Monitorização acústica ativa  
e passiva com detetores 
manuais e detetores automáticos

• Prospeção  de mortalidade e 
fatores de correção  
de mortalidade

SERVIÇOS RELACIONADOS COM MORCEGOS:

• Prospeção e monitorização  
de abrigos

• Amostragens com redes de 
nébula e armadilha de harpa

• Instalação de abrigos artificiais  
(caixas-abrigo)

• Elaboração de planos  
de monitorização

• Elaboração de relatórios  
de avaliação de impactes  
e monitorização
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• Planeamento de medidas  
de minimização e compensação 
para morcegos (e.g. gestão  
 de habitat)
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Utilizamos detetores acústicos de 
última geração que melhoram a 
qualidade dos dados recolhidos 
e permitem otimizar as 
amostragens. 

RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

Captura áudio (espectro total)

Armazenamento  
como ficheiro Wav

Criação de espectogramas  
e sonogramas

A análise dos dados acústicos 
é feita com recurso a software 
específico e a algoritmos próprios, 
o que permite um processamento 
mais rápido, com menores perdas 
de qualidade. 

Análise e classificação

Utilizamos as mais recentes 
tecnologias de alojamento 
e processamento em cloud, 
garantindo o armazenamento 
fiável dos dados durante o período 
de duração do projeto.
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