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[RESUMO DO PROJETO] O Projeto LIFE Terras do Priolo (LIFE12
NAT/PT/000527) resulta de uma parceria entre a Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (SPEA) e a Secretaria Regional de Energia,
Ambiente e Turismo (SREAT), com a contribuição do instrumento
financeiro LIFE da Comunidade Europeia. Pretende contribuir para a
gestão do sítio da Rede Natura 2000 ZPE Pico da Vara/ Ribeira do
Guilherme, através da implementação de medidas inovadoras de gestão
e restauração da floresta Laurissilva, monitorização da biodiversidade,
gestão do uso público, sensibilização das populações e promoção da
sustentabilidade a longo prazo. Esta gestão melhorada da ZPE irá
contribuir para a conservação efetiva da população mundial de Priolo
(Pyrrhula murina) que se encontra restrita a esta área protegida da ilha
de São Miguel, nos Açores

Parceiros
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Cofinanciamento

Missão
Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus habitats,
promovendo um desenvolvimento que garanta a viabilidade do
património natural para usufruto das gerações futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma
Organização Não Governamental de Ambiente que trabalha para a
conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. Como
associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios e de
diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de
uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLIFE
International, que atua em 120 países e tem como objetivo a
preservação da diversidade biológica através da conservação das
aves, dos seus habitats e da promoção do uso sustentável dos
recursos naturais.
A SPEA foi reconhecida como entidade de utilidade pública em
2012.

www.spea.pt
www.facebook.com/spea.BirdLIFE
https://twitter.com/spea_birdLIFE
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RESUMO
O presente relatório apresenta uma síntese das atividades desenvolvidas no âmbito das ações
E1, E2 e E3. São disponibilizadas informações sobre o alcance das atividades e um exercício de
reflexão sobre o impacto destas para as Terras do Priolo. No total foram elaboradas 17 tipos de
atividades que foram desenvolvidas 226 vezes e com o alcance de um público de 2030 pessoas.
As atividades incidiram sobre a população local e visitantes das Terras do Priolo. A
sensibilização de turistas e visitantes possibilitou a sua caracterização geral e avaliação do grau
de satisfação. As atividades voltadas para a população local consistiram em atividades de
tempos livres, lúdicas, recreativas e atividades escolares, esta última desenvolvida através do
programa escolar do Centro Ambiental do Priolo. No âmbito das presentes ações foram
realizadas ações de formação de guias de turismo e capacitação de professores, promovendo a
disseminação de conhecimentos sobre o patrimônio natural das Terras do Priolo entre estes
profissionais e, consequentemente, na audiência por eles alcançada: turistas e estudantes,
respectivamente. Também fazem parte do trabalho desenvolvido a participação de feiras
nacionais e internacionais para divulgação do projeto, participação em eventos técnicocientíficos, organização de ações de voluntariado.

SUMMARY
This report summarizes the activities carried out in the scope of the actions E1, E2 and E3. The
impact of these activities for the Terras do Priolo region were discussed. In total, 17 types of
activities were created and developed 226 times with an audience of 2030 people. The activities
focused on the local population and visitors of the Priolo Lands. The activities with tourists and
visitors allowed their general characterization and the assessment of satisfaction level. Activities
with local population consisted of leisure, recreational and school activities, the latter developed
through the school program of the Priolo Environmental Center. In the context of these actions,
turistic guides training and teacher capacity were carried out in order to promote the
dissemination of knowledge about the natural heritage of the Terras do Priolo region among
these professionals and, consequently, the audience reached by them: tourists and students,
respectively. The aforementioned actions also included the participation in national and
international fairs, technical-scientific events and volunteering campaigns organization.
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1. AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO REALIZADAS
1.1 Sensibilização da comunidade local – E1
A ação E1 do projeto LIFE+ Terras do Priolo consistiu no desenvolvimento de um conjunto de
atividades (figura1) destinadas à população geral para a sensibilização sobre o priolo e as ameaças
que enfrenta, assim como a importância da conservação da biodiversidade dos Açores e
especificamente da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme. Ao longo do projeto verificamos a
importância de diversificar as atividades realizadas de modo a envolver um maior número de pessoas
e, portanto, novas atividades foram incluídas para além das originalmente propostas no projeto, mas
resguardando-se o cumprimento dos objetivos previamente delineados. A tabela 1 apresenta a lista
de atividades realizadas no âmbito da ação E1.

Figura 1_ Imagem de duas atividades realizadas: Percurso pedestre ao Pico da Vara e “Priolo, tesouro da
Tronqueira”.
Tabela 1_ Atividades de sensibilização para a comunidade local (E1).
Atividades previstas
Visitas aos viveiros
“Conheça um projeto de conservação”
“Venha conhecer as turfeiras”
“Priolo, Tesouro da Tronqueira”
“À descoberta da Laurissilva”
Cursos para guias turísticos
Dias de Voluntariado
Fim-de-semana da biodiversidade

Nº atividades

Nº participantes
61
23
4
14
13
4
20
47

360
180
46
109
103
55
320
326

1
11
1
2
6
11
2
3
3

42
130
17
34
32
169
34
39
34

18
29
6

11250
1751
730

279

15761

Outras atividades
Jornadas do Priolo (público geral)
Observação de Aves nas Terras do Priolo
Olhando às estrelas nas Terras do Priolo
“Os sons das aves”
Passeio noturno nas Terras do Priolo
Percursos pedestres nas Terras do Priolo
Percursos biodiversidade: “Cogumelos”
A Rota da Água
Sessão de anilhagem científica de aves
Participação em feiras, congressos e outros eventos
Participação em feiras
Palestras em workshops, seminários, congressos
Divulgação em eventos
TOTAL
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1.1.1.

Visitas guiadas aos viveiros do projeto

Os viveiros do projeto LIFE+ Terras do Priolo (figura 2), transladados aos serviços de
desenvolvimento agrário de Santo António Nordestinho tiveram desde a sua instalação o objetivo de
cumprir a dupla função de produção de plantas nativas e sementes para as ações de restauro
ecológico e de divulgação das plantas endémicas e nativas dos Açores e a sua potencialidade de uso
como espécie ornamental em substituição de plantas exóticas e potencialmente invasoras.

Figura 2_ Visitas guiadas aos viveiros do projeto LIFE+ Terras do Priolo.

No total foram realizadas 61 visitas guiadas com 360 participantes tanto de população local como de
visitantes estrangeiros interessados no trabalho realizado pelo projeto. O ano em que foram
realizadas o maior número de visitas foi em 2016 (Figura 3), já com os viveiros a funcionar em pleno
tras a mudança das instalações. Em 2019 todas as visitas aos viveiros foram integradas em visitas
para conhecer o projeto pelo que não foram contabilizadas neste ponto.

Figura 3_Visitas aos viveiros do projeto LIFE+ Terras do Priolo e classificação dos participantes por
procedencia.

Em relação com a procedência dos participantes nas visitas (Figura 3), apesar de ser uma atividade
inicialmente pensada e divulgada para a população local, teve uma grande procura entre visitantes
aos Açores, tanto de Portugal Continental e Madeira como internacionais. Estes últimos também
representaram grupos maiores de visitantes.
No âmbito das visitas aos viveiros, foi também implementada a possibilidade de que os visitantes
locais levassem uma planta nativa para casa, com o intuito de promover a utilização de estas
espécies como ornamentais e reduzir a utilização de espécies exóticas e potencialmente invasoras.
Esta possibilidade foi aproveitada por 20 dos visitantes locais que realizaram a visita.
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1.1.2.

“Conheça um projeto de conservação”

Esta atividade tinha como objetivo promover uma visita às diferentes ações de conservação do
projeto LIFE+ Terras do Priolo, mas também a ações de conservação desenvolvidas previamente na
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e no SIC Serra da Tronqueira/ Planalto dos Graminhais
(Figura 4). A duração da atividade era de um dia completo com pic-nic para o almoço e percorria
desde as Turfeiras do Planalto dos Graminhais às ações de conservação da Mata dos Bispos e
Estrada da Tronqueira, visitando também o Centro Ambiental do Priolo e os viveiros do projeto. Esta
visita foi realizada com diversos percursos e tanto em atividades organizadas e divulgadas como para
grupos específicos por marcação.

Figura 4_ Visita ao projeto da Directora da BirdLIFE International e de população local

Foram realizadas 24 visitas ao projeto com um total de 191 participantes. O ano em que foram
realizadas mais visitas e com grupos maiores foi 2016 que inclui a visita inserida no âmbito do Atlas
do Priolo com 50 participantes (Figura 5). Um importante número de estas visitas foram para grupos
institucionais, isto é representantes do Governo Regional e outros parceiros do projeto, visitas da
BirdLIFE International e outras entidades internacionais ligadas a conservação da natureza (i.e.
Partners 4 New Economy group) e visitas outros projetos LIFE

Figura 5_Número de atividades e participantes na atividade “Conheça um projeto de conservação” e distribuição
dos participantes por tipo de público.

Para além destas atividades foram realizadas 4 visitas guiadas “Venha a conhecer as turfeiras”
apenas às turfeiras do Planalto dos Graminhais com o intuito de dar a conhecer este habitat
prioritário, a sua importância na gestão do ciclo hidrológico nos Açores e as ações de restauro
realizadas no âmbito do projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável. Nesta atividade participaram 46
pessoas, todas elas população local.
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1.1.3.

“Priolo – tesouro da Tronqueira” e “À descoberta da Laurissilva – Rota do CAP”

Inicialmente no projeto foi proposta a atividade “Priolo – tesouro da Tronqueira” que tinha como
objetivo realizar uma visita de entre 3 e 4 horas de manhã à estrada da Tronqueira para conhecer as
ações do projeto e ter a possibilidade de observar o priolo. Esta atividade era realizada
essencialmente no verão, em que as possibilidades de observação da ave são maiores. A partir de
2014 foi incluída uma outra atividade “À descoberta da Laurissilva” realizada a pé desde o Centro
Ambiental do Priolo e pela Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro com visita ao Parque
de Endémicas para observação das principais espécies da Floresta Laurissilva dos Açores. Este
passeio a pé também permitia a observação do priolo.
Estas duas atividades concentraram-se nos meses de verão e especialmente estiveram associadas
ao programa “Biologia no Verão” da Ciência Viva, com o intuito de promover ainda mais as atividades
e a participação da população local nas mesmas (Figura 6).

Figura 6_ “Priolo, tesouro da Tronqueira” e “À descoberta da Laurissilva – Rota do CAP”
No total foram realizadas 27 atividades com 212 participantes dos quais o 99% foram população local.
A participação nas duas atividades foi muito semelhante sendo que por vezes houve pessoas que
participaram nas duas atividades por considera-las complementares (Figura 7).

Figura 7_Número de atividades e participantes nas atividades educativas
“Priolo, tesouro da Tronqueira” e “À descoberta da Laurissilva”
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1.1.4.

Cursos de formação de guias turísticos

Foram realizados ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo 4 formações para guias turísticos na
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme (2014, 2015, 2016 e 2017) com um total de 55 guias
turísticos participantes na formação. Em 2018, não foi possível organizar esta formação, mas no seu
lugar foram realizadas várias palestras que contavam como público principal guias e empresários
turísticos. Para além da formação de guias turísticos, no âmbito da organização do III Atlas do Priolo
foi realizada uma formação para os voluntários participantes que incluiu informações sobre a biologia
e comportamento desta ave, identificação e realização de censos de aves entre outras, e que contou
com 45 participantes (Tabela 2).
Tabela 2_ Ações de formação organizadas no projeto LIFE+ Terras do Priolo (excluindo formações a
professores)
Data inicio

Data fim

Atividade

22/03/2014

23/03/2014

Curso de Guias da Natureza na ZPE

15

18/04/2015

19/04/2015

Curso de Fauna e Flora da ZPE

17

26/10/2016

26/10/2016

Formação Terras do Priolo - CMN

27/06/2016
28/10/2017

05/11/2017

Participantes

7

Formação - Atlas do Priolo

45

Curso de Fauna, Flora e Património das Terras do Priolo

16

TOTAL

100

O programa desta formação foi sendo alterado ao longo do projeto para incluir nova informação e
para se adaptar às necessidades identificadas pelos formandos em edições anteriores. Assim, a
última formação, realizada em 2017 incluiu a componente de património das Terras do Priolo e incluiu
duas visitas de estudo de modo a apresentar as diferentes potencialidades turísticas das Terras do
Priolo para além das diretamente ligadas à ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme. Esta nova
versão da formação, mais enquadrada com a Carta Europeia de Turismo Sustentável poderá ser
replicada após a conclusão do projeto e como complemento aos cursos oficiais de Guias de Parques
Naturais dos Açores promovidos pela Direção Regional do Ambiente (Figura 8).

Figura 8_ Cursos de formação para guias turisticos na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e nas Terras do
Priolo.

O projeto LIFE+ Terras do Priolo colaborou também com a realização das ações de formação de
Guias do Parque Natural de Ilha de São Miguel realizados em 2016 (Nordeste e Ponta Delgada) e
2018 (Ponta Delgada e Vila Franca do Campo) na ilha de São Miguel

10_ Título. Relatório da Acção XX

1.1.5.

Dias de voluntariado

Foram promovidas várias ações de voluntariado (Figura 9) ao longo do projeto que permitiram à
população local e alguns visitantes ou grupos organizados envolver-se em várias ações do projeto
(Figura 10).

Figura 9_ Voluntariado para mapeamento de invasoras e de plantação de espécies nativas e endémicas
dos Açores

Figura 10_ Voluntários do III Atlas do Priolo

No total foram promovidos 20 “Dias de Voluntariado” com um total de 320 participantes (Figura 11).
As principais atividades de voluntariado realizadas foram ações de plantação de espécies nativas e
endémicas dos Açores nas várias áreas de intervenção do projeto (13), mapeamento de espécies
exóticas invasoras (4), voluntariado nas turfeiras (1), construção de um bebedouro para aves no
Centro Ambiental do Priolo (1) e contagem de Priolo no III Atlas do Priolo (1). Os participantes nestas
atividades foram na sua maioria população local, se bem algumas atividades, nomeadamente o III
Atlas do Priolo contaram com voluntários nacionais e internacionais que viajaram propositadamente
para participar na atividade.

Figura 11_ Número de atividades e número de participantes nos “Dias de
voluntariado” do projeto LIFE+ Terras do Priolo.
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1.1.6.

Fim-de-semana da biodiversidade

O Fim-de-semana da biodiversidade foi realizado 4 vezes, com um total de 326 participantes (Tabela
3). Nos dois primeiros anos do projeto (2014 e 2015), foi realizado um grande esforço para promover
este evento com a realização de um grande número de atividades (Figura 12). Nos anos seguintes,
não foi possível apresentar um programa tão alargado mas continuou-se a realização do Fim-desemana da Biodiversidade com a realização de várias atividades num mesmo final de semana. Em
2018, apesar do alargamento do prazo de implementação do projeto, uma vez que esta atividade já
não estava prevista, não foi realizada.
Tabela 3_ Edições do Fim-de-semana da Biodiversidade, nº de atividades promovidas e nº de
participantes
Data início

Data fim

Atividade

Nº atividades

Participantes

04/10/2014

05/10/2014

Fim-de-Semana da Biodiversidade

19

138

26/09/2015

27/09/2015

Fim-de-Semana da Biodiversidade

19

170

19/11/2016

20/11/2016

Fim-de-Semana da Biodiversidade

3

12

26/08/2017

27/08/2017

Fim-de-Semana da Biodiversidade

6

6

47

326

TOTAL

Figura 12_ Algumas das atividades desenvolvidas no Fim-de-semana da biodiversidade em 2104 e
2015.
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1.1.7. Outras atividades
Para além das atividades definidas na candidatura do projeto LIFE+ Terras do Priolo, estava prevista
a realização de outras atividades com o intuito de promover a biodiversidade e a conservação da flora
e fauna autóctone dos Açores nas Terras do Priolo. Neste sentido, foram realizadas uma grande
diversidade de ações (Tabela 4), desde observação de aves e percursos pedestres a atividades mais
especificas como a identificação de cogumelos (Figura 13) ou as atividades de anilhamento de aves.
Tabela 4_ Outras atividades realizadas no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo
Jornadas do Priolo
Observação de Aves nas Terras do Priolo
Olhando as estrelas nas Terras do Priolo
Os Sons das Aves
Percurso noturno por Terras do Priolo
Percurso Pedestre por Terras do Priolo
Percursos Biodiversidade: Cogumelos
Rota da Água
Sessão de Anilhamento de Aves
TOTAL

nº atividades

nº participantes

1
11
1
2
6
11
2
3
3
40

42
130
17
34
32
169
34
39
34
531

Figura 13_ Passeio de biodiversidade: Cogumelos e Rota da Água..

No total foram realizadas 40 atividades com 531 participantes com especial incidência em 2014
(Figura 14) e sem contar as que foram realizadas no âmbito dos eventos “Fim-de-semana da
Biodiversidade”.

Figura 14_ Número de atividades e número de participantes em outras
atividades no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo.
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1.1.8.

Participação em feiras, congressos e eventos para divulgar o projeto

Para além das atividades dirigidas para a população local, o projeto LIFE+ Terras do Priolo tentou
estar presente em espaços públicos e eventos sempre que possível para divulgar o projeto e os
valores naturais e culturais das Terras do Priolo através da colocação de stands em feiras,
exposições e realização de atividades educativas (Figuras 15 e 16).

Figura 15_ British Birdwatching Fair e Macaronight em 2018.

Figura 16_ Feira do Santo Cristo e a exposição “O Priolo e a fuga a extinção”.

Ao longo do projeto foram realizadas 35 exposições públicas e participações em eventos de diversa
natureza que envolveram quase 20.000 participantes (Figura 17). O número de participantes foi
estimado com base na afluência habitual para muitas das atividades, uma vez que não foi possível
obter dados concretos do número de pessoas atingidas pelas atividades.
Em termos de público-alvo, a maioria dos eventos estavam destinados a população local, mas o
projeto também participou em eventos de divulgação turística com a British Birdwatching Fair, a Bolsa
de Turismo de Lisboa e o Market-place da Conferência EUROPARC 2017.

Figura 17_Nº de eventos em que o projeto LIFE+ Terras do Priolo
paricipou e público atingido estimado.
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1.1.9.

Palestras sobre o projeto em congressos, seminários, workshops, etc.

O projeto LIFE+ Terras do Priolo e as suas ações foram também apresentados em vários encontros
científicos/técnicos e conferencias (Figura 18).

Figura 18_ VII Congresso da SPEA (2014) e X Congresso da SPEA (2019).

No total, os elementos do projeto participaram em 29 seminários, workshops, congressos e
conferencias com um público estimado de quase 2000 pessoas (Figura 19).

Figura 19_ Número de atividades e número de pessoas atingidas.

A maioria das palestras foram dadas em eventos em Ponta Delgada ou Nordeste, se bem houve
também participação em congressos internacionais e em outras ilhas dos Açores. O principal públicoalvo foi a comunidade científica e técnicos, mas houve também palestras destinadas ao sector
turístico, setor florestal e algumas para a população em geral (Figura 20).

Figura 20_ Localidades de realização dos congressos e tipo de público atingido pelas palestras.
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1.2 Sensibilização da comunidade escolar – E2
A ação E2 tinha como objetivo desenvolver um programa educativo com atividades específicas para cada
ciclo de ensino e adaptadas ao currículo escolar para as escolas da ilha de São Miguel, com o intuito de
dar a conhecer o Priolo, o seu habitat e a restante biodiversidade dos Açores assim como as ações
de conservação da natureza implementadas pelo projeto.
Foi promovido para todas as Escolas da Ilha de São Miguel um Programa Escolar anual com um
conjunto de atividades ofertadas para as escolas tanto na escola (O Priolo visita a minha Escola)
como em visita de estudo à ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme (A minha escola visita o Priolo).
Em alguns casos, ao pedido das escolas, foram também desenvolvidas atividades “a medida” que
foram encaixadas nos diferentes programas. Para as escolas dos municípios de Nordeste e
Povoação para além da oferta destas atividades foi realizado um acompanhamento em parceira com
os conselhos executivos e os programas ECOESCOLAS de modo a promover um envolvimento ainda
mais ativo dos alunos nas atividades propostas, com um maior número de visitas de estudo e
oportunidades de voluntariado. Estes Programas de Educação Ambiental foram também para
educação não formal. No âmbito de esta ação, foi também criada a Exposição Escolar “O Priolo e a
fuga a extinção” (Relatório E2- Exposição Escolar)
Para além das atividades previstas, o projeto LIFE+ Terras do Priolo participou em várias Férias
Educativas organizadas por diversas entidades que envolviam turmas escolares ou ATLs em
atividades de divulgação científica e educação ambiental. Finalmente, e uma vez que o projeto
recebeu algumas solicitações da Universidade dos Açores para desenvolver palestras e visitas de
estudo, o programa escolar foi alargado para o ensino superior.
No total foram realizadas 457 atividades com 14.394 alunos envolvidos e 7 formações para
professores com um total de 116 professores formados. O programa que apresentou um maior
número de atividades, conforme previsto foi o Programa de Educação Ambiental para as Terras do
Priolo, seguido de “O priolo visita a minha escola” e “A minha escola visita o Priolo”. O programa de
Educação Ambiental para campos de férias também teve uma importante participação (Tabela 5).
Tabela 5_ Programas de Educação Ambiental desenvolvidos no âmbito da ação E2, número de
atividades realizadas e número de participantes.

Atividade

Nº atividades

Nº formandos

O Priolo visita a minha escola

107

2071

A minha escola visita o Priolo

58

1369

Programa de EA para as Terras do Priolo

184

3831

Programa EA para ATLs e Campos de Férias

58

1724

Feiras educativas

13

1009

Exposição

29

3797

Jornadas do Priolo

3

543

Atividades com a Universidade dos Açores

5

50

Formação de professores

7

116

464

14510

Os vários programas e atividades envolveram 90 entidades educativas diferentes tanto da ilha de São
Miguel como de outras ilhas Açorianas, Madeira, Portugal continental e até algumas escolas
internacionais em viagem de estudo aos Açores.
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1.2.1 O Priolo visita a minha escola
O Programa “O Priolo visita a minha escola” incluí várias atividades em sala de aula relacionadas com
o Priolo, a Floresta Laurissilva, as ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo e a biodiversidade do
Açores (Figuras 21 a 24).
As atividades propostas neste programa foram as seguintes:
 O Conto do Jaime: Storytelling baseado nos contos do Jaime (conjunto de três contos que
narram as aventuras dum jovem Priolo na Serra da Tronqueira) que se completam com atividades de
pintura, construção de fantoches e representação do conto.
 À Descoberta da Laurissilva: Atividade que tem como objetivo aproximar aos alunos das plantas
da floresta Laurissilva. Inicialmente realizada com a exposição “Uma floresta, um futuro” foi
gradualmente alterada utilizando as plantas dos viveiros do projeto de modo que os alunos pudessem
ter um contacto direto com as espécies.

Figura 21_ “À descoberta da Laurissilva” e “Os contos do Jaime”.

 Aves da minha Escola: Atividade de construção de comedouros no recreio da escola. Esta
atividade pretende ser continuada pelas turmas com um seguimento periódico das aves que
aparecem no jardim da escola.
 Aves dos Açores: Palestra sobre as aves dos Açores com foco nas suas características
distintivas. No final, os alunos são convidados a desenhar uma ave utilizando estas características.

Figura 22_ “Aves da minha escola” e “Aves dos Açores”.
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 Gincana do Priolo: Numa corrida orientada ao ar livre e através da realização de jogos
dinâmicos, as crianças vão descobrir o Priolo, o seu habitat, as ameaças à sua conservação e as
ações realizadas para protegê-lo.
 De Ossos nas Mãos: Atividade de descoberta e identificação de ossos de aves dos Açores que
permite aos alunos compreender melhor a sua biologia e algumas das ameaças à sua conservação.

Figura 23_ “Gincana do Priolo” e “De Ossos nas Mãos”.

 Aprende Inglês com o Priolo: Palestra sobre o Priolo em inglês que pode ser aproveitada para
trabalhar temas do currículo escolar de inglês.
 Turismo Sustentável, uma oportunidade de desenvolvimento: Esta atividade consiste numa
palestra que refere o processo de adesão das Terras do Priolo à Carta Europeia de Turismo
Sustentável e reflete sobre o conceito de sustentabilidade e turismo sustentável.
 Palestras e atividades “a medida”: Para além destas atividades pré-definidas, foram realizadas
outras palestras e atividades ao pedido das escolas sobre temáticas relacionadas com a área de
intervenção do projeto.
 Plantas Nativas na minha Escola: Atividade consistente na criação de um jardim de espécies
endémicas e nativas dos Açores no recreio das escolas.

Figura 24_ “Aprende inglês com o Priolo” e colaboração com o Festival da Primavera da Quinta do
Priolo.
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No total foram realizadas 107 atividades do programa “O Priolo visita a minha Escola” em escolas da
Ilha de São Miguel fora do território das Terras do Priolo (Nordeste e Povoação) com um total de 2071
alunos. A média de alunos por atividade foi de 19, isto é devido ao tamanho reduzido das turmas em
muitas escolas da ilha e a que privilegiou-se trabalhar com grupos pequenos.
Participaram no Programa Escolar do projeto escolas dos 4 municípios da ilha de São Miguel (Figura
25) fora das Terras do Priolo, com destaque para Ponta Delgada que também é o concelho com
maior população escolar. O concelho menos representado, em relação com a sua população escolar
foi a Ribeira Grande e o mais representado em relação a sua população escolar foi Vila Franca do
Campo. O programa envolveu 20 escolas e entidades de ensino diferentes.
Todos os ciclos de ensino com exceção do ensino secundário regular foram envolvidas nas atividades
do projeto (Figura 26) que pelo geral é um ensino difícil de atingir pela exigência no cumprimento do
currículo escolar. A distribuição de atividades entre os ciclos é equitativa, tendo as turmas do Préescolar uma importância relativa mais elevada. Participaram também nestas atividades turmas de
itinerários curriculares alternativos (UNECA, OPP, PROFIJ, REATIVAR) e alunos do Ensino
Profissional mas em menor proporção.

Figura 25_ Distribuição das escolas participantes por município (LAG = Lagoa; PDL = Ponta Delgada;
RGR = Ribeira Grande e VFC = Vila Franca do Campo) e por ciclos envolvidos.

As atividades mais procuradas pelas escolas envolvidas foram “Os contos do Jaime” e as atividades
“a medida” seguidas pelas palestras “a medida”, “À descoberta da Laurissilva” e “Nativas na minha
escola”.

Figura 26_ Número de atividades e alunos envolvidos no programa “O Priolo
visita a tua Escola” por atividade.
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1.2.2 A minha escola visita o Priolo
O Programa “A minha escola visita o Priolo” pretendia fornecer oportunidades para a realização de
visitas de estudo temáticas às Terras do Priolo (Figuras 27 e 28).
 Visita ao Centro Ambiental do Priolo: Visita guiada à exposição do Centro Ambiental do Priolo
que explica a biologia e comportamento desta ave única de São Miguel, a evolução da biodiversidade
dos Açores ao longo da história do povoamento do arquipélago, as ameaças que enfrentou e enfrenta
e as ações de conservação desenvolvidas pelos vários projetos de conservação desenvolvidos na
ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.
 “À descoberta da Laurissilva” – Visita de estudo: Esta visita ao Parque de Endémicas da
Cancela do Cinzeiro perto do Centro Ambiental do Priolo permite a descoberta das principais
espécies nativas e endémicas que fazem parte da floresta Laurissilva dos Açores. Esta atividade
podia complementar-se com a visita ao Miradouro do Pelado para observação de vegetação costeira
dos Açores.

Figura 27_ Visita ao Centro Ambiental do Priolo e “À descoberta da Laurissilva”.

 Visita aos Viveiros de Plantas Nativas dos Açores: Visita guiada às instalações dos viveiros do
Projeto LIFE+ Terras do Priolo incluindo o Laboratório de germinação de espécies. Esta visita tinha
como objetivo dar a conhecer o processo de germinação das espécies nativas e endémicas dos
Açores e o trabalho que os viveiros realizam para produzir plantas para o restauro ecológico.
 Visita às Turfeiras dos Açores: Esta visita de estudo consiste na realização de um percurso
pedestres no passadiço sobre-elevado do Planalto dos Graminhais para conhecer as Turfeiras dos
Açores e as ações de restauro ecológico desenvolvidas na área.

Figura 28_ Visita aos viveiros de Plantas Nativas e Visita as Turfeiras dos Açores.
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 Visita ao projeto LIFE+ Terras do Priolo: Esta visita, com uma duração mais alargada, mostra
as ações de conservação em desenvolvimento no âmbito do projeto LIFE+ Terras do Priolo.
Dependendo do tempo disponível pelas turmas inclui o Centro Ambiental do Priolo, os Viveiros de
Plantas Nativas e as Turfeiras do Planalto dos Graminhais.
 Outras visitas e atividades “à medida”: Para além das visitas pre-definidas e ao pedido de
algumas escolas, foram desenvolvidas visitas de estudo “à medida” que incluíram palestras sobre
assuntos que a turma estava a trabalhar nesse momento.
No total, foram realizadas 58 visitas de estudo no programa “A minha escola visita o Priolo” com 1369
alunos envolvidos. A média de alunos por atividade foi de qua 23,6, ligeiramente maior que no caso
das atividades em sala de aula uma vez que era habitual ter mais do que uma turma em cada visita.
A origem dos alunos também foi mais variada, tendo tanto alunos da ilha de São Miguel, novamente
com destaque para os alunos do concelho de Ponta Delgada, com alunos de Portugal Continental,
Madeira, outras ilhas dos Açores e inclusive algumas turmas de escolas de fora de Portugal (Figura
29).

Figura 29_ Procedência dos alunos e ciclos de escolaridade dos alunos envolvidos no programa “A
minha escola visita o Priolo”.

Em relação com as atividades mais procuradas, a visita ao Centro Ambiental do Priolo foi com
diferença a mais procurada pelas escolas (Figura 30), seguida pela visita aos Viveiros de Plantas
Nativas dos Açores do projeto LIFE+ Terras do Priolo. A visita completa ao projeto não pode ser
realizada com grande frequência pela longa duração da atividade, difícil de integrar com a viagem da
escola até as Terras do Priolo.

Figura 30_ Nº de atividades e de alunos envolvidos no programa “A
minha escola visita o Priolo”.
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1.2.3 Programa específico para as escolas das Terras do Priolo
Para os dois municípios que fazem parte das Terras do Priolo, foi promovido um programa de
educação ambiental específico. Se bem muitas das atividades incluídas neste programa foram
semelhantes as propostas para as escolas do resto da ilha de São Miguel, a diferença deste
programa com os outros radicou na colaboração direita com as escolas destes municípios e mais
especificamente com o Programa ECOESCOLA em que todas estas escolas participavam e com os
Conselhos Executivos e a oferta de atividades com várias fases que permitissem aprofundar nos
conhecimentos adquiridos. Com estas escolas, foi dada prioridade ao desenvolvimento de atividades
práticas e teórico-práticas que promovessem o contacto dos alunos com o seu território. Algumas das
atividades promovidas com estas escolas foram:
Um dia nos Viveiros de Plantas Nativas – Esta atividade consistiu num programa regular de visitas
e ações de voluntariado nos Viveiros de Plantas Nativas do Projeto. Os alunos tinham a oportunidade
de conhecer e experienciar o funcionamento de um viveiro de plantas nativas y realizar as tarefas
necessárias para a produção de estas espécies.
A Rota da Água – Atividade teórico-prática sobre o ciclo da água e a importância dos habitats
prioritários na sua regulação e manutenção. A atividade consistia na realização de experiencias em
laboratório, uma visita de estudo a diferentes habitats e estruturas ao longo de uma ribeira e uma
sessão de conclusão (Figura 31).

Figura 31_ “A rota da água” sessão de laboratório e “À descoberta da Laurissilva” visita de estudo.

À descoberta da Laurissilva - Atividade teórico-prática sobre a vegetação autóctone dos Açores e
as ameaças que enfrenta. A atividade consistia numa atividade introdutória sobre a floresta
Laurissilva e a vegetação autóctone dos Açores, uma visita de estudo a locais com vegetação
autóctone remanente a diferentes altitudes e uma atividade de conclusão em sala de aula (Figura 31).
O valor dos ecossistemas – Atividade teórico-prática com componente de pesquisa por parte dos
alunos. Consistia numa sessão em sala de aula para a construção de um modelo em miniatura dum
ecossistema e a proposta dum trabalho de pesquisa sobre a importância que os ecossistemas têm
para as populações humanas. A atividade incluía uma sessão de conclusão com apresentação dos
resultados da pesquisa dos alunos.
As Aves da minha Escola – Atividade teórico-prática que propõe aos alunos das escolas básicas a
criação de comedouros para aves e o registo das aves que neles aparecem. A atividade incluía uma
sessão de conclusão com apresentação por parte dos alunos dos resultados do seguimento dos
comedouros.
Turfeiras, fonte de água – Atividade teórico-prática que pretende dar a conhecer as turfeiras, como
habitat prioritário nos Açores, mas também como elemento essencial para o fornecimento de água às
populações humanas. A atividade consistia numa sessão introdutória em sala de aula com a criação
de um modelo de turfeira e a realização de uma vista de estudo as Turfeiras do Planalto dos
Graminhais
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No total foram realizadas 184 atividades com escolas das Terras do Priolo envolvendo 3831 alunos
de todos os níveis de ensino. O programa contou com maior proporção de participantes do concelho
da Povoação (71%) e de alunos de itinerários curriculares alternativos (31%) (Figura 32) em parte
porque foi desenvolvido durante o ano de 2014 um programa regular de voluntariado nos viveiros
com os alunos do Centro Pedagógico da EBS da Povoação que teve que ser suspenso devido a
mudança dos viveiros para o concelho de Nordeste.

Figura 32_ Alunos envolvidos nas atividades para escolas das Terras do Priolo por município e ciclo de
ensino.

A atividade mais procurada foi “À descoberta da Laurissilva” seguida de “Um dia nos Viveiros” e a
“Rota da Água”. Dentro de este programa, foram realizadas uma maior variedade de atividades,
assim como colaborações com o programa ECOESCOLAS e promoção de intercâmbios de alunos
das escolas das Terras do Priolo com alunos de outras escolas da ilha de São Miguel (Figura 33).

Figura 33_ Atividades para escolas das Terras do Priolo.
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1.2.4 Adaptação do Programa Escolar para campos de férias e Ateliers de Tempos Livres
O Programa de Educação Ambiental foi adaptado para a educação não-formal de modo a ser
ofertado a Ateliers de Tempos Livres (ATLs), campos de férias e agrupamentos de escuteiros (Figura
34). Este programa para ATLs estava baseado em visitas dos ATLs ao Centro Ambiental do Priolo e
incluía algumas das atividades realizadas com o público escolar, principalmente àquelas atividades
mais lúdicas. Foram também realizadas colaborações com entidades de ATL para realização de
atividades nas suas instalações, nomeadamente com a Kairós através da Quinta do Priolo.

Figura 34_ Atividades para ATLs e campos de férias.

No total foram realizadas 58 atividades com 1724 crianças e jovens de 40 grupos diferentes desde
Ateliês de Tempos Livres municipais a agrupamentos de escuteiros, passando por viagens de estudo
de escolas internacionais. Em relação com a origem dos alunos, os ATLs do município do Nordeste
foram os que mais participaram no programa, seguidos de Ponta Delgada e Povoação (Figura 35).
A maioria dos grupos de tempos livres que participaram no projeto o fizeram através de uma visita ao
Centro Ambiental do Priolo, ocasionalmente complementada com outra atividade lúdica ou educativo,
alguns realizaram o percurso de “À descoberta da Laurissilva” ou a atividade de identificação das
“Aves dos Açores”. Em menor número, foram também realizadas atividades nos viveiros do projeto e
voluntariados de plantação de espécies nativas e endémicas em áreas acessíveis da ZPE Pico da
Vara/ Ribeira do Guilherme.

Figura 35_ Participiantes por origem (NOR- Nordeste; PDL- Ponta Delgada; POV – Povoação; PTC –
Portugal Continental; INT- Internacionais; RGR- Ribeira Grande; LAG- Lagoa; N/A – Não disponível) e
número de atividades realizadas por tipo.
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1.2.5 Exposição escolar
Apesar de que a exposição escolar “O Priolo e a fuga a extinção” apenas foi concluída em 2018
(Figura 36), o projeto desenvolveu, com recurso a materiais expositivos já existentes. Assim, nos
primeiros anos do projeto ainda foi utilizada a exposição “Uma floresta, um futuro” desenvolvida para
o projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável, uma vez que se verificou que ainda existia interesse das
escolas em contar com essa exposição.

Figura 36_ Exposição escolar “O Priolo e a fuga à extinção”

Os detalhes sobre a conceição e conteúdos da exposição escolar itinerante “O priolo e a fuga a
extinção” estão recolhidos no relatório “O Priolo e a fuga à extinção” - Exposição Escolar (Ação E2).
Esta exposição continuará a ser disponibilizada para escolas e outras instituições após a conclusão
do projeto.
No total foram realizadas 29 exposições escolares ao longo do projeto e foi visitada, no mínimo, por
3797 alunos dos vários níveis de ensino (Figura 37). Em 11 escolas foi ainda aproveitada a anterior
exposição “Uma floresta, um futuro” e 18 contaram com a nova exposição “O Priolo e a fuga à
extinção”. Os municípios que receberam mais vezes a exposição foram o Nordeste e Ponta Delgada,
mas houve exposições patentes em todos os municípios da ilha de São Miguel com exceção da
Ribeira Grande.

Figura 37_ Exposições escolares realizadas por município (origem
(LAG- Lagoa; NOR- Nordeste; PDL- Ponta Delgada; POV –
Povoação; VFC – Vila Franca do Campo)

Esta exposição ou partes dela foram também utilizadas para a presença do projeto em feiras
educativas e de divulgação científica.
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1.2.6 Participação em Férias Educativas
Em colaboração com diversas entidades educativas e de comunicação de ciência, o projeto LIFE+
Terras do Priolo participou em vários eventos e férias educativas com a instalação de um stand e a
realização de atividades breves de divulgação científica para o público escolar (Figura 38).

Figura 38_ Stand da Feira da saúde em 2013 e Macaronight 2018.

No total, o projeto participou em 13 feiras com um número estimado de participantes de mais de 1000
crianças e jovens. As feiras decorreram nos municípios de Ponta Delgada, Lagoa, Povoação e
Ribeira Grande.

1.2.7 Jornadas pela Conservação do Priolo
Anualmente, o projeto LIFE+ Terras do Priolo promoveu as “Jornadas pela conservação do Priolo”
que se vem celebrando na ilha de São Miguel desde 2006 (Figura 39). Em geral, o público-alvo de
estas jornadas são alunos do ensino secundário e profissional, porém de ano para ano as idades dos
participantes variaram.

Figura 39_ X Jornadas do Priolo na EBS de Ponta Garça e no Centro de Atividades Culturais da
Vila de Nordeste

As jornadas do Priolo estruturam-se em base a três temáticas: Biodiversidade, Conservação e
Sustentabilidade e incluem palestras sobre as ações em desenvolvimento no âmbito do projeto LIFE+
Terras do Priolo, assim como outras palestras de entidades convidadas sobre assuntos relacionados
com a biodiversidade dos Açores, a conservação da Natureza e o desenvolvimento sustentável.
Em 2014 e 2016 as Jornadas do Priolo foram realizadas no município do Nordeste e em 2015 no
município de Vila Franca do Campo. Em 2017 a atividade foi realizada para o público geral e, por este
motivo, enquadrou-se na ação E1 neste relatório. Em 2018, devido à redução do pessoal do projeto,
não foi possível efetuar esta atividade que em Abril de 2019 foi substituída pela Conferencia
Internacional do projeto LIFE+ Terrras do Priolo que também foi divulgada junto das escolas
profissionais da ilha de São Miguel, mas foi incluída na ação E1 neste relatório.
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No total, e excluindo o ano de 2017 e a conferência, foram envolvidos nas Jornadas do Priolo 543
alunos.
1.2.8 Atividades com a Universidade dos Açores
Apesar de não estar originalmente previsto no projeto, foi solicitada em várias ocasiões a realização
de atividades educativas e visitas de estudo para alunos do ensino superior, nomeadamente da
Universidade dos Açores. Foram realizadas 4 visitas de estudo e uma palestra junto de turmas da
Universidade dos Açores, para além de outras participações em congressos e seminários incluídas no
âmbito da ação E1.
1.2.9 Ações de formação para professores
Ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo foram promovidas ações de formação de professores
certificadas em parceria com os Centros de Formação dos agrupamentos escolares da ilha de São
Miguel (Figura 40). No total, foram realizadas 7 formações para 116 professores com uma carga
horaria total de 225 horas de formação (Tabela 6).
Tabela 6_ Programas de Educação Ambiental desenvolvidos no âmbito da ação E2, número de atividades
realizadas e número de participantes.

Ano

Actividade

Horas

2014

Ação de Formação "Educação Ambiental em Terras do Priolo"

35

NOR

18

2014

Formação: Terras do Priolo, enquanto espaço pedagógico

35

POV

8

2015

Ação de Formação "Educação Ambiental em Terras do Priolo"

35

NOR

17

2016

Ação de Formação "Educação Ambiental em Terras do Priolo"

35

NOR

8

2016

Formação professores "Um olhar sobre as Terras do Priolo"

35

PDL

26

2017

Formação professores "Um olhar sobre as Terras do Priolo"

35

PDL

23

2017

Formação professores "Um olhar sobre as Terras do Priolo"

15

PDL

TOTAL

225

Local

Nº Alunos

16

116

Figura 40_ Ação de formação para professores da EBS Nordeste
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1.3 Sensibilização de turistas e visitantes – E3
A ação E3 do projeto LIFE+ Terras do Priolo tinha como objetivo desenvolver recursos para melhorar
a visitação na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e sensibilizar aos visitantes sobre a
importância de desenvolverem um comportamento adequado para mitigar impactos na sua visita a
área. Para este fim, foram desenvolvidas visitas guiadas ao Centro Ambiental do Priolo, porta de
entrada na ZPE para visitantes e turistas e foram melhorados e atualizados os conteúdos
interpretativos de este centro (Relatório E3 – Atualização e Melhoramento de conteúdos do CAP).
Foi também criado um Mapa de Observações de Priolo com o intuito de envolver os visitantes na ZPE
no fornecimento de informação sobre a ave e um mapa de visitação virtual das Terras do Priolo
(Figura 41).

Figura 41_ Visitantes no Centro Ambiental do Priolo e Mapa de Observações de Priolo

1.3.1 Sensibilização a visitantes
O Centro Ambiental do Priolo durante a implementação do projeto LIFE+ Terras do Priolo recebeu
14613 visitantes de mais de 60 nacionalidades diferentes.
Em relação à distribuição dos visitantes por anos (Figura 42) tivemos uma média de 2435,5 visitantes
por ano 2016 apresenta valores mais baixos, devido a que o Centro Ambiental do Priolo esteve
encerrado para obras de melhoramento da sua exposição permanente no âmbito do projeto (Cruz et
al., 2017).

Figura 42_ Visitantes no Centro Ambiental do Priolo por ano. NOTA: Em 2013 os dados
correspondem aos meses de julho a dezembro, em 2018 os dados correspondem aos meses de
janeiro a maio.
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Os visitantes recebidos pelo Centro Ambiental do Priolo foram tanto população local, residentes na
ilha de São Miguel, como turistas, oriundos de outros locais de Portugal e Estrangeiros. No total, os
turistas recebidos pelo centro Ambiental do Priolo procederam de mais de 60 países diferentes, tendo
recebido visitantes de todos os continentes (Figura 43) com maior incidência de visitantes Europeus e
Americanos.

Figura 44_ Distribuição dos visitantes no Centro Ambiental do Priolo entre população local e turistas e
distribuição por continente de origem.

Dentro dos visitantes europeus, as nacionalidades que mais visitaram o Centro Ambiental do Priolo
foram Portuguesa, Alemã, Espanhola, Países Baixos, Reino Unido e França (Figura 45). Em relação
com os visitantes americanos destacam-se os estado-unidenses (398) e canadianos (247), entre os
de procedência africana, destacam-se os israelenses (97)

Figura 45_ Distribuição dos visitantes europeus por país de origem. NOTA: Portugal
inclui apenas continente, Madeira e outras ilhas dos Açores.
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1.3.2 Mapa de observações de Priolo
Ao longo do projeto os visitantes no Centro Ambiental do Priolo foram encorajados a participar num
projeto de ciência cidadã de registo dos avistamentos de priolo. Os visitantes após realizarem a visita
remitiam as suas observações e os locais onde conseguiram realizar os avistamentos. Os resultados
serviram para a colocação da informação num mapa de avistamentos localizado na entrada do Centro
Ambiental do Priolo e para a criação de um mapa online de avistamentos (Figura 46).

Figura X_ Mapa de avistamentos físico e online

No total, recebemos 555 registos de 831 participantes. Foram avistados e registados no total 1465
priolos ao longo de todo o projeto. Desde o inicio do projeto o número de participantes tem ido
aumentando todos os anos, sendo que o número de priolos observados foi mais variável (Figura 47).

Figura 47_ Participantes no mapa de observações do priolo por ano e número de priolos observados
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2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA SENSIBILIZAÇÃO
2.1 Avaliação da sensibilização da população geral – E1
Para avaliar a sensibilização da população geral em relação com o projeto e com a conservação da
biodiversidade dos Açores, foi implementado um inquérito de satisfação/ sensibilização que foi
enviado por e-mail a todos os participantes nas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. A
estrutura do inquérito e o tipo de análise, resume-se na tabela 7.
Tabela 7_ Caracterização do inquérito de sensibilização a participantes nas atividades
Questão
Tipo de
Escala
Reclass Tipo de
questão
.
avaliação
Automática
Timestamp
Caracterização
(data e hora)
Atividade realizada
Aberta
Manual
Caracterização
Indique a data da realização da
Data
Caracterização
atividade
Como obteve conhecimento da
Varias
Escolha múltipla
Divulgação
atividade realizada?
opções
Considera que foi adequadamente
Escala linear
1a5
Divulgação
divulgada?
Considera a informação recebida
Escolha múltipla Sim/ Não
Satisfação
nesta atividade interessante?
Aconselharia esta atividade?
Escolha múltipla Sim/ Não
Satisfação
Classifique esta atividade de
acordo com o seu grau de
Escala linear
1a5
Satisfação
satisfação.
Pretende participar noutras
atividades organizadas pelo
Escolha múltipla Sim/ Não
Satisfação
projeto?
Após realizar esta atividade,
considera que sabe mais sobre a
Escolha múltipla Sim/ Não
Conhecimento
biodiversidade dos Açores?
Se respondeu que sim à pergunta
anterior, classifique de 1 a 5 o grau Escala linear
1a5
Conhecimento
de conhecimento adquirido
Considera que as ações de
conservação desenvolvidas nos
Escolha múltipla Sim/ Não
Sensibilização
Açores são importantes?
Se respondeu Sim à pergunta
anterior, indique quais os projetos
Aberta
Manual
Sensibilização
de conservação a decorrer nos
Açores que considera importantes.
Pretende desenvolver alguma ação
a título pessoal em prol da
Escolha múltipla Sim/ Não
Ação
conservação da Biodiversidade nos
Açores?
Se respondeu que sim à pergunta
Aberta
Manual
Ação
anterior, diga qual?
Sugestões/ comentários
Aberta
A reclassificação manual das perguntas abertas foi realizada através do agrupamento das respostas
em blocos, pudendo algumas respostas corresponder a mais do que um bloco. O detalhe dos critérios
de reclassificação apresentam-se junto com os resultados.
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2.2 Avaliação da sensibilização da comunidade escolar – E2
2.2.1 Avaliação da satisfação dos professores
De modo a avaliar a sensibilização da comunidade escolar, foram realizados após a conclusão das
atividades em escolas inquéritos de avaliação da satisfação dos professores que acompanharam as
atividades. A estrutura do inquérito e o tipo de análise realizado, resume-se na tabela 8.
Tabela 8_ Caracterização do inquérito de sensibilização a participantes nas atividades

Questão
Qual a atividade a que este inquérito se
destina?
Qual a data da realização da atividade
Como obteve conhecimento da
atividade realizada?
Considera que foi adequadamente
divulgada?
Considera a atividade adequada ao
nível dos alunos?
Aconselharia esta atividade a outros
professores?
Classifique esta atividade de acordo
com o seu grau de satisfação.
Acha que esta atividade favoreceu a
aprendizagem de conteúdos
contemplados no currículo escolar?
Acha que esta atividade favoreceu a
criação de uma consciência ambiental
dos seus alunos?
Sugestões

Tipo de
questão

Escala

Aberta

Reclass.

Tipo de
avaliação

Manual

Caracterização

Data

Caracterização

Escolha múltipla

Varias
opções

Divulgação

Escala linear

1a5

Divulgação

Escolha múltipla
Escolha múltipla

Sim/
Não
Sim/
Não

Satisfação
Satisfação

Escala linear

1a5

Satisfação

Escolha múltipla

Sim/
Não

Conhecimento

Escolha múltipla

Sim/
Não

Sensibilização

Aberta

Manual

Geral

2.2.2 Inquéritos de sensibilização a alunos
Em relação com o impacto na sensibilização dos alunos foi tentado implementar um inquérito inicial
com turmas do 5º, 8º e 12º ano de escolaridade de modo a aferir a diferença no final do projeto.
Porém, a elevada mobilidade de professores nos Açores provocou que esta metodologia não fosse
replicável no final do projeto.
Por este motivo, optou-se por realizar um novo inquéritos com alunos de várias escolas da ilha de
São Miguel nos três primeiros meses de 2017. A estes alunos foi perguntado se tinham participado
em atividades do Programa Escolar do projeto e com base nesta informação foi feita a análise do
impacto do Programa Escolar do projeto LIFE+ Terras do Priolo nos alunos.
Os inquéritos foram colocados online, através da plataforma Question Pro, e disponibilizados às
escolas para preenchimento. Estes inquéritos pretendiam aferir o conhecimento dos alunos
relativamente à Biodiversidade dos Açores, mais especificamente a flora e fauna e realizar uma
comparação entre grupos escolares abrangidos Programa Escolar do projeto LIFE+ Terras do Priolo
e àqueles que não participaram das atividades.
A estrutura do inquérito e o tipo de análise realizado, resume-se na tabela 9.
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Tabela 9_ Caracterização do inquérito de sensibilização a participantes nas atividades.

Questão

Tipo de questão

Escala

Reclass.

ID de resposta

Tipo de avaliação
ID

Timestamp (mm/dd/yyyy)

Data

Escola

Aberta

ID
Manual

Caracterização

Sexo

Caracterização

Data de nascimento
Qual o ano escolar que estas
a frequentar?
Já realizaste alguma atividade
do Programa Escolar do
Centro Ambiental do Priolo?
O que é a Floresta
Laurissilva?

Caracterização

O que são turfeiras?

Para que serve a Natureza?

Caracterização
Caracterização
Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correta)

Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correta)

Escolha múltipla

Quais as ameaças a Natureza
dos Açores?

Escolha múltipla

Quem protege a Natureza nos
Açores?

Aberta

1=Não serve para nada;
2=Fornece água às pessoas;
3=Fornece oxigénio;
4=É bonita e pode-se passear nela;
5=Protege-nos;
6=Fornece madeira, bagas/ fruta para as
pessoas
1=Aumento das vilas e cidades;
2=Chuvas e derrocadas;
3=Plantas exóticas e invasoras;
4=Agricultura;
5=Corte Florestal;
6=Ratos e gatos

0= Errado;
1= Correto
0= Errado;
1= Correto

Conhecimento
Conhecimento

0= Não identifica
todos os S.E. (2,
3, 4, 5, 6)
1= Identifica
todos os SE (2, 3,
4, 5, 6)

Conhecimento

0= Não identifica
invasoras como
ameaça
1= Identifica
invasoras como
ameaça

Conhecimento

Manual

Conhecimento

Questão

Quais destas plantas são
mesmo dos Açores?

Uma espécie (animal ou
planta) que só existe num
determinado local é...
Dá um exemplo
Uma espécie (animal ou
planta) que foi introduzida pelo
Homem e que causa
problemas é...
Dá um exemplo
Uma espécie (animal ou
planta) que foi introduzida pelo
Homem e que não causa
problemas é…
Dá um exemplo
Uma espécie (animal ou
planta) que sempre existiu
num local e pode ser
encontrado em outros locais
é;....
Dá um exemplo
Diz o nome de uma ave dos
Açores.

Tipo de questão

Escala

Reclass.

Tipo de avaliação

Escolha múltipla

1=Conteira (Errado);
2=Hortência (Errado);
3=Uva da Serra (Certo);
4=Urze (Certo);
5=Criptoméria (Errado).

0= Errado;
1= Correto
(identifica as duas
corretas e
nenhuma das
erradas)

Conhecimento

Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correcta)

0= Errado;
1= Correto

Conhecimento

Manual

Conhecimento

0= Errado;
1= Correto

Conhecimento

Manual

Conhecimento

0= Errado;
1= Correto

Conhecimento

Manual

Conhecimento

0= Errado;
1= Correto

Conhecimento

Aberta

Manual

Conhecimento

Aberta

Manual

Conhecimento

Aberta
Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correcta)

Aberta
Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correcta)

Aberta

Escolha simples

4 Opções (3 erradas/ 1 correcta)

Qual destas aves é o priolo?

Escolha simples

3 Opções (2 erradas/ 1 correcta)

0= Errado;
1= Correto

Conhecimento

Respostas corretas

Somatório de respostas corretas

0 - 10

Automática

Conhecimento
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Caracterização de turistas e visitantes – E3
Em 2017 foram realizados inquéritos a visitantes no Centro Ambiental do Priolo com o intuito de
caracterizar o perfil do visitantes e de verificar o seu grau satisfação e de sensibilização em relação
com o centro, a visitação e a conservação na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.

3.1.1 Caracterização dos inquiridos
No total foram realizados 490 inquéritos nos dois concelhos das Terras do Priolo, sendo a distribuição
dos inquéritos mais o menos equivalente (Figura 48).

Figura 48_ Distribuição dos inquéritos nos concelhos do Nordeste e Povoação. N= 490

Em termos de nacionalidades, encontramos uma grande predominância dos portugueses com um
29,39 %, seguidos pelos alemães e espanhóis com um 14,08% e 14, 49%, respetivamente (Tabela
10).
Tabela 10_ Proporção de nacionalidades entrevistadas nos inquéritos. N= 490

Portugal

29,39%

Espanha

14,49%

Alemanha

14,08%

América Norte

7,96%

França

6,12%

Reino Unido

6,12%

Países Baixos

5,71%

Outros Europa

4,90%

Países Nórdicos

4,29%

Itália

2,24%

Outros

1,84%

Suíça

1,84%

Brasil

0,61%

Austrália

0,20%

Bahamas

0,20%

A distribuição por géneros dos inquiridos foi equilibrada, com 47% de homens e 53% de mulheres.
Em termos de idades (Figura 49), a maior percentagem de inquéritos foi realizada a pessoas entre os
30 e os 39 anos, seguidas por pessoas entre os 40 e 49 e entre os 50 e 59. As pessoas com idades
compreendidas entre os 30 e 59 anos totalizaram 69 % dos inquéritos.

Figura 49_ Distribuição dos inquéritos por idades. N= 490

As habilitações literárias (Figura 50) mais habituais foram Licenciaturas com um 49,4% seguido dos
Mestrados/Pós-graduação e Ensino Secundário com um 49,4% e um 27,8 % respetivamente

Figura 50_ Distribuição das habilitações literárias dos inquiridos. N= 490

E em quanto as áreas profissionais encontrasse um amplio rango de diferentes profissões, más
sendo muito abundante aquelas da área de saúde (14,5%) e educação (12,2%) (Figura 51).
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Figura 51_ Distribuição das áreas profissionais dos inquiridos. N= 490

3.1.2 Caracterização da visita

Tamanho do grupo
O tamanho do grupo (Figura 52) mais habitual foi o de duas pessoas (63,7 %), seguido por grupos de
3 ou 4 pessoas (25,1 %), com poucos visitantes individuais (6,1%) e poucos visitantes em grupos
maiores de 16 pessoas (0,4%).

Figura 52_ Tamanho dos grupos com que viajavam os inquiridos. N= 490

Comparando os tamanhos de grupo por nacionalidades (Figura 53), observamos a maioria dos
visitantes viajam em grupos de duas pessoas. Cabe destacar um 0,40 % dos visitantes procedentes
dos Países Nórdicos e Baixos viajavam em grupos maiores a 16 pessoas.
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Figura 53_ Tamanho dos grupos em função das nacionalidades. N= 490

Motivo da visita
Em relação ao principal motivo da visita (Figura 54), a maioria dos inquiridos indicou o Turismo de
Natureza (68%) como uma das principais motivações para a visita, seguido pelo Descanso (18%), a
visita a familiares e amigos (6 %) e o Turismo Cultural (3%).

Figura 54 _ Principal motivo da visita. N= 490

Comparando nacionalidades (Figura 55) vemos que os procedentes de América do Norte (EEUU e
Canada) são os que mais visitaram o arquipélago para visitar familiares e amigos, tratando-se
provavelmente de emigrantes e familiares de visita ao arquipélago. Todas as nacionalidades
coincidem em que o motivo principal da visita foi o Turismo da Natureza.
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Reino Unido
Portugal
Países Baixos
França
Espanha
America Norte

Alemanha
0%

20%

40%

60%

80%

Descanso

Negócios / Trabalho

Outro

Sol e praia

Turismo ativo

Turismo Cultural

Turismo de Natureza

Visita a familiares / Amigos

100%

Figura 55_ Motivo da visita em função da nacionalidade. Nota: apenas foram consideradas nacionalidades com
uma presencia superior ao 5%. N=411

Preparação da visita:

A maioria dos inquiridos preparou a visita a traves da Internet (74%) (Figura 56). E nenhum dos
visitantes entrevistados sinalou como ponto de informação para a sua visita os Postos de Turismo ou
os Hotéis.

Figura 56_ Preparação da visita. N=490

Concelho de alojamento e tipo de alojamento:
Em termos de local de alojamento (Figura 57), a maioria dos inquiridos (54%) optou pelo concelho de
Ponta Delgada, porém um importante número optou por ter um alojamento itinerante (11%), isto é
ficar alojado em mais do que um concelho da ilha durante a sua visita. Apenas 13% dos inquiridos
ficaram alojados nas Terras do Priolo divididos pelos concelhos de Povoação (9%) e Nordeste (4%).
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Figura 57_ Concelho de estadia dos inquiridos. N=490

No que respeita ao tipo de alojamento utilizado, é interessante destacar que tanto a Casa particular
arrenda como o Hotel são as opções mais escolhidas pelos visitantes (Figura 58) para o seu
alojamento (40,2 % as duas). Foi criada uma categoria de Com Amigos/ Familiares (6,5%) já que foi
uma das respostas mais obtidas dentro da categoria Outros, podendo ser uma vez mais amigos ou
familiares de emigrantes açorianos.

Figura 58_ Tipo de alojamento. N=490

Meio de transporte utilizado
Em geral, o meio de transporte mais utilizado (Figura 59) foi a viatura alugada (87%), seguida das
Visitas organizadas e uso de viaturas emprestadas por familiares e amigos (4% cada uma). Os
menos utilizados foram o Transporte Publico e os Táxis, com um 2% e 1% respetivamente.
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Figura 59_ Meio de transporte utilizado. N=490

Duração da visita
Em relação à duração da visita à ilha de São Miguel (Figura 60), mais de metade (59,2%), dos
inquiridos, permaneceram entre 4 e 7 dias 34,9 % ficaram entre 8 e 15 dias e só um 3,7 % estiveram
2 a 3 dias. Apenas um 1,6 % ficaram na ilha mais de 15 dias.

Figura 60_ Duração da estadia na Ilha de São Miguel. N=490

O tempo dedicado a visitar as Terras do Priolo (Figura 61), foi para a maioria dos inquiridos de 2 a 3
dias (75,1%), mas muitos inquiridos manifestaram apenas ter visitado durante 1 dia (16,3%), pudendo
ser, se calhar, o seu primeiro dia de turismo pelas Terras do Priolo.
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Figura 61_. Duração da estadia nas Terras do Priolo. N=490

Se analisarmos o tempo dedicado às Terras do Priolo em relação ao tempo em que os inquiridos
permaneceram na ilha de São Miguel (Figura 62), 58 % dedicou aproximadamente metade da sua
visita, 22% menos e 15% mais de metade do tempo de estadia.

Figura 62_. Percentagem de tempo dedicado do total do tempo de visita dedicado às Terras do Priolo N=482

Considerando as principais nacionalidades (apenas as com mais do 5%), podemos observar (Figura
63) que os visitantes de Portugal, França e Espanha são as nacionalidades que menor tempo
dedicam a visita à São Miguel, o que explica que em nenhum caso visitem as Terras do Priolo por
mais de 4 a 7 dias. Os alemães em geral permanecem mais tempo na ilha de São Miguel, o que se
reflete ligeiramente no tempo dispensado na visitar as Terras do Priolo.
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Figura 64_ Tempo dedicado a visitar São Miguel (SM) e as Terras do Priolo (TP) em função da nacionalidade
dos inquiridos. N=411

3.2. Locais visitados
Freguesias visitadas
Foi perguntado aos inquiridos, quais as freguesias das Terras do Priolo que visitaram (Figura 65).
Apenas 9 das pessoas entrevistadas manifestaram ter visitado todas as Freguesias das Terras do
Priolo, 13 visitaram todas as freguesias do concelho de Nordeste e 9 visitaram todas as freguesias do
concelho da Povoação. A freguesia mais visitada foi das Furnas (84 %), seguida pelas sedes dos
concelhos, Nordeste (72%) e Povoação (58%). As seguintes freguesias mais visitadas foram o Faial
da Terra (28%), a Ribeira Quente (27%), Achada (24%) e a Achadinha (22%).
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Figura 65_ Freguesias visitadas nas Terras do Priolo. N=490

Note-se que apesar do baixo número de pessoas que disseram ter visitado a freguesia de Nossa
Senhora dos Remédios (4%) é possível que a visitassem na sua estada e passagem pela Povoação
sem se terem apercebido do facto de se tratar de duas freguesias.

Áreas Protegidas
Nesta categoria incluíram-se diferentes locais protegidos dentro das Terras do Priolo. Os principais
locais visitados (Figura 66) foram a Lagoa das Furnas e as Caldeiras das Furnas (76% e 77%
respetivamente). Com uma percentagem consideravelmente menor aparece a Serra da Tronqueira
(12%), Pico da Vara (4%) e o Planalto dos Graminhais (4%).

Figura 66_ Freguesias visitadas nas Terras do Priolo. N=490
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Património
Uma percentagem de 53,88 % dos inquiridos disseram não ter visitado nenhum local de património
(Figura 67), frente a um 45,51 % que responderão que sim.

Figura 67. Percentagem de se visitaram ou não o Património nas Terras do Priolo. N=490

Productos /Artensanato
Só um 31,2 % reconheceu ter visitado algum local de produtos típicos ou artesanato dentro das
Terras do Priolo (Figura 68).

Figura 68_. Percentagem de se visitaram ou não Productos/ Artesanato nas Terras do Priolo. N=490

Banhos quentes
Uma percentagem de 71,6% dos inquiridos usufruiu de banhos quentes na sua visita às Terras do
Priolo (Figura 69).
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Figura 69_. Percentagem de se visitaram ou não Banhos Quentes nas Terras do Priolo N=490

Museus / Centros de Interpretação
Apenas 18% dos inquiridos disseram ter visitado Museus ou Centros de Interpretação (Figura 70).
Entre estes 5 % visitaram o Centro de Monitorização e Investigação das Furnas (CMIF), 2% o
Observatório Microbiano dos Açores (OMIC), e 1% o Centro Ambiental do Priolo (CAP). O 9% dos
inquiridos afirma ter visitado algum museu o centro de interpretação, mas não lembrava do nome.

Figura 70_. Museus e centros de interpretação visitados nas Terras do Priolo. N=490

Miradouros
Os miradouros são bastante utilizados pelos visitantes nas Terras do Priolo (Figura 71), sendo que
94% disseram ter visitado miradouros.
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Figura 71_. Percentagem de se visitaram ou não Miradouros nas Terras do Priolo. N=490

Reservas Florestais de Recreio
Uma percentagem de 18,8 % dos inquiridos disse ter visitado Reservas Florestais de Recreio (Figura
72).

Figura 72_. Percentagem de se visitaram ou não Reservas Florestais nas Terras do Priolo N=490

Praias / Zonas balneares
Uma percentagem de 36,9% dos inquiridos disse ter visitado zonas balneares (Figura 73), frente um
62,7 % que não visitou nenhuma área balnear.

Figura 73_. Percentagem de se visitaram ou não Praias/Zonas Balneares nas Terras do Priolo N=490
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Jardins
Os jardins também foram amplamente visitados (Figura 74), com 65,7% dos inquiridos visitando pelo
menos um dos jardins existentes nas Terras do Priolo.

Figura 74_. Percentagem de se visitaram ou não Jardins nas Terras do Priolo N=490

Trilhos
Uma percentagem de 57,1% dos inquiridos disse ter realizado Percursos Pedestres nas Terras do
Priolo (Figura 75), apesar de alguns não terem conseguido identificar qual o trilho realizado (2,9%).
Os percursos mais efetuados foram o Trilho à volta da Lagoa das Furnas (17,3%) e o Trilho do
Sanguinho/Salto do Prego (15,5%), seguidos pelo trilho de Grená-Pico do Ferro (8,6%) e o do Salto
do Rosal (5,5%).

Figura 75_ Trilhos visitados nas Terras do Priolo. N=490

3.3. Atividades realizadas
A metade dos inquiridos (50,6%) realizaram atividades na sua visita às Terras do Priolo (Figura 76),
39% realizaram percursos pedestres, 3% realizaram visitas e 6% realizaram Fotografia. Não foram
consideradas neste último tipo de atividade as pessoas que apenas tiraram fotografias das férias
como recordação
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Figura 76_ Atividades realizadas nas Terras do Priolo. (N=490)

Comparando em termos de idades dos inquiridos (Figura 77), podemos comprovar como Canyoning
ou Percursos Pedestres são aquelas que apresentam um público mais novo (menor de 50 anos),
enquanto as visitas guiadas, são as que abrangem um público mais sénior, apesar de ter
representação de todas as idades. Enquanto a fotografia é geralmente praticada por pessoas mais
novas, sendo mais de metade dos praticantes menores de 39 anos.

Figura 77_ Atividades nas Terras do Priolo por idades (N=204)

Comparando por nacionalidades (com mais de 5% de presença) podemos observar que Países
Baixos, Ingleses e Franceses são os que realizam atividades acima da média enquanto Espanhóis e
Portugueses situam-se abaixo da média (Figura 78).

_49

Figura 78_ Percentagem de visitantes das nacionalidades mais representativas (mais de 5%) que
indicou ter realizado atividades nas Terras do Priolo (N=411)

Em relação ao tipo de atividades desenvolvidas (Figura 79) podemos observar que os provenientes
de França são os que mais realizam percursos pedestres, embora em todas as nacionalidades seja a
atividade por excelência.

Figura 79_ Atividades nas Terras do Priolo por nacionalidade (N=184)

3.4. Qualidade da visita
Foi pedido aos inquiridos que avaliassem a qualidade da visita às Terras do Priolo como destino
turístico. (Figura 80).
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Figura 80_ Qualidade das Terras do Priolo como destino turístico (N=490)

Hospitalidade: Em geral a hospitalidade é valorizada positivamente. Uma percentagem de 81,4%
dos inquiridos considera-a Muito Boa, 11,6 % Boa, 1,8% Aceitável e 0,2% Má.
Oferta de atividades / lazer: Em relação à disponibilidade de atividades / lazer no território, apenas
68,9% dos inquiridos avaliaram o território. Destes, 43,3% considera-o Muito Bom, 16,1% Bom, 6,5%
Aceitável e 3 % considera Más ou Muito Más.
Interesse cultural: Em relação ao interesse cultural, 71,4% dos inquiridos consideraram conhecer o
suficiente para poer avaliar o território. Destes, 39,6% considera-o Muito Bom, 23,2% Bom, 6,9%
Aceitável e 1,6% considera-o Mau.
Interesse natural: Foi o aspeto melhor valorizado. A totalidade dos inquiridos considerou que as
Terras do Priolo tinham um elevado interesse natural sendo que 91,6% o qualificaram como Muito
Bom e 7% como Bom.
Também se pediu para avaliar a qualidade dos serviços das Terras do Priolo. Figura (81). A maioria
dos inquiridos nesta pergunta repudiou que desconhecia por o que não se pode considerar como uma
resposta totalmente parcial e significativa.
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Figura 81_ Qualidade dos serviços nas Terras do Priolo. (N=490)

Infraestruturas de apoio: foram um 93,6 % dos inquiridos que avaliaram a qualidade das
infraestruturas de apoio (casas de banho publicas, estacionamentos, etc.). Destes um 56,7%
considera-os Muito Bom.
Artesanato: A qualidade do artesanato nas Terras do Priolo foi o aspeto menos valorizado, avaliado
apenas por 15% dos inquiridos. Destes, 5,7 % considera-o Muito Bom e 8,2 % Bom. Uma grande
percentagem (84,7%) desconhece a existência de artesanato nas terras do Priolo.
Sinalética nas Estradas: A sinalética nas Terras do Priolo foi avaliada por 5% dos inquiridos de
maneira bastante negativa e um 79,2% avalio de maneira positiva.
Informação turística: A qualidade da informação turística deixou bastante a desejar. Apenas 49%
dos inquiridos conhece o serviço da informação turística e pode avaliar a sua qualidade.
Transporte: O transporte nas Terras do Priolo foi avaliado apenas por 6,9% dos inquiridos. De estes,
o 2,7% considera-o Muito Bom, o 1,6% Bom, um 0,4 25% apenas aceitável e um 2,2 Mau o Muito
Mau.
Restauração: A restauração nas Terras do Priolo foi avaliada por 73,3% dos inquiridos. Destes,
33,5% considera-a Muito Boa, 29% Boa,8,6 % Aceitável, 1,6% Má e 0,6% Muito Má.
Alojamento: em relação aos alojamentos nas Terras do Priolo apenas foram avaliados pelas
pessoas que usufruíram deles (18,8% dos inquiridos). Destes, 14,5 % considera-o Muito Bom, 3,7 %
Bom, 0,4% Aceitável e 0,2% considera-o Muito Mau.

3.5. Voltaria a visitar às Terras do Priolo?
À pergunta sobre a possibilidade de voltarem a visitar as Terras do Priolo (Figura 82), 89% dos
inquiridos respondeu afirmativamente, 8,2% não sabe e apenas 2,9% respondeu negativamente
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Quando perguntados pelo tempo que considerariam necessário para a visita após terem estado
(Figura 83), 70,2 % indicou que dedicaria 2-3 dias com uma percentagem considerável apontando
para 4 a 7 dias (21,4%).

Figura 83_ Tempo necessário para a visita estimado após a visita. (N=490)

Na pergunta de se recomendariam as Terras do Priolo a amigos ou familiares, um 99,8 % respondeu
com um absoluto sim (Figura 84).

Figura 84_ Recomendaria visitar as Terras do Priolo. (N=490)
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3.6. Potencialidades e problemas identificados
Um 82,8 % dos inquiridos (n=490) respondeu acerca das potencialidades encontradas nas Terras do
Priolo. Na figura 85, pode-se observar uma nuvem de paravas com o conjunto de paravas que foram
ditas pelos turistas.

Figura 85_ Potencialidades nas Terras do Priolo.

No total foram 733 as potencialidades que foram obtidas como resposta para as Terras do Priolo.
Destas respostas a “Natureza” foi aquela que mais vezes foi repetida (29,33%) como uma das
características mais positivas da visita dos inquiridos, seguida pela “Paisagem” com um 14,05% e a
“Tranquilidade “ com 8,73% (Figura 86).

Figura 86_ Principais potencialidades nas Terras do Priolo (maiores de um 2%). N=733
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No que respeita às limitações um total de 33,3 % identificou pelo menos alguma limitação na sua
visita as Terras do Priolo. Na figura 87 pode-se observar a nuvem de palavras obtida das respostas
dos inquiridos.

Figura 87_ Nuvem de palavras das repostas dos inquiridos.

A Falta de Resturantes, a má sinaletica e o Mau tempo foram consideradas as maiores problematicas
encontradas pelos visitantes. Tabela 11
Tabela 11_ Limitações identificadas nas Terras do Priolo. N=178

Falta de parques de campismo
Turismo em massa
Gado a degradar a natureza
Falta de atividades
Mau acondicionamento de praias
Falta de comércio local/artesanato
Lixo
Falta de estacionamentos
Não adaptado para famílias
Falta de coerência na arquitetura
Pouca atividade noturna
Falta de artesanato local
Pouca oferta de viaturas de aluguer
Falta de consciência ambiental por parte do turista
Pouca publicidade dos hotéis
Idioma
Tipo de turismo
Horários
Modo de condução da população local
Mau Transporte Público
Mau estado das estradas
Falta de informação
Mau Tempo
Sinalética
Falta de Restaurantes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
7
8
14
17
25
26
29
30
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3.2 Sensibilização da população em geral – E1
3.2.1 Amostragem e caracterização da amostra
Foram recolhidas 113 respostas válidas ao inquérito de avaliação das atividades, o que representa
um 6% do total dos participantes em atividades do projeto, sem contar participantes em eventos,
feiras e palestras. Algumas das atividades do projeto LIFE+ Terras do Priolo foram divulgadas através
do programa “Biologia no Verão” da Ciência Viva, que conta com o seu próprio sistema de avaliação,
e portanto não foi enviado este inquérito aos participantes nas mesmas. Também não foi enviado o
inquérito aos participantes em visitas institucionais nem através de empresas turísticas, uma vez que
não era possível contar com os dados de contacto dos participantes. Tendo isto em consideração, a
representatividade do inquérito aumenta até mais do 10% dos participantes (Figura 88).

Figura 88_Repostas recolhidas no inquérito em relação com o número total de
participantes em atividades de sensibilização para a população em geral

Não foram recolhidas no inquérito as características demográficas das pessoas que responderam,
apenas as atividades em que participaram (Tabela 12) e a data da participação.
Tabela 12_ Atividades avaliadas pelos participantes nas ações de
sensibilização da comunidade local
Atividade
À descoberta da Laurissilva
Biodiversidade das Terras do Priolo: Cogumelos
Conheça as turfeiras
Curso Fauna e Flora da ZPE
Fim-de-semana da biodiversidade
Observação de Aves nas Terras do Priolo
Os sons das Aves
Palestra sobre Avifauna
Percurso Pedestre nas Terras do Priolo
Rota da Água
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Nº respostas
5
5
11
14
9
8
3
1
13
12

Visita aos Viveiros
Voluntariado (Mapeamento de Invasoras)
Voluntariado (Plantação de nativas)
Jornadas do Priolo
TOTAL

2
1
18
11
113

3.2.2 Avaliação da divulgação
Preguntou-se aos participantes nas ações de sensibilização do projeto LIFE+ Terra do Priolo se
consideravam que as atividades do projeto estavam a ser adequadamente divulgadas. Um 28% dos
inquiridos consideraram que a divulgação era excelente, um 41% que era boa e 28% considerou que
era razoável. O principal meio de conhecimento das atividades realizadas pelo projeto LIFE+ Terras
do Priolo foi por e-mail (30%), através essencialmente da Newsletter da SPEA e da SPEA Açores e
através de Amigos/ Familiares (27%). Vemos também que o Facebook já toma um papel relevante
como fonte de informação para os participantes nas atividades (12%) (Figura 89).

Figura 89_ Como tomaram conhecimento da atividade os participantes e avaliação da qualiadde da
divulgação das ações de sensibilização do projeto (N=113).

3.2.3 Avaliação da satisfação
No geral os participantes que responderam ao inquérito se mostraram muito satisfeitos tanto com as
atividades (Figura 90). No geral, as atividades foram avaliadas como excelentes por 64% dos
inqueirdos e como boas por 31%. Apenas 3% consideraram razoáveis e 2% fracas. Ninguém
considerou que as atividades propostas fossem más. Todas as atividades receberam uma pontuação
média superior a 4 (Boa), mas àquelas que receberam melhores avaliações foram as saídas de
observação de aves e “À descoberta da Laurissilva”.
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Figura 90_ Avaliação da satisfação com a atividade realizada por tipos de atividade
avaliada (considerando atividades avaliadas por mais de um participante).

3.2.4 Avaliação do conhecimento adquirido
A grande maioria dos inquiridos (98%) considerou que a atividade realizada tinha aumentado o seu
conhecimento sobre a biodiversidade dos Açores. O 31% dos inquiridos consideraram que tinham
aprendido “Muito”; 41% considerou que tinha aprendido “Bastante” e 21% que tinha aprendido
“Alguma coisa”. Apenas 3% considerou que tinha aprendido “Pouco” e um 3% não respondeu a esta
questão. As atividades melhor avaliadas em termos de conhecimentos adquiridos foram “À
descoberta da Laurissilva”, os “Sons das Aves” e as saídas de observação de aves (Figura 91).

Figura 91_ Avaliação do conhecimento adquirido com a atividade realizada por tipos de
atividade avaliada (considerando atividades avaliadas por mais de um participante).

3.2.5 Avaliação da sensibilização
A maioria dos inquiridos (99%) consideraram após a realização da atividade que as ações de
conservação da natureza nos Açores são importantes. Seguidamente foi colocada uma questão
sobre quais as ações de conservação que considerava relevantes as respostas obtidas foram
classificadas em 6 categorias não excludentes (tabela 13). Mais da metade dos inquiridos (54%)
identificava de uma ou outra maneira as ações do projeto LIFE+ Terras do Priolo e um 41% não
souberam responder ou deram respostas vagas.
Tabela 13_ Classificação das respostas abertas a pergunta “Se respondeu Sim, indique quais os projetos de
conservação a decorrer nos Açores que considera importantes”
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Categoria
Identifica o programa
LIFE
Identifica o projeto LIFE+
Terras do Priolo
Identifica projetos LIFE
anteriores desenvolvidos
na ZPE
Identifica as ações do
projeto LIFE+ Terras do
Priolo, mas não refere o
nome do mesmo
Identifica outras ações de
conservação
desenvolvidas nos
Açores
Não sabe/ não responde/
resposta vaga

Critério

% das respostas

Qualquer resposta que inclua “LIFE”

20%

Qualquer resposta que inclua “Terras do Priolo”

16%

Qualquer resposta que inclua “projeto Priolo”; “LIFE
Priolo”; “projeto Laurissilva” e/ou “LIFE Laurissilva”

9%

Qualquer resposta que identifique claramente ações
realizadas no âmbito do projeto I.e. “priolo”;
“Laurissilva”; “Tronqueira”; “plantas endémicas”;
“limpeza de exóticas”, etc.

34%

I.e “SOS cagarro”, “Lagoa das Furnas”, “Mais
Endémicas”; “LuminAves”; “painho de monteiro”, etc.

19%

Respostas do tipo “não sei”; “desconheço” “proteger a
natureza”, “preservação de aves”; “preservação de
espécies”, “varias”, “todos”, etc.

41%

54%

5%

3.1.1 Avaliação da vontade de ação
Apenas 38% dos inquiridos manifestaram vontade de agir para conservar a biodiversidade dos
Açores. Foi colocada uma resposta aberta sobre o tipo de ações que pretendiam desenvolver para
ajudar a conservar a biodiversidade que foi classificada em 7 categorias não excludentes (Tabela 14).
Tabela 14_Resultados do inquérito para a população sobre vontade de ação.
Categoria
Critério

Voluntariado / Colaboração com
o projeto

Ações de conservação da
biodiversidade dos Açores fora
do local do projeto
Reduzir o meu impacto
ambiental
Divulgar
Usar nativas no meu jardim /
terreno
Vigilância ambiental
Não sabe/ Não responde/
Resposta vaga

Quando identificavam ações realizadas ou
possíveis de realizar no projeto. I.e.
“voluntariado”; “plantação”; “colaboração”,
“reflorestação” “viveiros”, “SPEA”
Identificam outras ações decorrentes mas
não ligadas ao projeto. I.e. “SOS cagarro”
Identificam ações de redução da pegada
ou impacto ambiental. I.e.
“sustentabilidade”, etc.
Identifica ações de divulgação. I.e “explicar
nas aulas”, “fotografia”, etc.
Propõe a plantação de nativas em terrenos
da sua propriedade
Identifica ações de vigilância. I.e “Alertar”
Por resposta vaga colocamos respostas
como “varias”, “todos”, etc.

% das respostas

33%

11%

4%
7%
9%
2%
35%

Em relação com as atividades realizadas, áquelas com maior número de respostas positivas à
pergunta “Pretende desenvolver alguma ação a título pessoal em prol da conservação da
Biodiversidade nos Açores?” foram as Jornadas do Priolo, seguidas da “Descoberta da Laurissilva” e
“Conheça as turfeiras” (Figura 92).
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Figura 92_ Percentagem de respostas positivas a perrgunta “Pretende desenvolver

alguma ação a título pessoal em prol da conservação da Biodiversidade nos
Açores?” (N>4).
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3.3 Sensibilização da comunidade escolar – E2
3.3.1 Inquérito de satisfação a professores
O inquérito a professores recolhe a avaliação dos professores que acompanharam as atividades do
Programa Escolar do projeto em termos de divulgação, satisfação geral com a atividade,
conhecimentos transmitidos e impacto na sensibilização dos alunos.
3.3.1.1 Amostragem e caracterização
Foram recolhidas 161 respostas válidas ao inquérito de satisfação dos professores, que representam
35% das atividades realizadas ao longo do projeto. Em termos de tipo de atividades avaliadas, existe
uma grande variedade, porém as mais avaliadas, são também àquelas que foram mais realizadas
(Figura 93), nomeadamente a visita de estudo ao Centro Ambiental do Priolo, a atividade “Os contos
do Jaime” e “À descoberta da Laurissilva – sala de aula”.

Figura 93_ Respostas recolhidas por tipo de atividade avaliada (N=161).
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3.3.1.2 Divulgação
Em termos de divulgação do Programa Escolar do projeto, o meio de conhecimento mais comum
(Figura 94) foi através do e-mail (todos os anos o Programa Escolar era divulgado para uma listagem
de contactos de professores angariada pelo Centro Ambiental do Priolo desde 2007), seguida da
comunicação da escola e o contacto direto com a SPEA em atividades previas tanto do programa
escolar como do programa para o público geral. Em média o grau de satisfação em relação com a
divulgação do Programa Escolar foi um 4,54 - avaliado entre 1 (muito fraca) e 5 (muito boa).

Figura 94_ Médio de comunicação atraés do qual os professores tomaram
conhecimento do Programa Escolar (N=161).

3.3.1.3 Satisfação
Em resposta a pergunta “Considera a atividade adequada ao nível dos alunos?” 98% dos inquiridos
responderam que sim, sendo que apenas em 3 atividades a avaliação foi negativa (Figura 95). Todos
os inquiridos disseram que iriam recomendar a outros professores a realização de atividades do
Programa Escolar do projeto. Em termos de satisfação geral com a atividade realizada, a média foi de
4,74 – avaliado de 1 (muito pouco satisfeito/a) a 5 (muito satisfeito/a) (Figura X). Apenas 3 atividades
foram avaliadas com um 3 (razoável), em parte pela falta de adequação à idade dos alunos.

Figura 95_ Resposta a questão “Considera a atividade adequada ao nível dos alunos?” e
avaliação do grau de satisfação geral do professor/a com a atividade (N=161).
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Analisando a satisfação dos professores por atividade realizada, vemos que em média, todas as
atividades receberam uma avaliação superior a 4 com exceção de uma visita ao Centro Ambiental do
Priolo e À descoberta da Laurissilva que recebeu uma avaliação de 3 (razoável). Uma vez que
algumas das atividades receberam poucas avaliações, para a análise por atividade optamos por
apenas utilizar atividades com mais de 4 avaliações (Figura 96). As atividades com valorações
máximas foram as Visitas aso Viveiros, a visita de estudo “À descoberta da Laurissilva” e a
celebração do Dia da Floresta Autóctone com plantação de espécies nativas dos Açores.
Na análise por tipos de atividade (sala de aula, visita de estudo, voluntariado, exposição e férias) e
conteúdos (global, aves, plantas, outros conteúdos) não se encontraram diferenças relevantes entre
os diferentes grupos.

Figura 96_ Percentagem de respostas positivas a perrgunta “Pretende desenvolver

alguma ação a título pessoal em prol da conservação da Biodiversidade nos
Açores?” (N>4).
3.3.1.4 Conhecimentos adquiridos e sensibilização
A grande maioria dos professores que responderam o inquérito (99%), consideraram que a atividade
realizada tinha contribuído para a aprendizagem de conhecimentos contemplados no curriculum
escolar. Igualmente a maioria dos professores inquiridos (98%) consideraram que as atividades
realizadas tinham contribuído para a criação de uma consciência ambiental nos seus alunos (Figura
97).

Figura 97_ Respostas a pergunta “Acha que esta atividade favoreceu a aprendizagem de
conteúdos contemplados no currículo escolar oficial ? e “Acha que esta atividade favoreceu
a criação de uma consciência ambiental dos seus alunos?” (N=161).
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3.3.1.5 Sugestões
No apartado de sugestões, apesar de serem poucos os professores que preencheram e que, em
alguns casos foi apenas para reforçar que tinham gostado muito da atividade, conseguimos recolher
algumas sugestões de melhoria das atividades propostas, nomeadamente:
- Melhorar a divulgação (2 comentários);
- Criar e organizar percursos pedestres interpretativos para os alunos (1 comentário);
- Realizar visitas de estudo e assegurar o transporte dos alunos para as atividades uma vez que é o
principal problema das escolas para realizar estas atividades (3 comentários);
- Propor atividades mais práticas (1 comentário);
- Adaptar as atividades à faixa etária dos alunos (1 comentário).

3.3.2 Inquérito de sensibilização com alunos
3.3.2.1 Amostragem e caracterização
No total, foram realizados 464 inquéritos válidos nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017
aos alunos de 6 instituições escolares na Ilha de São Miguel (figura 98) sendo que as mais
representadas foram a EBS Nordeste e a EBI Ponta Garça.

Figura 98_ Nº de inqueritos válidos por escola

A metade dos inquiridos era de sexo masculino e a outra metade de sexo feminino. Por ano de
escolaridade foram inquiridos alunos a partir do 5º ano, com maior representatividade de alunos do 2º
e 3º ciclos. Foram realizados também alguns inquéritos com alunos do Secundário e ensino
profissional (Figura 99). Em relação com a sua participação no programa escolar do Projeto, 54% dos
alunos inquiridos realizaram alguma atividade do programa escolar e 46% não tiveram participação.

Figura 99_ Distribuição por sexo e ano de escolaridade dos inquiridos.
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3.3.2.2 Conhecimentos adquiridos
Em relação aos conhecimentos adquiridos foram selecionados 10 items a partir das questões do
inquérito relacionados com os conteúdos das atividades promovidas pelo programa escolar do
projeto. Para cada um destes items foi comparada a percentagem de alunos que identificaram a
resposta correta em função de terem ou não participado no programa escolar do priolo. Os resultados
para os dois grupos foram comparados através do teste não paramétrico U Mann-Whitney, os
resultados em termos de significância da diferença são mostrados na tabela 15.
A partir da suma do número de respostas corretas, foi pontuado cada aluno numa escala de 0 a 10,
sendo 0 nenhuma resposta correta e 10 todas as respostas corretas. A média de respostas corretas
foi de 4,54, sendo que os alunos que participaram no programa escolar obtiveram uma média de 5,05
e os que não participaram obtiveram uma média de 3,93. Testada esta diferença através do teste
não-paramétrico U Mann-Whitney, o resultado foi significativo com p< 0.001.
Tabela 15_ Percentagem de alunos com respostas corretas em função de terem
ou não participado nas atividades do Programa Escolar do Projeto
Sign.
* < 0,05;
**< 0,01;
***<0,001

Conhecimentos

Participou no
Programa escolar

Define a Laurissilva

Sim
82%

Não
65%

Total
75%

Define as Turfeiras

68%

36%

53%

2%

2%

2%

Identifica espécies invasoras como ameaça

58%

37%

48%

Identifica plantas dos Açores

10%

7%

8%

Define espécie endémica

54%

52%

53%

Define espécie invasora

71%

53%

63%

Define espécie exótica

38%

30%

34%

Define espécie nativa

36%

33%

34%

Identifica o priolo

89%

79%

84%

Média de respostas corretas

5,05

3,93

4,54

Identifica serviços dos ecossistemas

**
***
***

***

***

Os resultados em termos de conhecimentos adquiridos pelos alunos participantes no Programa
Escolar do Projeto são consistentes com as temáticas mais abordadas nas diversas atividades
implementadas. A problemática das espécies invasoras como ameaça à biodiversidade e a
conservação dos habitats prioritários foi transversal a todas as atividades realizadas, enquanto outros
aspetos como os serviços dos ecossistemas ou a classificação dos tipos de espécies apenas foram
tratados em algumas das atividades.
Apesar de haver um impacto claro na identificação das espécies invasoras como uma problema, não
existiram diferenças significativas entre os alunos que participaram no Programa Escolar e os que
não em termos de conseguirem diferenciar espécies nativas dos Açores e espécies exóticas. Isto é
devido a dificuldade do contacto com estas espécies e que as atividades apesar de efetivas são
pontuais e não permitem o aprofundamento dos conhecimentos necessário para responder
corretamente a esta questão. De facto a percentagem global de respostas corretas a estas questões
foi de 8% dos inquiridos.
No caso da identificação do priolo podemos afirmar que esta ave já é conhecida e divulgada através
de vários médios que não se identificam diferenças entre alunos que participaram no programa
escolar e os que não participaram, uma vez que a grande maioria dos alunos consegue identificar
esta ave. De facto, a percentagem global de respostas corretas é de 84%.
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4. CONCLUSÃO

As atividades pré-estabelecidas para as ações de sensibilização no projeto LIFE+ Terras do
Priolo foram ampliadas resultando em um impacto ao nível de participantes 50% superior.
As 9 novas atividades preparadas para sensibilização representaram um total de 531
participantes. As atividades previstas alcançaram um público de 1499 participantes. A
participação em 3 eventos também teve um impacto significativo na divulgação geral do
projeto e das Terras do Priolo. O público presente nos três eventos foi maior do que 13.000
participantes. Durante o desenvolvimento das atividades de sensibilização, divulgação e
formação foram utilizadas infra-estruturas criadas pelo projeto e por projetos LIFE
anteriores, como o viveiro de plantas nativas e algumas das infra-estruturas contruídas
através de técnicas de engenharia natural, o que implica em eficiência dos recursos do
presente projeto e de projetos LIFE anteriormente implementados na região.
As ações de sensibilização realizadas ao longo do projeto LIFE+ Terras do Priolo
representaram impactos em diferentes níveis de acordo com o público-alvo. No caso das
atividades voltadas para turistas e visitantes foi possível caracterizar o público que visita as
Terras do Priolo e a sua satisfação. Conhecer o público que visita as Terras do priolo é
fundamental para estabelecer medidas mais adequadas para a minimização dos impactos
provocados pela visitação, aumentar o grau de satisfação dos visitantes e analisar o impacto
econômico que a atividade turística provoca na região. A contribuição das presentes ações
para a atividade turística tornam-se ainda mais relevantes quando somadas à formação de
guias turísticos realizadas, a qual incide na especialização dos serviços prestados na
atividade turística e seus benefícios ao nível econômico e sócio-ambiental.
Em relação à população local, o impacto das ações de sensibilização representam uma
série de benefícios ao nível cultural devido à oportunidade da população local de se
envolver em atividades lúdicas e recreativas com pano de fundo a divulgação do patrimônio
natural das Terras do Priolo e a importância dos esforços realizados para a conservação de
sua biodiversidade e a manutenção de seus serviços ecossistêmicos. A dinamização de
atividades escolares através do programa escolar do Centro Ambiental do Priolo promoveu
tempos livres de qualidade onde foi estimulada a consciência ambiental dos jovens através
do conhecimento. A capacitação de professores, com o impacto de uma audiência de mais
de cem profissionais, promoveu a integração de conhecimentos relacionados com as Terras
do Priolo ao currículo escolar.
Finalmente, do ponto de vista técnico-científico, a participação em eventos com esta
finalidade possibilitou a troca de experiências com a comunidade científica e com entidades
que desenvolvem projetos de conservação. Portanto, a importância da participação neste
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tipo de eventos possui benefícios não só de divulgação mas também para o sucesso de
implementação do presente projeto como um todo.
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ANEXOS
A – Recenseamento da população nidificante: responsáveis por áreas e participantes
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