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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

to

Cofinanciamen

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 Centro Ambiental do Priolo, coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
(SPEA) foi visitado, em 2018, por 2 611 pessoas, sendo que 43% foram Portugueses.
Este mantém um programa de atividades, no âmbito de ações do projeto LIFE+ Terras do
Priolo e em 2018, foram organizadas 57 atividades diferentes, com 3 338 participantes. Promove,
também, o Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo, já na sua 11ª edição, que envolveu
3 670 alunos em um total de 72 atividades. A avaliação destas atividades é positiva sendo que
os seus participantes atribuem em média o grau de muito satisfeito às atividades realizadas e
quando questionados sobre a importância e quais os projetos de conservação que conhecem,
identificam na sua maioria os projetos LIFE, em especial aqueles coordenados pela SPEA nos
Açores.
A SPEA procura ainda apoiar a formação de jovens na área da conservação e ambiente. Em
2018, a equipa técnica do Centro acolheu 1 jovem, no âmbito do programa internacional
Eurodyssé.
Foram, ainda, comunicadas 8 notícias que resultaram no registo de 29 notícias divulgadas na
região dos Açores, Madeira e continente. Para além da internet, a colaboração da SPEA com os
media regionais contribuíram para o sucesso da comunicação tanto dos resultados atingidos no
projeto LIFE+ Terras do Priolo e da atividade da SPEA no geral.

SUMMARY
The Interpretation Centre of Priolo, coordinated by the Portuguese Society for the Study of Birds
(SPEA), was visited in 2018 by 2 611 people, of which 43% were Portuguese.
It develops a program of activities, integrated in the LIFE+ Lands of Priolo project and in 2018,
57 different activities were organized with 3 670 participants. It also promotes a program of
activities for schools, now in its 11th edition that involved 3 670 students in a total of 72 activities.
The evaluation of these activities is positive and its participants grade them on average as very
satisfied and identify Life projects, especially the ones coordinated by SPEA in the Azores when
questioned about their importance and knowledge about.
SPEA supports the training of young people in the conservation and environment and in 2018
the Centre’s team received 1 trainee, in the international program Eurodyssé.
8 news were communicated also, and resulted in the divulging of 29 news in the Azores Region,
Madeira and Portugal Mainland. Apart from the internet, the collaboration of SPEA with the
regional media contributed to the success of the communication of the results achieved in the
LIFE Lands of Priolo project as well as SPEA’s activities overall.

1.VISITANTES

1.1 Caracterização de Visitantes do Centro Ambiental do Priolo

Visiitantes

O número total de visitantes do Centro Ambiental do Priolo (CAP), em 2018, foi de 2 611
visitantes, como se pode observar no gráfico 1. Desde a sua abertura ao público em 2008, este
centro recebeu 26 820 visitantes, em média cerca de 2 438 visitantes por ano.
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3134
1975

1998

2007

2008

2009

2010

3111

2390

2011

2012

2013
Ano

2293

2593

2014

2015

2912

2611

2017

2018

1796

2016

Gráfico 1 - Evolução do número de visitantes do CAP ao longo dos anos.

Com um objetivo anual de 2500 visitantes, as metas fixadas para 2018 foram atingidas como se
pode observar no gráfico anterior. Relativamente ao ano anterior registou –se uma redução de
(-301 visitantes) o que poderá ter resultado de uma redução do número de visitantes nos Açores
como descrito em dados da SREA em especial no mês de setembro. Igualmente devido a obras
de requalificação dos acessos ao centro algumas vias foram fechadas durante períodos
superiores uma semana reduzindo a visitação do CAP.
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Gráfico 2 - Tipo de turista que visitou o CAP em 2018.

Relativamente ao tipo de turista que se desloca ao CAP, foram identificados dois grupos
principais: Turistas de outras nacionalidades/Internacionais (1 477, 57%) e Portugueses (1 134,
43%). Neste último, incluem-se a População local, considerando pessoas residentes na ilha de
São Miguel (766, 29%) dos quais 244 foram grupos escolares no âmbito do Programa Escolar
do CAP, 61 pessoas foram grupos incluídos em atividades realizadas pela SPEA, 13 visitantes
de grupos de empresas de animação turística e 7 visitantes em grupos organizados por parceiros
do projeto. Incluem-se ainda turistas portugueses que se identificaram como sendo residentes
no continente (354, 14%), arquipélago da Madeira (RAM - 4; 0.15%) e restantes ilhas dos Açores
(RAA - 10, 0,4%), ver gráfico seguinte.

1.VISITANTES
Como se pode observar no gráfico 3, turistas de nacionalidades muito distintas visitaram o CAP
em 2018. Foram identificados 37 países de origem diferentes, excluindo Portugal, ver anexo 1
para mais informação sobre as nacionalidades dos visitantes identificadas.
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Gráfico 3 - Distribuição de nacionalidades dos visitantes do CAP, em 2018.

Em 2018, visitaram o CAP 319 turistas alemães (12%do total), 174 espanhóis (7% do total), e
146 visitantes da Holanda (6% do total), 142 oriundos de França ( 5%) entre outros. Estes dados
mostram tendências encontradas em anos anteriores (ver Relatório Anual do Centro Ambiental
do Priolo de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), mantendo-se a predominância de turistas
provenientes de países como Espanha e Alemanha, sendo os portugueses aqueles que mais
visitam o CAP (43%). Estes resultados acompanham a tendência e o turista alvo da oferta
turística dos Açores, onde se procura atrair um turista com gosto em desenvolver atividades junto
às comunidades rurais e com interesse em descobrir a natureza e ecossistemas locais,
procurando trilhos pedestres e atividades como o Birdwatching.
Como tem sido observado ao longo dos anos, existe uma forte sazonalidade, principalmente
no período de verão; altura em que se podem ver os maiores picos de visitação (ver gráfico 4).
Este fenómeno está relacionado com o número de turistas que visitam as ilhas ao longo do ano
e o tipo de turismo desenvolvido no arquipélago dos Açores, sendo este, marcadamente sazonal,
se faz sentir em todas as empresas ligadas ao turismo.
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Gráfico 4 - Distribuição da visitação anual em 2018.
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1.VISITANTES
Durante 2018, o CAP teve, em média, 15 visitantes diários com picos assinaláveis nos meses
de mais movimento. É possível ainda verificar algumas variações no que se refere à altura do
ano em que turistas oriundos de diferentes nacionalidades visitam a CAP. Nesta análise, são
considerados apenas os grupos e nacionalidades que são mais representativos no total dos
visitantes do CAP e que correspondem a pelo menos 5% do número de visitantes total do centro:
Portugal – Pop. Local, Portugal Continente, Alemanha, França, Espanha e Holanda, ver tabela
1. Através da análise destes dados, podemos verificar que estes turistas visitaram o centro
maioritariamente nos meses de julho e agosto e correspondem a 38% da visitação anual.
Algumas das variações encontradas poderão ser explicadas pelo que cada turista-tipo procura,
por exemplo no caso da Holanda e Alemanha, o pico assinalado no mês de maio é expectável
visto que este é um mês em que ocorrem diversos feriados nacionais e os holandeses escolhem
este mês para as suas férias. As diferenças encontradas entre Março e Abril, no caso da
População local e Continente devem-se em grande parte a este ter sido o mês em que se
celebrou a Pascoa sendo uma época utilizada por muitos micaelenses como mini férias.
Origem
Pop. Local
Continente
Alemanha
Espanha
Holanda
França

Total

Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Agos Set
Out
Nov
Dez
40
39
119
68
68
123
201
73
28
7
0
5
23
34
29
66
46
92
53
3
3
0
0
27
26
66
43
43
50
35
15
7
0
0
0
9
32
27
36
39
23
2
4
2
0
0
20
41
20
14
30
23
7
1
0
2
4
10
36
5
41
37
9
0
3
0
47
93
218
272
229
303
449
216
55
25
2
Tabela 1 – Nacionalidades e Visitantes mensais com maior peso do CAP, em 2018.

Total
766
354
312
174
156
147
1909

Foram realizadas 858 visitas no total, sendo o turista individual o tipo de turista que mais visita
o centro (54%), não obstante os grupos organizados são igualmente uma parte importante dos
visitantes do CAP, correspondendo a 29% dos visitantes do CAP em 2018, ver tabela 2.
Tipo

Visitantes

%

Visitas

%

Grupos Organizados

761

29

399

18

Pop.local

438

17

110

13

Turista Individual

1412

54

597

70

2611

100

858

100

Total

Tabela 2- Caracterização do tipo de visitantes em grupo organizado, ou individual.

Dentro destes, os grupos organizados por empresas do Sector do Turismo foram os que
tiveram mais expressão, representando 42 % dos visitantes, seguido pelas atividades do
programa escolar com 37%, atividades SPEA (15%) e através de parceiros e institucional (7%).
Tipo de Visita
Programa Escolar/Atls/Uni

Visitantes
283

%
37

Visitas
14

%
12,7

Institucional/ Parceiros

50

7

14

12,7

Atividade SPEA

112

15

21

19,1

Empresas do SectorTurismo

316

42

61

55,5

Totais

761

100

110

100

Tabela 3 – Caracterização dos grupos organizados de acordo com a sua natureza

1.VISITANTES

Imagem 1 – Visitantes a Observar Priolos no espaço exterior do CAP.

Imagem 2 – Visita ao CAP LIFE Garajau Rosado, em 2018.

2.ATIVIDADES
O Centro Ambiental do Priolo procura organizar eventos e desenvolver atividades mensais
relacionadas com a natureza, avifauna e habitats prioritários de forma a envolver a população
micaelense, o público em geral e alguns turistas que visitam os Açores na altura da sua
realização nos trabalhos de conservação que vão sendo desenvolvidos ao longo do ano pela
equipa da SPEA no campo e para aumentar o conhecimento sobre estas temáticas. Sendo que
na sua maioria são atividades incluídas na ação E1 do projeto LIFE Terras do Priolo e designadas
na sua maioria como PAPG – Programa de Atividades para a População em Geral.
Em 2018, o CAP foi promotor de 65 atividades, das quais se realizaram 57 que envolveram 3
338 pessoas. Na sua maioria, o clima e as condições adversas foram a causa do cancelamento
das atividades realizadas. O número de participantes está subestimado visto que nos grandes
eventos e parcerias nem sempre é possível registar todos os participantes. Nestas, incluem-se
colaborações e parcerias (46%) em eventos organizados por outras entidades e ações da
responsabilidade da SPEA na sua maioria realizadas no âmbito do projeto LIFE Terras do Priolo:
ações no terreno que correspondem a 32% das atividades realizadas (Saídas de Observação de
Aves, Visitas Guiadas, Percursos Pedestres, entre outros); eventos organizados pela SPEA para
divulgação dos valores naturais dos Açores bem das ações de conservação desenvolvidas pela
SPEA (7%); Voluntariados (7%), Feiras (5,3%) e Workshops (2%), ver tabela seguinte.
Em termos de número de participantes, Os eventos são os que envolveram mais participantes
(50%) no total e são importantes enquanto veículos de sensibilização e de envolver a população
em geral nas ações a decorrer (42%) bem como as Feiras e voluntariados
Tipo

Nº

%

Participantes

%

Ação no Terreno

18

31,6

165

4,9

Colaboração / Parcerias

26

45,6

227

6,8

4

7,0

1652

49,5

Exposição

1

1,8

70

2,1

Feira

3

5,3

700

21,0

Voluntariado

4

7,0

494

14,8

1,8
1
30
56
100,0
3338
Tabela 4 - Tipos de atividades realizadas em 2018.

0,9
100,0

Evento

Workshop
Total Geral

2.1 – Voluntariados
No que se refere a ações de voluntariado, foram realizadas 4 (7%) atividades que juntaram
494 participantes (15%). Estas ações são importantes para a sensibilização dos seus
participantes, contribuem para as ações de conservação a decorrer, para a recolha de
informação e permitem ainda envolver a população em ações de conservação.
No que se refere a este tipo de atividade, muito embora as condições meteorológicas possam
ter influenciado a sua realização e número de participantes verifica-se que houve uma maior
participação em contagens voluntárias como o mapa de avistamentos do priolo (
http://centropriolo.spea.pt/pt/observacoes-de-priolo/) ou o caso do “Censo de Milhafres” (95%)
do que em ações de plantação de espécies de plantas dos Açores, ver tabela seguinte. Devido
ao facto destas ações serem mais abrangentes em área e período de realização acabam por
envolver mais participantes, sendo que ações pontuais como plantações são esforço dirigidos
realizados em datas especificas sendo que a logística envolvida também não permite a sua
realização com maior número de participantes.

2.ATIVIDADES

Ação

Participantes

%

nº de sessões

Plantação nas Terras do Priolo

25

5,1

2

XIII Censo de Milhafres

185

37,4

1

Mapa de Avistamento de priolos

284

57,5
494
100,0
Tabela 5 - Voluntariados realizados em 2018.

1

Totais

4

Imagem 3 e 4 – Ação de Voluntariado com o apoio do programa GIRO, 2018. À direita , visita guiada a
Rota do Centro.Imagem 4 - Ação de voluntariado com o apoio do programa GIRO, 2018.

2.2 - Ações no Terreno
Em 2018, o CAP organizou 27 ações no terreno, tendo –se realizado 18 (32%), que juntaram
165 participantes. Comparativamente a outro tipo de atividades estas possuem um número mais
reduzido de participantes devido à natureza das mesmas, às suas limitações logísticas que
implicam grupos mais pequenos. Igualmente, são atividades outdoor condicionadas pelas
condições atmosféricas pelo que existem vários cancelamentos por não estarem reunidas as
condições adequadas para a sua realização. No entanto, do ponto de vista da sensibilização são
uma forma de aproximação da população em geral muito eficiente.
Neste tipo de ação, incluem – se visitas guiadas e saídas de observação de aves na sua
maioria. Como se pode observar na tabela seguinte, em 2018, a ação que se realizou com maior
frequência foi a ‘’Saída de observação de Aves’’, tendo-se realizado 5 sessões de observação ,
na Lagoa das Sete Cidades e Furnas. Esta foi também o tipo de atividade que se observou maior
adesão. A “Rota do Centro Ambiental do Priolo” e as visitas guiadas ao CAP foram realizadas
com alguma frequência por uma questão de logística sendo mais facilmente realizadas. As
restantes atividades podem ser consultadas na tabela tendo-se realizado pontualmente.

2.ATIVIDADES
Dentro destas ações, foram realizadas 4 atividades no âmbito do programa “Biologia no Verão”
da Ciência Viva, um programa de financiamento de atividades educativas que contribui com
algumas das despesas das actividades e permite à SPEA poder desenvolver mais ações de
sensibilização para a população em geral, durante o período de 15 de julho a 15 de Setembro
(http://www.cienciaviva.pt/veraocv/.) e potencia a divulgação das atividades desenvolvidas pelo
CAP bem como do projeto Life Terras do Priolo.
Nº
Sessões

Ação

%

Participantes

%

Os Sons das Aves

1

5,6

23

13,9

Priolo - Tesouro da Tronqueira

2

11,1

16

9,7

Rota do CAP

4

22,2

27

16,4

Saída de Observação de aves

5

27,8

52

31,5

Visita ao CAP

4

22,2

34

20,6

Visita ao Projeto Terras do Priolo

2

11,1

13

7,9

Total Geral

18

100,0

165

100,0

Tabela 6 - Ações no terreno, realizadas em 2018.

2.3 – Colaborações e parcerias
As colaborações e parcerias com outras entidades e projetos são fundamentais para a
divulgação e sensibilização ambiental de um maior número de pessoas, permitem ainda chegar
a outros tipos de públicos. Em anos anteriores, já tinham um peso considerável nas atividades
realizadas (ver relatório do Centro Ambiental do Priolo 2016 e 2017) e neste ano correspondem
a 46% das atividades realizadas. Na sua maioria, correspondem a visitas guiadas realizadas em
colaboração com diversas empresas ou entidades em ações que são organizadas por outros
parceiros.
Ação

Sessões

%

Participantes

%

Visita ao CAP

23

88,5

222

97,8

Visita ao Projeto Terras do Priolo

3

11,5

5

2,2

Total

26

100,0

227

100,0

Tabela 7 - Colaborações e parcerias realizadas em 2018.

Imagem 5 – Saída de Observação de Aves na Lagoa das Furnas, 2018.

2. ATIVIDADES

2.4 – Eventos
Em 2018, a SPEA organizou 2 eventos no âmbito das ações de divulgação e sensibilização
ambiental (E1 e E2) do projeto LIFE Terras do Priolo e participou em outros 2 eventos de maior
dimensão com organização de parceiros.
Ação

Ambito

Participantes

%

Bird Race Açores

Regional

23

1,4

Festival de Ciência : Sons das Aves

Local

500

30,3

Macaronight - Exposição O Priolo e a fuga à extinção

Local

1043

63,1

Passatempo : Quantos Priolos há no mundo

Nacional

86

5,2

1652

100,0

Total Geral

Tabela 8 - Eventos organizados em 2018.

Estes eventos são, na sua maioria, anuais e procuram envolver a população no projeto LIFE+
Terras do Priolo. Em 2018, realizou-se nova edição da ‘’Birdrace Açores’’ que em anos anteriores
foi um evento com muita adesão e procura promover a observação de aves nos Açores, o
aumento do número de registos de aves nos Açores contribuindo sempre para a divulgação da
importância da conservação das aves e dos seus habitats.
Ainda com o objetivo de aproximar o público no geral e divulgar o priolo dinamizou-se, a nível
nacional, o Passatempo ‘’Quantos Priolos há no mundo’’ recorrendo às redes sociais para a sua
realização e maximizando a sua divulgação. Um passatempo em que os participantes tentavam
adivinhar a estimativa do número de priolos existentes nesse ano e resultado dos censos anuais
realizados no projeto durante a monitorização da espécie.
A nível local, a SPEA e a equipa técnica do CAP participou com a atividade os ‘’Sons das Aves’’
no Festival de Ciência no Jardim (http://expolab.centrosciencia.azores.gov.pt/evento/festival-ci%C3%AAncia-nojardim) com o objetivo de promover o conhecimento da avifauna dos Açores. Esta iniciativa foi
organizada pelo Expolab no âmbito das atividades realizadas no programa Ciência Viva no
Verão.
Ainda na mesma tipologia de evento, está a ‘’Macaronight’, realizada no âmbito da de um
projeto a nível macaronésico - Noite Internacional dos Investigadores’. Neste evento realizado
em 28 de setembro de 2018, a exposição ‘’O Priolo e a Fuga à Extimção’’ bem como atividades
paralelas sobre avifauna e Laurissilva dos Açores foram realizadas para o público em geral.

Imagem 6 e 7 –Eventos em que a SPEA participou: à esquerda : Festival de Ciência em Ponta Delgada
e à direita Macaronight.
Imagem 7 -

2. ATIVIDADES

2.5 – Feiras
A participação em feiras e eventos de maior relevância a nível local e mesmo internacional são
fundamentais para a divulgação das ações a decorrer.
Em 2018, a SPEA marcou presença na VIII Mostra Gastronómica de produtos Agropecuários
de Água Retorta que decorre em simultâneo com as festividades comemorativas deste concelho
entre 26 a 27 de julho. Trata – se de uma feira de índole mais local sendo uma das mais
participadas nas Terras do Priolo.
A nível nacional e internacional, um dos técnicos da SPEA esteve presente na BTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa, um evento com grande visibilidade e onde as Terras do Priolo foram
divulgadas com o apoio da Camara Municipal do Nordeste.
A British Birdwatching Fair, umas das feiras de observação de aves mais participada na
Europa, é umas das feiras em que a SPEA tem mantido uma presença habitual. Em 2018, esta
feira decorreu de 16 a 19 de agosto e contou a presença de um técnico da SPEA Açores
contribuindo desta forma para divulgar e promover o trabalho realizado no âmbito do projeto LIFE
Terras do Priolo bem como todo o trabalho realizado pela SPEA nos Açores. A participação nesta
feira contou com o apoio da Direção Regional de Turismo dos Açores.

Imagem 8 – Participação na British Bird Fair – 2018.

2.6 – Exposições
Em 2018, colocada em exibição para o público, pela primeira vez, no Posto de Turismo do
Nordeste, a Exposição ‘’ O Priolo e a Fuga à extinção’’. Esta exposição criada em 2018 no âmbito
do projeto Life+ Terras do Priolo para complementar o programa escolar do CAP é um recurso
polivalente que pode ser utilizado em outras situações sendo este um exemplo disso. A
exposição ficou no espaço do Posto de Turismo do Nordeste desde 02 de Outubro até 11 de
outubro tendo recebido a visita de 70 dos visitantes das Terras do Priolo. Para mais informações
sobre a exposição ver o ponto 3 deste relatório.
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Imagem 9 – Exposição ‘’ O priolo e a Fuga à Extinção , colocada no Posto de Turismo do Nordeste.

2.7 – Workshops
A participação em workshops e/ou conferências são uma parte integrante do programa de
atividades do CAP e de intercambio do projeto LIFE Terras do Priolo (E1 e E3) sendo que são
essenciais para aumentar o conhecimento dos participantes sobre as temáticas tratadas neste
projeto.
Em 2018, os técnicos da SPEA participaram no workshop ‘’ Recuperação de habitats
insulares’’. Este workshop decorreu no final de janeiro de 2018 tendo como objectivos partilhar
conhecimentos científicos sobre o trabalho realizado no âmbito dos projetos realizados para a
preservação do priolo e aves aves marinhas ameaçadas dos Açores.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs
O Centro Ambiental do Priolo, desenvolve desde 2008 um Programa Escolar (PECAP) com
diversas atividades, incluídas atualmente na ação E2 do projeto LIFE Terras do Priolo. Estas são
acessíveis a todas escolas da ilha de São Miguel e são um complemento à educação ambiental
dos jovens Micaelenses, focando temas relacionados com a avifauna e flora dos Açores com
especial atenção à ecologia dos habitats prioritários e as ações de conservação desenvolvidas
no atual projecto LIFE e em projetos LIFE anteriores para preservar o património natural das
Terras do Priolo.
Para além destas ações com escolas, o Centro Ambiental do Priolo, no âmbito da ação E2 do
projeto LIFE+ Terras do Priolo, desenvolve ainda atividades com entidades de atividades nos
tempos livres (ATLs) e em parceria com a Universidade dos Açores.
Anualmente é divulgada uma edição atualizada do programa escolar do Centro Ambiental do
Priolo
podem
ser
consultado
através
do
link
http://centropriolo.spea.pt/fotos/editor2/microsite_cap/Fotos_atividades_2017/programaescolar2
017_2018.pdf.
Desde o seu início, já participaram 24 562 estudantes nas atividades desenvolvidas pelo CAP,
atualmente abrangidas na ação E2 do projeto LIFE+ Terras do Priolo. O que perfaz uma média
de 2 233 alunos por ano a participar nas atividades educativas do Centro Ambiental do Priolo.
Em 2018, realizaram-se 72 atividades do género que juntaram 3 670 participantes no total, ver
tabela 9 e gráfico que se seguem para mais informações.
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Gráfico 5 - Evolução do número de participantes no PECAP, desde 2008.

Tipo

Nº

%

Participantes

%

Ação no Terreno

22

30,6

466

12,7

Colaboração

6

8,3

360

9,8

Exposição

18

25,0

2417

65,9

Palestra Escolar

24

33,3

410

11,2

Voluntariado

2

2,8

17

0,5

Totais

72

100

3670

100

Tabela 9 - Tipos de atividades realizadas no âmbito do programa escolar do CAP em 2018.

Em média, participam 23 alunos por atividade realizada, sendo que para este cálculo não se
entrou em conta com as exposições em que na maioria das vezes o público abrangido é toda a
escola ou instituição.
As palestras escolares e ações no terreno foram o tipo de atividade mais solicitado em 2018
correspondendo a 64% do total, sendo que são aquelas que que permitem maximizar a
aprendizagem e aprender por observação no local. Estas são também aquelas que abrangeram
mais alunos.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs
As exposições escolares devido às suas características e tempo de permanência na escola
medio de 1 semana permitem atingir a comunidade escolar no seu todo pelo que permitem uma
grande abrangência de alunos visados.

3.1 – Palestras escolares
As atividades designadas como palestras escolares envolvem a deslocação dos técnicos do
CAP às escolas e realizam-se nas salas de aula. Estas foram as que em 2018 se realizaram em
maior número (33,3%) muito embora não tenham sido as que envolveram maior número de
alunos, ver tabela 9.
Atividade

À descoberta da Laurissilva

Sessões
5

%
Participantes
20,8
90

%
22,0

Aves da minha escola

4

16,7

57

13,9

Aves dos Açores + De Ossos nas Mãos

3

12,5

44

10,7

Experiência com turfeiras

1

4,2

19

4,6

O conto do Jaime

6

25,0

89

21,7

Palestra: Priolo e o seu habitat

3

12,5

58

14,1

Rota da Água

2

8,3

53

12,9

Total Geral

24

100

410

100

Tabela 10 - Listagem das atividades realizadas em 2018.

Entre estas, as atividades do ‘’Conto do Jaime e aquelas relacionadas com a floresta
Laurissilva foram as que tiveram mais solicitação (54,1%). Atividades relacionada com aves
também tiveram alguma solicitação representando 29,2 % das atividades realizadas.

Imagem 10 e 11 – À esquerda, palestra escolar Ossos nas Mãos, em Ponta Garça. À direita, recriação
do Conto do Jaime em Rabo de Peixe.
Imagem 11

3.2 – Ações no terreno
As ações no terreno à semelhança das ações realizadas no programa para a população geral,
na parte 2 deste relatório, são ações que incluem saídas de campo e visitas guiadas na sua
maioria.
Foram realizadas 22 ações de campo com um total de 466 participantes. Sendo que na sua
maioria as visitas guiadas ao CAP foram aquelas mais solicitadas sendo 68% das atividades
realizadas, ver tabela abaixo.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs
Este tipo de atividade é muito solicitado pelas escolas e instituições visto que devido à falta de
financiamento muitas vezes é a única forma de realizar saídas com os alunos. No entanto, são
atividades que representam um grande esforço logístico e no geral são atividades que em média
são superiores a 3h em duração.
Atividade
À descoberta da Laurissilva

Sessões
1

%
4,5

Participantes
11

%
2,4

Observação de Aves na Lagoa das Furnas

1

4,5

22

4,7

Rota ao CAP

1

4,5

13

2,8

Visita ao CAP

15

68,2

330

70,8

Visita ao Projeto Terras do Priolo

1

4,5

4

0,9

Visita aos Viveiros

2

9,1

43

9,2

Visita Guiada Planalto dos Graminhais

1

4,5

43

9,2

Total Geral

22

100

466

100

Tabela 11 – Ações de campo realizadas em 2018.
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Gráfico 6 – Tipos de Ações de campo realizadas em 2018, de acordo com o seu nº de sessões
realizadas.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs

Imagem 12 – Ação no terreno – Descoberta da Laurissilva realizada no parque de endémicas da
Reserva Florestal da Cancela do Cinzeiro.

Imagem 13 – Ação no terreno realizada no Planalto dos Graminhais.

Imagem 14- Visita Guiada ao Centro Ambiental do Priolo.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs

3.3 – Exposições
Em 2018, foi concluída a Exposição ‘’ O Priolo e a fuga à Extinção’’ com o objectivo de aumentar
o conhecimento da comunidade escolar para o percurso de sucesso da conservação do priolo,
as suas ameaças e a importância da sua conservação. Esta exposição itinerante, criada para
colocação em escolas e instituições educacionais no âmbito da ação E2 do projeto LIFE+ Terras
do Priolo, é modelar e pode ser adaptada aos espaços disponíveis sendo por isso uma exposição
muito versátil.
Recorreu-se à utilização de 2 exposições itinerantes para dar resposta à grande solicitação
que existiu em 2018. Tendo –se concretizado a colocação destas exposições em 18 escolas da
ilha de São Miguel, ver tabela.
Atividade

Exposição ''O Priolo e a fuga à extinção''
Exposição ''Uma Floresta , um Futuro ''
Total Geral

Sessões

15
3
18

%
83

Participantes

17

2273
144

100

2417

%
94
6
100

Tabela 12 – Exposições realizadas em 2018.

Imagem 15 e 16 – Visitas Guiadas realizadas às exposições , ‘’O priolo e a Fuga à Extinção’’ à
esquerda e à direita ‘’Uma Floresta , um Futuro’’.agem 16

3.4 – Voluntariados
Em 2018, foram realizadas 2 ações de voluntariado, neste caso 2 plantações de espécies
endémicas, uma no espaço outdoor escolar e outro na zona exterior do Museu Carlos Machado
com participação de uma turma da Escola Secundária Domingos Rebelo com plantas cedidas
pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo.
O decréscimo no número de voluntariados realizados nos últimos anos deve-se à atual
conjuntura financeira que limita o orçamento das escolas e reduz em muito a sua capacidade de
fazer saídas com os seus alunos, é ainda uma atividade que requer muita logística sendo mais
difícil concretizar (ver tabela 8).

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs

Imagem 17 – Voluntariado realizado em colaboração com o Museu Carlos Machado com plantação de
espécies nativas e endémicas dos Açores.

Este tipo de ação devido às suas características é com frequência realizada em parceira com
outras entidades de forma a maximizar o sucesso da ação e muitas vezes de atingir públicos
alvo diferentes como o caso dos visitantes do Museus Carlos Machado bem como os alunos
visados.

3.5 – Colaborações
Em 2018, realizaram –se 6 colaborações que envolveram 360 participantes com a presença
da equipa técnica em eventos organizados por entidades parceiras. È o caso das visitas
escolares do Macaronight (ver sessão 2 do projeto) e as feiras escolares. Este tipo de iniciativa
abrange um maior número de jovens e crianças permitindo uma divulgação maior do trabalho
realizado e das ações de sensibilização realizadas.

Imagem 18 – Stand da SPEA Açores no Festival de Ciência em colaboração com o Expolab.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs

3.6 – Abrangência e distribuição
Fazendo a análise de acordo com o nível de escolaridade dos alunos que participaram nas
atividades realizadas, podemos observar que os níveis e programas profissionalizantes (turmas
de OPP - Programa Oportunidades), 2º ciclo, 3º ciclo e ATLs foram os níveis mais abrangidos
com 25% das sessões realizadas. Sendo que o ensino pré-escolar também possui uma
representação significativa no que diz respeito ao número de participantes. Nesta análise e em
especial no gráfico abaixo , optou-se por excluir os dados de toda escolar para facilitar a análise
dos níveis de ensino individualmente.
Nível de Ensino

Participantes

%

1º ciclo

53

1,4

2º ciclo

214

5,8

3º ciclo

237

6,5

ATLs

188

5,1

Pré escola

146

4,0

Profissionalizante

266

7,2

Toda a Escola

2524

68,8

Universitário

4

0,1

Secundário

33

0,9

Oportunidades

5

0,1

Total Geral

3670

100

Tabela 13 – Distribuição de participantes do PECAP, de acordo com o nível de ensino, em 2018.
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Gráfico 7- Distribuição de participantes no PECAP de acordo com o seu nível de escolaridade.

Esta distribuição pode ser atribuída principalmente à disponibilidade de horário que os
professores e docentes podem disponibilizar sendo mais fácil poderem realizar atividades
extracurriculares como as sugeridas no PECAP nos ensinos com maior abrangência este ano.
O ensino secundário é aquele que apresenta maior carga horária e no qual os alunos se
preparam para exames finais sendo por este motivo o que tem menos participação.

3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs
Relativamente à origem dos grupos abrangidos podemos observar na tabela 11 que o PECAP
tem uma abrangência a nível regional de 100 % cobrindo a totalidade dos concelhos existentes
na Ilha de São Miguel, sendo que existem atividades realizadas em todos os concelhos da ilha.
Em 2018, o concelho de Ponta Delgada foi o mais visado com 36% das sessões realizadas com
alunos oriundos deste concelho.
À semelhança de anos anteriores, os concelhos do Nordeste e Povoação são também
localidades onde também se realizam um grande número de atividades e de onde vêm muitos
dos jovens que participam nas atividades realizadas. Alunos originários de fora de São Miguel ,
incluindo escolas do continente e de outros países compõem 5 % dos visados em 2018.

Localidade

Sessões

%

Participantes

Continente

1

1,4

13

0,4

Internacional

3

4,2

73

2,0

Lagoa

1

1,4

18

0,5

Nordeste

17

23,6

834

22,7

Ponta Delgada

26

36,1

1476

40,2

Povoação

6

8,3

789

21,5

Ribeira Grande

14

19,4

196

5,3

Vila Franca do Campo

3

4,2

34

0,9

São Miguel

1

1,4

237

6,5

Total Geral

72

100,0

3670

100,0

Tabela 14 - Listagem das localidades abrangidas pelo PECAP em 2018.
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4. OBSERVAÇÕES DE PRIOLO
A Cidadania na Ciência é um conceito global que tem vindo a ganhar popularidade e envolve
métodos simples de obtenção de dados que se revelam muito úteis, tendo em conta que muitos
projetos de conservações enfrentam limitações orçamentais. Este tipo de iniciativa é, ainda, um
instrumento de sensibilização ambiental. A SPEA tem aplicado este conceito em diversas
iniciativas, ex. o Censo dos Milhafres/ Mantas e o Atlas do Priolo ou mesmo através da plataforma
Ebird (https://ebird.org/home). No caso das observações de Priolo (Pyrrhula murina), ave
endémica da ilha de São Miguel, Açores, procurou-se explorar um tipo de voluntariado associado
aos visitantes das Terras do Priolo (território que compreende o concelho da Povoação e
Nordeste) e à conservação desta espécie, associando a experiência turística ao voluntariado
ambiental.

Nº Observadores

Foi pedido aos visitantes do Centro Ambiental do Priolo que comunicassem as suas
observações acidentais de priolo, em 2018. Desde 2013, já foram obtidos 466 registos com um
total de 831 voluntários que observaram 1465 priolos.
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Gráfico 9 – Evolução do número de participantes na iniciativa Mapa de Observações do Priolo.

Em 2018, foram registadas 106 observações de priolos totalizando 289 aves observadas pelos
visitantes do CAP, sendo que 2 eram juvenis. No total, participaram 284 observadores, originários
de 17 nacionalidades diferentes, entre Portugal, Inglaterra e Espanha na sua maioria.
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33%
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Gráfico 10- Nacionalidades dos participantes do Mapa de Avistamentos de Priolo em 2018.

Relativamente às zonas onde se registaram priolos, a zona correspondente à Estrada Regional
e Tronqueira foi onde se observaram o maior número de registos e de priolos observados. Estas
áreas são zonas de passagem muito utilizadas pelos visitantes no caso da Estrada Regional e
no caso da Tronqueira tratando-se do centro da distribuição do priolo e onde estão localizadas
as áreas de intervenção do projeto LIFE+ Terras do Priolo o que poderá explicar a distribuição
encontrada.

4. OBSERVAÇÕES DE PRIOLO
Zona

Nº Priolos

%

Registos

%

Graminhais /Pico da vara/ Malhada
Pico Bartolomeu / CAP
Regional
Salto do Cavalo / Povoação
Tronqueira

10
13
180
17
69

3,5
4,5
62,3
5,9
23,9

4
5
64
5
28

3,8
4,7
60,4
4,7
26,4

Totais

289

100,0

106

100,0

Tabela 15 - Registos de observações de priolos por zona.

5. ESTÁGIOS E FORMAÇÃO
A SPEA procura sempre que possível apoiar programas de estágio que contribuam para a
formação de jovens nas áreas da conservação. Nos Açores, a SPEA já formou 130 estagiários
(2018 inclusive).
Em 2018, o CAP e o projeto LIFE+ Terras do Priolo receberam 11 estagiários, de diversas
nacionalidades entre as quais Espanha, Bélgica e Portugal. Estes jovens receberam formação
prática integrados na equipa da SPEA Açores num total de 9 145 horas. O Centro Ambiental do
Priolo (CAP), como vem sendo costume em anos anteriores, mantém a sua colaboração com
diversas entidades, nacionais e internacionais, no âmbito de diferentes programas de estágio e
formação existentes nos Açores. Em 2018, contou com 2 estagiários.
Victor Ruwet, oriundo da Bélgica, colaborou com o Centro Ambiental do Priolo através do
programa Eurodyssé durante 6 meses, Miguel Abad de Espanha através do programa Estagiar
T com duração de 15 meses.
A participação da CAP na realização destes estágios é uma contribuição essencial como
complemento prático na formação de jovens na área do ambiente, conservação e Turismo
Sustentável pelo que a coordenação do CAP e a SPEA procuram sempre apoiar estas formações
e fá-lo-á no futuro sempre que possível.

6. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS
O Centro Ambiental do Priolo, como valência da SPEA Açores, participa em várias das ações
do projeto LIFE+ Terras do Priolo (LIFE12 NAT/PT/000527) coordenado por esta entidade. Entre
as ações que são desenvolvidas destacam-se:
A10 Caracterização de visitantes e avaliação do uso público da ZPE Pico da Vara/ Ribeira
do Guilherme –
Esta ação preparatória teve como objetivo avaliar a visitação que neste momento existia nas
Terras do Priolo e mais especificamente na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme, propondo
soluções de visitação que permitissem melhorar simultaneamente a experiencia do visitante, a
sustentabilidade e mitigação de impactos da visitação e contribuir para o desenvolvimento
socioeconómico da área de abrangência da ZPE. O Centro Ambiental do Priolo colaborou com
a realização de inquéritos de caracterização inicial em 2014 e medição do número de visitantes
e na proposta de soluções de visitação para a área, através do conhecimento desenvolvido pelo
contacto permanente com visitantes na área protegida.
E1 Desenvolvimento de um programa de atividades destinado à população em
geral sobre as ações de conservação e a ZPE
Esta ação de sensibilização tem como objetivo promover anualmente programa de atividades
com o intuito de promover a divulgação de informação adequada sobre o priolo, o seu habitat
mas também sobre as ações desenvolvidas pelo projeto LIFE+ Terras do Priolo. Esta ação é da
responsabilidade do Centro Ambiental do Priolo, sendo os seus técnicos quem realiza a maior
parte das atividades com apoio de outros técnicos da SPEA Açores para ações mais específicas.
Os resultados previstos para esta ação, consistentes na realização de 40 atividades anuais
foram claramente atingidos e superados com a realização de 57 atividades no total do ano. Os
resultados obtidos são analisados em pormenor na seção de atividades deste relatório (ver
secção 2 deste relatório.)
E2 Desenvolvimento de um programa educativo adaptado a todos os níveis de ensino
de sensibilização para a importância da conservação do Priolo e da ZPE
Esta ação prevê a implementação de um programa educativo de sensibilização e educação
ambiental para as escolas da ilha de São Miguel que permita promover o conhecimento sobre o
priolo, as ameaças que enfrenta, a ecologia da espécie e do seu habitat e as ações de
conservação desenvolvidas e que tem permitido recuperar a espécie.
Os resultados esperados para esta ação, com 40 atividades escolares realizadas anualmente,
foram atingidos e superados com a realização em 2018 de 72 atividades. Estas atividades são
analisadas com maior pormenor na Secção 3 deste relatório.
E3 Desenvolvimento de recursos para melhoramento da visitação na ZPE
Esta ação têm como objectivo contribuir para a sensibilização dos visitantes nas Terras do
Priolo e na ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme através do fornecimento de informação sobre
o Priolo, o seu habitat e as ações de conservação desenvolvidas. Pretende também dar apoio
aos visitantes para a observação do Priolo, promovendo comportamentos de visitação
adequados quer para a conservação da espécie. Esta ação é da responsabilidade dos técnicos
do Centro Ambiental do Priolo e realizada através do funcionamento do próprio centro, no qual é
fornecida informação aos visitantes quer sobre o priolo e a sua conservação, quer sobre a
visitação na ZPE, observação do Priolo e boas práticas na visitação. Esta componente foi
cumprida com o atendimento, orientação e sensibilização de 2611 visitantes em 2018. Esta
visitação é analisada com maior pormenor na seção 1 deste relatório.
Esta ação incluía a realização de um mapa de visitação online que se encontra disponível no
site do projeto LIFE+ Terras do Priolo (http://life-terrasdopriolo.spea.pt/pt/mapa-interativo/) e que
pretende ser melhorado no âmbito do novo Plano de Ação da Carta Europeia de Turismo
Sustentável das Terras do Priolo, com a criação de um website turístico.

6. PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS
Finalmente, esta ação incluía a renovação e atualização dos conteúdos expositivos do Centro
Ambiental do Priolo, com o intuito de melhorar a sua capacidade educativa e acessibilidade, o
que foi concretizado em 2016 com a instalação de uma nova exposição que tem recebido boas
criticas por parte dos visitantes.

E4 Divulgação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e os seus valores naturais e
promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo
Esta ação tem como objetivo a promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo como
ferramenta para melhorar a experiência do visitante, a sustentabilidade da visitação e mitigação
dos seus impactos no meio natural e o desenvolvimento socioeconómico do território circundante
da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme.
Neste sentido, a SPEA tem apoiado a implementação da Carta Europeia de Turismo
Sustentável no território, renovada em 2016 e que conta com um novo Plano de Ação (20162021) com 77 ações da responsabilidade de 10 entidades públicas e privadas com diferentes
competências nas áreas turísticas e ambientais. Nesta ação, tem-se promovido a adesão de
empresas locais à Marca Priolo, que já conta com 49 empresas aderentes.
O Centro Ambiental do Priolo colabora com a implementação de esta ação e da Carta Europeia
de Turismo Sustentável através da informação ao público local, empresários e visitantes sobre a
Carta e o território e contribui no desenvolvimento dos materiais turísticos informativos.
D9. Avaliação dos resultados das ações de sensibilização
Esta ação tem como objetivo avaliar as várias ações de sensibilização que abrangem
diferentes públicos-alvo do Projeto através da realização de inquéritos. O Centro Ambiental do
Priolo, como valencia responsável pela educação ambiental e sensibilização é responsável pela
realização de inquéritos de avaliação quer das atividades educativas, com 222 inquéritos
realizados a professores e 447 a alunos, quer das atividades para a população geral, com 81
inquéritos realizados em 2017. Alguns dos resultados destes inquéritos, apresentam-se no
capítulo de Avaliação do presente relatório (Página XX). Os restantes resultados, assim como
estes serão alvo de um relatório específico de avaliação das atividades para o público geral e do
programa escolar ao longo de todo o projeto.
O Centro Ambiental do Priolo colaborou também com a realização de uma segunda campanha
de inquéritos à visitantes realizada no final de 2017, cujos resultados serão apresentados em
relatório separado.
LuMinAves - MAC/4.6d/157
O Centro Ambiental do Priolo colabora também pontualmente com a implementação do projeto
Interreg LuMinAves, do qual a SPEA Açores é parceira e responsável pela implementação nos
Açores junto da FRCT, DRAM e OKEANUS. Este projeto tem como objetivos aumentar o
conhecimento sobre as populações de aves marinhas a nível da Macaronésia bem como
implementar medidas que minimizem os impactos da poluição luminosa nestas espécies. No
âmbito deste projeto, o Centro Ambiental do Priolo apoiou algumas ações de educação ambiental
realizadas em escolas das Terras do Priolo, assim como a campanha SOS cagarro realizada
neste território.

7. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A divulgação é fundamental para uma maior aproximação com as populações locais, e não só,
e para a melhor compreensão das ações de conservação realizadas pelo projeto LIFE Terras do
Priolo. Na atualidade, a utilização dos meios de comunicação, como é o caso dos jornais,
revistas, televisão, rádio e cada vez mais a internet é essencial para a dispersão de uma
mensagem a um público cada vez mais atento ao que ocorre à sua volta e no mundo. A SPEA e
o Centro Ambiental do Priolo procuram sempre que possível utilizar estes meios para transmitir
informações aos sócios e público em geral sobre os resultados obtidos no seu trabalho,
atividades realizadas, entre outros.

7.1 - Comunicados de Imprensa e notícias
Em 2018, foram redigidos 8 comunicados de imprensa que resultaram na divulgação de várias
noticias registadas por nós como sendo 29 notícias das quais 21 (72%) o funcionamento do CAP,
sobre atividades organizadas pelo Centro em colaboração com diversos parceiros, informações
importantes relacionadas com o Priolo e a sua conservação e sobre o PECAP.
Relativamente à cobertura, a divulgação foi principalmente realizada dentro do âmbito regional
(66%) e a internet foi o meio de comunicação com maior dispersão de notícias (65,5%). Ver
tabelas abaixo.

Âmbito
Regional
Local
Nacional
Internacional
Total

Nº
19
5
4
1
29

%
65,5
17,2
13,8
3,4
100,0

Tabela 16 - Âmbito das notícias divulgadas em 2018.

Meio
Jornal
Rádio
Internet
TV
Total

Nº
5
4
19
1
29

Tabela 17 - Meios de comunicação utilizados em 2018.

%
17,2
13,7
65,5
3,4
100,0

7. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO

7.2 - Websites e blogues
O Centro Ambiental do Priolo dispõe, desde 2008, de um website (www.centropriolo.com). Este
permitiu a divulgação de informações, realização de inscrições em atividades, divulgação do
programa escolar, entre outras possibilidades que facilitaram a interação do público e sócios com
o Centro Ambiental do Priolo e a SPEA Açores. Em 2018, as visitas deste website não foram
registadas devido a erro técnico.
O website “Uma Floresta, Um Futuro” criado durante o projeto LIFE+ Laurissilva Sustentável
em 2010, serve de complemento ao programa escolar do CAP e pode ser visitado em
http://umaflorestaumfuturo.spea.pt/ . Em 2018, foi visitado 828 vezes por 418 utilizadores, com
uma taxa de crescimento de 0,29 face ao ano anterior, com 2,3 visitas diárias.
O Website “Terras do Priolo” (http://life-terrasdopriolo.spea.pt/pt/) criado em 2013 para
disponibilizar informação do projeto LIFE+ Terras do Priolo recebeu, em 2018, devido a falha
técnico não registou número de visitas total, tendo apenas registado 325 visitas.
As redes sociais e blogues foram também ferramentas utilizadas pelo Centro Ambiental do
Priolo para divulgação da sua missão.
O blogue “Uma Floresta, Um futuro“
(http://umaflorestaumfuturo.blogspot.pt/) que foi encerrado por uma questão de centralizar as
visitas e informação num único blogue, minimizando o esforço de divulgação. No entanto recebeu
1 288 visitas, sendo que coincide com a grande solicitação do PECAP por parte das escolas e
como tal alguns professores continuam a utilizar este blogue como forma de conhecer o PECAP.
O Blogue “SPEA Açores” (http://speaacores.blogspot.pt/) com uma grande visitação tendo
registado 11 935 visitantes e em média 33 visitantes diários, em 2018. Este blogue teve um
decréscimo de visitação de 2,44 face ao ano anterior.
O Facebook (https://www.facebook.com/centropriolo) e o Twitter, enquanto meios de
transmissão de informação são formas muito úteis e eficazes de conseguir divulgar informação.
Em 2018, a página do Facebook do Centro Ambiental somou 116 likes, tendo um abrandamento
do seu crescimento. Todas as informações publicadas no Facebook são colocadas no Twitter
automaticamente.
O Youtube é ainda outra ferramenta utilizada e o Canal SPEA Açores obteve 1 288 visitas
tendo registado um aumento de 0,45 das visualizações.
Canal
Website Centro Ambiental do Priolo

Visitas anuais 2018
-

Média visitas diárias
-

Canal Youtube

1 288

3,6

Blogue Uma Floresta , Um Futuro

1404

3,9

Website Terras do Priolo

-

-

Website Uma Floresta, Um Futuro

828

1,6

Facebook CAP (likes)

116

-

Blogue SPEA Açores

11 935

33

Total

14 743

13,5

Tabela 18 – Estatísticas de visitação dos meios de comunicação SPEA Açores, em 2018.

7. DIVULGAÇÂO E COMUNICAÇÂO

7.3 - Conhecimento do CAP
É importante compreender ainda o sucesso da divulgação que é feita. Anualmente são
impressos panfletos divulgativos do CAP, mas a divulgação é realizada por diversos canais.
Sempre que possível, é perguntado aos visitantes do CAP como obtiveram conhecimento sobre
o CAP. Foi possível encontrar 12 categorias diferentes de vias de divulgação desde Atividades
SPEA (incluí SPEA no geral e atividades CAP para a população em geral), Entidades
relacionadas com turismo (Agências de turismo, postos de turismo e alojamentos turísticos),
através de Amigos/Família, Folhetos e mapas turísticos, através dos parceiros dos projetos,
Internet, TV, Não discriminado ou aquelas pessoas que não se lembram e finalmente as pessoas
que não conheciam o centro e o encontraram por acaso, ver tabela seguinte.
Fonte
Agência de Turismo/ Posto
/ Alojamento
Amigos / Família

Nº
Visitantes

%

Taxa de
crescimento

618

23,7

0,01

444

17,0

0,28

Atividades SPEA

103

3,9

-0,75

Reincidente

149

5,7

-0,20

Acidental

142

5,4

-0,16

Outros

90

3,4

0,47

Internet / TV

233

8,9

0,20

Programa Escolar
Guia Turístico / Mapa /
Folheto
Parceiros

338

12,9

-0,72

288

11,0

-0,32

42

1,6

-2,21

Sinalização

115

4,4

-0,08

Birdwatcher

49

1,9

1

Totais
2611
100
-0,12
Tabela 19 - Meios através dos quais os visitantes do CAP obtiveram conhecimento da existência do
CAP em 2018.

No decorrer deste pequeno inquérito, descobriu-se que 149 dos visitantes eram reincidentes
(6%) e já haviam visitado o CAP antes, uma tendência já observada em anos anteriores, mas
que observou uma redução de 0,20% relativamente ao ano anterior. A grande maioria dos
visitantes deste centro afirmam ter tomado conhecimento através de agências de turismo, postos
de turismo ou nos seus locais de alojamento (24%). Os amigos e familiares também se revelaram
ser veículos significativos de divulgação do CAP. O Programa Escolar do Centro Ambiental do
Priolo continua a ser um veículo importante de divulgação do CAP e do projeto LIFE Terras do
Priolo (15%) e guias turísticos, mapas e folhetos igualmente (11%).

8. AVALIAÇÃO
Tanto as atividades para a população em geral como as atividades realizadas no PECAP são
avaliadas. Esta avaliação é realizada através de inquéritos online que são disponibilizados aos
participantes no caso das atividades para a população em geral e aos docentes e professores
no caso do Programa escolar. Podem ser consultados ambos os inquéritos através do link
https://docs.google.com/forms/d/1clRqsKvbAZPToOxH9486h6dLmRUkC7hKOocba7ycJCU/vie
wform?usp=send_form
e
https://docs.google.com/forms/d/1zGmsR5vrpFK6LOJXagLrsaA5cBN3IcbhEs967h0fHao/viewfo
rm?usp=send_form.

8.1 - Avaliação Programa de Atividades População Geral
Foram consideradas 13 respostas a inquéritos referentes a 4 atividades diferentes que se
realizam entre fevereiro e agosto de 2018. Em média, o grau de satisfação dos participantes é
4,6, sendo que 1 é nada satisfeito e 5 muito satisfeito.
Atividade

Grau de satisfação médio

Conheça o Ilhéu de Vila Franca do Campo

4

Plantação de espécies endémicas e nativas nas Terras do Priolo

5

Visita Guiada ao Centro Ambiental

5

XIII Censo de Milhafres

4,8

4,6
Totais
Tabela 20 - Grau de satisfação médio dos participantes de atividades SPEA em 2018.

Neste inquérito são avaliados quantitativamente os valores atribuídos à divulgação das
atividades e o conhecimento que os participantes consideram ter adquirido nas atividades. No
geral, o valor médio atribuído para a divulgação das atividades é de 3,76 sendo que 1 é muito
pouco divulgado e 5 muito bem divulgado.
A média obtida dos valores registados para o conhecimento adquirido nas atividades é de 4
sendo que 1 será aprendi muito pouco e 5 aprendi muito, sendo que a maioria dos inquiridos
atribuíram 5 a esta questão (69%).
Ainda a registar que todos os participantes que responderam a estes inquéritos afirmam que
aconselhariam a atividade realizada a outros. Quando questionados sobre as ações de
conservação realizadas nos Açores e a sua importância, todos responderam que eram
importantes.
Conhecimento

Nº

%

Amigos/Família

29

35,80

SPEA

7

8,64

Parceiros

4

4,94

Email

26

32,10

Facebook

2

2,47

Imprensa

5

6,17

PECAP

1

1,23

Rádio

2

2,47

Site Centro Ambiental do Priolo

4

4,94

TV

1

1,23

Totais
81
100,00
Tabela 21 - Formas como os participantes tomaram conhecimento das atividades realizadas em 2018.

8. AVALIAÇÃO
Relativamente à forma como os participantes tomaram conhecimento destas atividades na sua
maioria que os amigos e/ou família (36%) e o email (32%) foram os meios mais identificados
como o meio pelo qual lhes foi transmitida a informação.
Quando inquiridos sobre a sua predisposição em participar noutras atividades SPEA, 92% dos
respondeu afirmativamente. Após a realização das atividades 39% das pessoas afirmaram que
estariam dispostas a realizar ações a título pessoal em prol da conservação da Biodiversidade
dos Açores.
Ainda neste âmbito foi pedido aos inquiridos que identificassem os projetos de conservação a
decorrer que consideraram mais importantes. Apenas 7 das pessoas que responderam a esta
pergunta conseguiram identificar projetos concretos relacionados com a preservação da
Biodiversidade dos Açores, na sua maioria identificam projetos LIFE desenvolvidos para a
conservação do priolo (57%), SOS Cagarro(14%), Luminaves (14%) e Linhas electricas e
avifauna dos Açores (14%).
As atividades realizadas no âmbito do programa Biologia no Verão possuem inquéritos próprios
realizados no website da Ciência Viva pelo que não serão utilizados nesta avaliação por efeitos
de comparabilidade.

8.2 - Avaliação PECAP
A avaliação do Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo – PECAP- é realizada, da
mesma forma que o anterior, com inquérito próprio online e muito embora se tenham realizado
mais atividades do que inquéritos muitas vezes os docentes e professores realizam a mesma
atividade com turmas diferentes e só respondem uma vez ao inquérito. Foram obtidas 27
respostas aos inquéritos realizados referentes a 11 atividades diferentes que como foi dito
anteriormente foram realizadas várias vezes. Sendo que a atividade mais avaliada nestes
inquéritos foi a Visita ao CAP.
No que se refere ao grau de satisfação, os inquiridos atribuíram 4,7 de grau de satisfação em
média nas atividades realizadas, ver tabela abaixo.
Todos consideram que estas atividades foram adequadas ao nível de ensino que se realizaram
as atividades e que favorecem a aprendizagem e a criação de uma consciência ambiental dos
seus alunos e gostariam de realizar mais atividades do PECAP. Adicionalmente, dos inquiridos,
85% afirmam querer repetir atividades do PECAP.
Relativamente à forma como os professores tomaram conhecimento das atividades do PECAP,
os inquiridos identificaram 6 meios de divulgação sendo que amigos e familiares (incluindo
colegas de trabalho) bem como o email (Newsletter e email de divulgação às escolas) foram as
formas indicadas mais frequentemente. Ver tabela abaixo.

8. AVALIAÇÃO

Atividades

Nº

Satisfação
média

"Aves dos Açores + De Ossos nas Mãos"

2

4,0

À Descoberta da Laurissilva

5

5,0

Aves da minha escola

3

4,3

Aves dos Açores.

1

5,0

Conto do Jaime

2

4,5

Experiência com Turfeiras

1

5,0

Exposição O priolo e a fuga à extinção

1

5,0

Feira da Saúde

3

4,3

O conto do Jaime

1

5,0

Visita aos Viveiros de Plantas Endémicas dos Açores

1

5,0

Visita de estudo ao Centro Ambiental Priolo

7

4,9

Total Geral

27

4,7

Tabela 22 - Tipo de atividades avaliadas, número de avaliações registadas e grau de satisfação médio,
sendo que 1 é nada satisfeito e 5 muito satisfeito.

Meio
Amigos/Familiares
Programa Escolar
Email
Escola
Imprensa
Internet

Nº
9,0
5,0
9,0
2,0
1,0
1,0

%
33,3
18,5
33,3
7,4
3,7
3,7

Totais
27
100,0
Tabela 23 - Meio pelo qual os participantes tomaram conhecimento do PECAP.

9. DISCUSSÃO e CONCLUSÕES
No ano de 2018, o CAP foi visitado por 2 611 pessoas, na sua maioria população local
(residentes na ilha de São Miguel), mas também portugueses de outras zonas do país que não
os Açores (Ver 1.VISITANTES). Adicionalmente, a análise da forma como os visitantes obtiveram
conhecimento do CAP (ver 7.3 - Conhecimento do CAP) revelou ainda que 6% dos visitantes,
em 2018, foram reincidentes o que demonstra que é uma infraestrutura com interesse de
visitação nas Terras do Priolo e com um papel importante na sensibilização ambiental da
população de São Miguel mas também dos que visitam as Terras do Priolo.
Observou-se uma descida do número de visitantes relativamente ao ano anterior sendo este
número próximo dos anos em que se registaram o maior visitação no CAP – 2015 (ver Gráfico 1
- Evolução do número de visitantes do CAP ao longo dos anos.). Foram ainda registadas 28
nacionalidades diferentes dos seus visitantes em 2018. Estes dados mostram que o centro é
uma forma de disseminação muito útil para a SPEA no geral e do seu trabalho bem como dos
projetos a decorrer atualmente.
Em 2018, o CAP participou e/ou organizou 57 atividades que envolveram 3 338 pessoas. A
participação nestas está subestimada visto que nos grandes eventos e parcerias é complicado
registar todos os participantes (ver 2.ATIVIDADES). As parcerias e colaborações, a par das
ações no terreno, foram as que se realizaram em maior número sendo uma forma de divulgação
e economia de recursos que permite a promover a SPEA, o seu trabalho e o projeto LIFE Terras
do Priolo a outro tipo de público. Pelo que no futuro se continuaram a apostar na realização de
colaborações e parcerias que se provem uteis igualmente no reforço das relações externas da
SPEA nos Açores.
As atividades com menor número de participantes como o caso de algumas ações de campo
e voluntariados são ferramentas muito úteis de sensibilização ambiental e poderão ser, no futuro,
um contributo essencial para a realização de várias ações e censos da responsabilidade da
SPEA pelo que se irão manter como uma possibilidade no futuro.
Aliando o voluntariado à cidadania na Ciência, têm-se realizado algumas ações que têm
registado uma grande adesão. É o caso do Censo dos Milhafres que junta muitos participantes
residentes nos Açores e as “observações de Priolo” (ver 4. OBSERVAÇÕES DE PRIOLO), que
por sua vez possibilitam o contacto com os visitantes especialmente os internacionais. Estas
iniciativas serão mantidas no futuro sendo veículos muito eficientes de ligação e sensibilização
ambiental e divulgação da SPEA e do seu trabalho abrangendo um público internacional. Estas
atividades são avaliadas pelos participantes através de inquérito próprio e a avaliação média é
muito positiva sendo de 4,5, numa escala de 1 a 5. No entanto o número de participantes que
efetivamente responde a estes inquéritos é muito reduzido, sendo que se irá fazer um esforço a
adicional no futuro para se tentar aumentar a taxa de resposta ( ver 8.1 - Avaliação Programa
de Atividades População Geral).
A localização das atividades é, normalmente, um fator condicionante no que se refere ao
número de inscritos nas atividades pelo que é percetível o interesse em participar nas atividades
de algumas pessoas que devido ao fato de estarem localizados em zonas mais afastadas da ilha
de São Miguel acabam por não realizar as atividades. Esta situação seria melhorada com a
existência de uma rede de transportes públicos mais abrangente e frequente para os concelhos
de Nordeste e Povoação.
As condições climatéricas foram, igualmente, uma grande limitação à realização das atividades
propostas pela SPEA Açores em 2018 e explicam a diferença encontrada entre as atividades
organizadas e as realizadas (Ver 2.ATIVIDADES).
A utilização da internet em especial dos websites, blogues, Facebook e email para divulgação
das atividades e recurso aos Comunicados de Imprensa foram aspetos fundamentais para
justificar a adesão registada nestas atividades embora em 2018 se tenha registado uma redução
da comunicação realizada para o exterior (ver 7. DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO).
Estas são formas práticas e pouco dispendiosas de comunicação que se têm revelado
essenciais, principalmente no âmbito regional e serão mantidas no futuro.

9. DISCUSSÃO e CONCLUSÕES
O recurso a outros projetos e instrumentos de financiamento, como é o caso da Ciência Viva
no Verão; para a realização de atividades integradas no projeto LIFE Terras do Priolo continua a
revelar-se uma forma adicional de promoção das ações de conservação nele incluídas e permite
a realização de mais atividades do que as previstas neste projeto. Esta será uma postura que se
irá manter no futuro.
Algumas atividades como as Jornadas do Priolo são eventos que envolvem um maior esforço
logístico por parte de toda a equipa mas trazem uma grande visibilidade ao projeto LIFE Terras
do Priolo e ao CAP. Este ano não foram realizados esses eventos havendo preferência por
realização de parcerias devido à redução da equipa técnica disponível para o efeito.
Em 2018, as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Escolar do CAP, Ateliês de
tempo livre (Atls) continuaram a ser alvo de muita solicitação por parte das escolas e instituições
educativas de São Miguel e não só. Isto reflete a qualidade das atividades disponibilizadas bem
como a sua grande abrangência e é verificada nas avaliações positivas deste programa (ver 3.
PROGRAMA ESCOLAR e ATLs e 8. AVALIAÇÃO ). Neste ano, foram privilegiadas a colocação
da exposição’’ O Priolo e a Fuga à Extinção’’ no máximo de escolas possível para poder
maximizar o uso deste recurso , sendo que também existe grande solicitação desta exposição.
Na maioria são realizadas atividades com deslocamento dos técnicos do Centro Ambiental às
instalações das escolas o que implica um esforço de pessoal cada vez maior, refletindo o
panorama socioeconómico que se assiste atualmente sendo que as escolas não possuem
verbas para realizar saídas de campo e atividades com os seus alunos. Face a este problema,
será de prever a redução do número de atividades realizadas no futuro para assegurar a
qualidade do programa disponível.
O programa escolar tem progressivamente vindo a se afirmar e isso tem se observado
principalmente na participação ativa da equipa técnica do CAP nas assembleias de escolas e em
projetos eco escola de algumas escolas, nomeadamente EBS do Nordeste e Povoação. Esta é
uma afirmação do sucesso da colaboração que já vem sendo realizada entre o CAP e estas
instituições e cujo esforço será mantido nesse sentido.
As ações de formação são um veículo muito eficiente não só de sensibilizar esta classe
profissional dos docentes da região mas também de divulgação do PECAP. Em 2018, não se
realizou nenhuma ação de formação para professores devido a dificuldade em coordenar com a
entidade formadora e devido aos custos que estas atividades possuem. Sendo no futuro
previsível que estes cursos sejam pagos. Não obstante, este tipo de formação tem sido alvo de
grande solicitação e é uma forma muito eficiente de divulgar igualmente o trabalho da SPEA e o
projeto LIFE Terras do Priolo sendo que poderá ser uma forma de financiamento adicional no
futuro.
O programa de estágios da SPEA e do projeto LIFE Terras do Priolo tem-se revelado um
sucesso ao longo dos anos. É de salientar que este tipo de cooperação enriquece em muito a
equipa técnica da SPEA Açores e que esta é uma oportunidade única para estes jovens de
receberem formação nas áreas abrangidas pelo CAP (turismo, educação ambiental,
principalmente). A SPEA através do Centro Ambiental do Priolo pretende manter este programa
no entanto limitações técnicas, e logística podem influenciar o número de alunos e estagiários
abrangidos de futuro (ver 5. ESTÁGIOS E FORMAÇÃO).
Em 2018, foram divulgadas 8 comunicados de imprensa , muito devido ao facto de que a equipa
técnica esteve muito reduzida e portanto houve menos capacidade para o fazer (ver 7.
DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO ).
.
Adicionalmente, os resultados obtidos através do inquérito realizado aos visitantes aponta para
a importância da criação de sinergias com estruturas e entidades ligadas ao Turismo no que se
refere à criação de material de divulgação turística visto que os mapas e guias turísticos foram
apontados este ano como um dos meios mais utilizados pelos visitantes para tomarem
conhecimento do CAP. Este objetivo vai de encontro aos principais objetivos delimitados na
estratégia de Turismo Sustentável para as Terras do Priolo a decorrer atualmente em algumas
ações do projeto LIFE Terras do Priolo.

