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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 ações. Faz parte 
de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife 
International, que actua em mais de 100 países e tem como 
objectivo a preservação da diversidade biológica através da 
conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso 
sustentável dos recursos naturais. 

 

Divulgar o Priolo e o seu habitat, a floresta Laurissilva e 
fomentar o desenvolvimento sustentável em torno da 
conservação deste ecossistema. 

O Centro Ambiental do Priolo é um Centro de Interpretação e 
Educação Ambiental surgido como consequência do projeto LIFE 
Priolo e resultado de uma parceria da SPEA com a antiga Secretaria 
Regional do Ambiente e do Mar atual Secretaria Regional dos 
Recursos Naturais e com a Direção Regional dos Recursos 
Florestais. 
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RESUMO  

 
O Centro Ambiental do Priolo encontra-se aberto ao público desde o ano de 2008. Em 2013, foi 

visitado por 3111 pessoas, sendo que 62% são Portugueses e também de nacionalidades tão diferentes 
como espanhóis, ingleses e alemães; uma tendência que já se registara antes.  

 
Mensalmente, o Centro mantém um programa de atividades gratuitas destinadas ao público em geral 

e em 2013, foram organizadas 81 atividades diferentes, com 1875 participantes. Estas incluem saídas 
de campo, saídas de observação de aves, voluntariados, eventos, participação em feiras, exposições 
realização de workshops e várias colaborações com diversas entidades regionais e não só.  

 
O Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo, já na sua 5ª edição, envolveu 3969 alunos no 

total, tendo colaborado em 2013 com 18 instituições educativas diferentes de São Miguel e não só. 
 
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) procura ainda apoiar a formação de jovens 

que estão a frequentar cursos na área da conservação e ambiente. Neste contexto, vários jovens 
concluíram estágios no âmbito de protocolos locais, regionais e internacionais na SPEA e a equipa 
técnica do Centro acolheu 2 jovens que acompanharam alguns dos trabalhos e atividades deste centro 
de interpretação, no âmbito do programa internacional Eurodyssé.  

 
Em 2013, foram divulgadas 55 publicações de notícias que abrangeram a região dos Açores, Madeira 

e continente, bem como outros países. Para além da internet, o sucesso da colaboração da SPEA com 
os media regionais, como é o caso dos Jornais e Rádios e, numa extensão mais pequena, a Televisão 
contribuíram para o sucesso da estratégia de comunicação da equipa da SPEA e CAP. 

 
 
ABSTRACT  

 
The Interpretation Centre of Priolo is open to public since 2008. In the year 2013, it was visited by 

3111 visitors, of which 62% were Portuguese but also from such diverse nationalities as Spanish, 
English and German, a tendency observed before.  

 
Every month, the Centre promotes a free activities program for the public in general and in 2013, 81 

different activities were hosted with 1875 participants. These include field trips, bird watching, volunteer 
actions, events, participation in fairs, exhibitions, workshops and several collaborations with several 
regional entities and others. 

 
The Scholar Program of the Interpretation Centre of Priolo, in its 5th edition, involved 3969 students 

in total, of 18 different educational institutions of São Miguel and more. 
 
The Portuguese Society for the Study of Birds (SPEA) tries to support the education of young people 

that attend to courses in the area of conservation and environment. This way, several trainees concluded 
scholarships in SPEA integrated in local, regional and international protocols and the technical team od 
the centre welcomed 2 trainees that collaborated in some of the work and activities of this interpretation 
centre, in the international program Eurodyssé. 

 
In 2013, 55 news were published in Azores, Madeira and Portugal mainland, and others countries. 

Besides the internet, the success in SPEA’s partnerships with local media like newspapers and radios 
and in a smaller extent television contributed to a better communication strategy for the SPEA’s team 
and CAP. 
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1. VISITANTES 

 
O número total de visitantes do Centro Ambiental do Priolo (CAP), em 2013, foi de 3111 visitantes, 

como se pode observar no gráfico 1. Desde a sua abertura ao público em 2008, este centro recebeu 
14 615 visitantes, em média cerca de 2436 visitantes por ano.  

A evolução do número de visitantes do CAP tem sido positiva e podemos verificar que ao longo dos 
anos o número de visitantes tem vindo a subir registando-se um pequeno abrandamento (-23 visitantes) 
no ano de 2013, ver gráfico 1. 

Em 2013 e tal como se registou noutros anos assistiu-se a uma forte sazonalidade das visitas, a 
maioria das quais se concentram no período de verão; nos meses de junho (512), julho (605), agosto 
(839) e setembro (389); o que equivale a 75% das visitas anuais (ver gráfico 2). 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 que se faz sentir em todas 
as empresas ligadas ao turismo.  

 
Gráfico 2 - Evolução das visitas ao longo do ano 2013. 
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Gráfico 1 – Evolução dos visitantes do Centro Ambiental do Priolo, desde 2008 até 2013. 
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1. VISITANTES 
 
Relativamente ao tipo de turista que se desloca ao CAP, foram identificados dois grupos principais: 

Turistas de outras nacionalidades (1193, 38%) e Portugueses (1918, 62%) nos quais se incluem a 
População local, considerando pessoas residentes na ilha de São Miguel (1423) dos quais 742 foram 
grupos escolares no âmbito do Programa Escolar do CAP, grupos incluídos em atividades realizadas 
pela SPEA, e algumas visitas de índole mais institucional e Turistas Portugueses nos quais se incluem 
pessoas residentes no continente (314), arquipélago da Madeira (20) e restantes ilhas de São Miguel 
(56), ver gráfico seguinte. No caso dos visitantes de nacionalidade portuguesa, os habitantes de São 
Miguel são uma parte importante, atingindo cerca de 45% do total de visitantes portugueses deste 
centro. O restante número compõe-se de turistas oriundos do continente (16%), Madeira (1%), outras 
ilhas dos Açores (3%). 

 
Gráfico 3 – Tipo de visitantes do CAP em 2013. 

Como se pode observar no gráfico 4, turistas de nacionalidades muito distintas visitaram o CAP em 
2013. Foram identificados 25 países de origem diferentes, excluindo Portugal.  
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Gráfico 4 – Nacionalidade dos visitantes do CAP em 2013. 
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1. VISITANTES 
 

Como é percetível no gráfico 4, o CAP contou com 1193 turistas, sendo 20% dos quais alemães, 17% 
ingleses, 16% espanhóis e 10% holandeses, entre outros.  

   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.  

Estes dados corroboram, ainda, números encontrados em relatórios de anos anteriores (ver Relatório 
Anual do Centro Ambiental do Priolo de 2012), mantendo-se a predominância de turistas provenientes 
de países como a Inglaterra, Espanha e Alemanha. Estes valores demonstram novamente a 
importância destes países no panorama do turismo alvo dos Açores. 

Os grupos organizados são ainda uma parte importante dos visitantes do CAP e correspondem a 
37% das visitas realizadas em 2013. Foram realizadas 112 visitas de grupos de visitantes de 17 
nacionalidades diferentes. Como se pode observar na tabela seguinte, o Programa Escolar do Centro 
Ambiental e os programas de atividades para Ateliers de Tempo Livre (ATLS) são aqueles que 
trouxeram mais pessoas ao CAP em 2013 (562 pessoas, 49% dos grupos organizados).  

O estabelecimento de protocolos de cooperação com empresas turísticas é, também, essencial para 
o sucesso e promoção da mensagem que se pretende transmitir no Centro trazendo 22% dos grupos 
que visitaram o CAP (252 pessoas). Ainda a sublinhar são os grupos que integrados no programa de 
atividades para a população em geral do CAP o visitam (235 pessoas, 21% dos grupos). 

Tipo Visitantes 
Nº 

Visitas % 

Programa Escolar /ATL 
562 30 49% 

Agência de Turismo 
252 55 22% 

Atividades SPEA 
235 11 21% 

Institucional 
55 8 5% 

Outros 
40 8 3% 

Total 1144 112  
Tabela 1 – Visitas de grupos organizados ao CAP, em 2013 

 

Figura 1- Grupo de Visitantes no CAP. 
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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.  

Em 2013, o Centro Ambiental do Priolo, em colaboração com o projeto LIFE Laurissilva Sustentável 
e após o mês de junho com o projeto LIFE Terras do Priolo, realizou 81 atividades que envolveram 
1845 pessoas, onde se incluem ações no terreno (Saídas de Observação de Aves, Visitas Guiadas, 
Percursos Pedestres, Atividades realizadas no Âmbito do Programa “Biologia no Verão”, entre outros), 
eventos organizados pela SPEA para divulgação dos valores naturais dos Açores e ações de 
conservação desenvolvidas pela SPEA e parceiros, participação em Feiras, Exposições, Voluntariados, 
Workshops e colaborações com eventos organizados por outras entidades, ver tabela 2.  

Tipo Nº Participantes 

Ação no terreno 26 238 

Eventos 1 50 

Exposição 1 100 

Feira 3 12 

Voluntariados           6 205 

Workshop 4 80 

Colaborações 40 1160 

Total 81 1845 
Tabela 2 – Número total de atividades desenvolvidas em 2013. 

Estas atividades serão tratadas com maior detalhe de acordo com a sua natureza sendo organizadas 
em atividades SPEA geral, atividades realizadas no âmbito do programa “Biologia no Verão”, eventos 
(aqueles da responsabilidade da SPEA), feiras, exposições, workshops e atividades realizadas em 
colaborações. 

2.1 Atividades SPEA Geral 

Em 2013, o CAP organizou 23 atividades designadas como SPEA geral e nas quais participaram 361 
pessoas. Nestas incluem-se atividades da responsabilidade da SPEA e integradas no programa de 
atividades para a população em geral da ação E1 do projeto LIFE Terras do Priolo e ainda algumas 
integradas na ação E1 do projeto LIFE Laurissilva Sustentável. 

Foram realizadas 17 ações no terreno: 12 visitas guiadas às áreas do projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável e Terras do Priolo (Serra da Tronqueira e Planalto dos Graminhais) e ao CAP, nas quais 
participaram 120 pessoas (3 destinadas à população local, 8 de índole mais institucional e uma para 
turistas). Foram organizadas, também, 3 saídas de observação de aves a alguns dos pontos de 
birdwatching mais conhecidos da ilha de São Miguel como é o caso da Lagoa das Sete Cidades e 
Ribeira Grande e foi desenvolvida pela primeira vez uma saída de observação de aves na Ilha Terceira. 
Estas obtiveram a participação de 28 pessoas. Ainda dentro das ações no terreno, realizaram-se 2 
percursos pedestres, uma à Serra da Tronqueira e outro ao Pico da Vara, destinados à população local 
e que juntaram 23 participantes, ver tabela 3. 

Organizaram-se, também, 6 ações de voluntariado que totalizaram 205 participantes, que se 
desenvolveram essencialmente nos Viveiros de produção de plantas nativas e endémicas do Projeto 
LIFE Laurissilva Sustentável e ainda nas áreas intervencionadas pelo projeto através de uma plantação 
de plantas endémicas e nativas dos Açores e no Planalto dos Graminhais nas ações de recuperação 
das turfeiras aí existentes. No âmbito das comemorações do Aniversário da SPEA foi ainda organizada 
uma plantação realizada pela equipa da SPEA Açores na área envolvente dos Viveiros de produção de 
plantas nativas do projeto e na qual participaram 27 pessoas, ver tabela 3. 
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2. ATIVIDADES 
  
Em 2013, nas ações de voluntariado devemos sublinhar a realização do VIII Censo de 

Milhafres/Mantas, uma iniciativa de “Citizen Science” que se iniciou numa parceria com o projeto 
“Linhas Elétricas e Avifauna dos Açores”, desenvolvido pela SPEA nos Açores em colaboração com 
Empresa de Eletricidade doas Açores – EDA. A VIII edição do Censo dos Milhafres/Mantas realizou-se 
no fim-de-semana de 23 e 24 de março de 2013 e contou com a participação de 120 voluntários nos 
Açores. 

 

Figura 2 – Cartaz de divulgação da VIII edição do Censo de Milhafres/Mantas 

     

 

Figura 3, 4 e 5 – Cima à esq., Plantação de espécies nativas e endémicas (23 fev). Cima à dir., Saída de observação de 
aves (20 abril). Em baixo, equipa da SPEA após voluntariado no âmbito da comemoração do aniversário da SPEA (26 nov). 
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2. ATIVIDADES 
  

Atividade                             Tema                                          Data Participantes 

Visita guiada Viveiros de Plantas Nativas 17 jan 10 

Saída de Observação de 
Aves 

Lagoa das Sete Cidades 26 jan 8 

Visita guiada Ações do Projeto LIFE Laurissilva Sustentável 28 jan 2 

Visita Guiada Venha conhecer a Turfeira 02 fev 6 

Voluntariado Plantação de Endémicas 23 fev 2 

Voluntariado Viveiros de Plantas Nativas 09 mar 9 

Voluntariado VIII Censo dos Milhafres 23 mar 120 

Saída de Observação de 
Aves 

Receção aos Cagarros 13 abril 11 

Visita Guiada Tronqueira 20 abril 13 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 06 mai 7 

Percurso Pedestre Serra da Tronqueira 15 jun 17 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 10 jul 1 

Percurso Pedestre Pico da Vara 28 jul 6 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 30 ago 7 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 31 ago 25 

Voluntariado Turfeiras do Planalto dos Graminhais 28 set 22 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 13 nov 2 

Voluntariado Viveiros de Plantas Nativas 19 nov 25 

Visita Guiada Ações do Projeto LIFE Terras do Priolo 19 nov 21 

Visita Guiada Ilhéu de Vila Franca do Campo 24 nov 3 

Visita Guiada Ações do Projeto LIFE Terras do Priolo 26 nov 5 

Voluntariado Aniversário SPEA : Plantação 26 nov 27 

Saída de Observação de 
Aves 

Iniciação à Observação de Aves na ilha Terceira 28 dez 12 

Total 23  361 

 

Tabela 3- Atividades organizadas pelo Centro Ambiental do Priolo em 2013. 
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2. ATIVIDADES 
  

2.2 Atividades Educativas no âmbito do Programa Ciência no Verão 

Desde o ano de 2009, o Centro Ambiental do Priolo desenvolve atividades educativas destinadas à 
população da ilha de São Miguel em geral, no âmbito do programa “Biologia no Verão” da Ciência Viva.  

 
Desde o início até 2013 inclusive, foram realizadas 84 atividades diferentes que envolveram 407 

participantes (ver gráfico 5) em atividades tão diferentes como: “Da Semente à planta”, a “Descoberta 
da Laurissilva”, “De Olho nas Aves”, “Priolo – O Tesouro da Tronqueira”, “Conheça um Projeto de 
Conservação”, “Da Semente à Planta”, “Conheça o Ilhéu de Vila Franca” e “Conheça as Turfeiras”, 
entre outras. Anualmente, participam neste programa 81 pessoas em média.  

 
Gráfico 5- Evolução do número de participantes das atividades educativas do CAP, no âmbito do programa "Ciência no 

Verão" desde 2009 até 2013. 

Em 2013, realizaram – se 9 atividades no âmbito do programa “Biologia no Verão”, que podem ser 
observadas em mais detalhe na tabela 4. No total, participaram 82 pessoas. As atividades realizadas 
são selecionadas com base nos resultados obtidos em anos anteriores procurando-se variar no tipo de 
atividade e promover atividades que tenham registado maior participação em anos anteriores desta 
forma maximizando o esforço de divulgação e o seu sucesso.  

 
A atividade “Priolo – O Tesouro da Tronqueira” foi aquela que mais adesão teve em 2013 e juntou 31 

participantes nas suas 3 edições, segue –se a atividade “Da Semente à Planta” com 18 participantes, 
“Conheça o Ilhéu de Vila Franca” com 12 participantes, “Conheça um projeto de Conservação” com 7 
participantes e finalmente “De Olhos nas Aves” com 5 participantes, ver gráfico 6. Interessa salientar 
que todas destas atividades possuem limite de vagas por questões logísticas e da própria comodidade 
dos participantes que varia de atividade para atividade. No caso das atividades “Priolo – O Tesouro da 
Tronqueira”, “Conheça um projeto de Conservação” e “Conheça o Ilhéu de Vila Franca” as vagas 
disponíveis são 8, 8 e 12 respetivamente e como se pode observar a primeira teve edições em que 
este número foi ultrapassado demonstrando o interesse dos participantes em realizar esta atividade, 
ver gráfico 6. 

 
Algumas das flutuações na adesão às diferentes atividades, que se podem observar no número de 

participantes devem-se principalmente às condições climáticas sentidas, nesse ano, nas datas 
próximas às atividades e à localização das mesmas. A realização de atividades deste tipo implicam 
muitas vezes deslocações dos centros urbanos e a falta de transportes públicos e a distância desmotiva 
muitas vezes os participantes. 
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2. ATIVIDADES 
  

 
Gráfico  6 – Número de participantes por cada atividade realizada no âmbito do programa “Biologia no Verão ”, em 2013. 

A adesão mantém-se de acordo com a média de anos anteriores e o tipo de atividade com maior 
número de participantes continua a ser aquela que possibilita o contacto das pessoas com a natureza 
mas principalmente aquelas relacionadas com a observação do Priolo, o seu habitat e a explicação do 
que está a ser desenvolvido para o preservar. 

 

Figura 6 – Atividade “Conheça as Turfeiras” (24 ago) 
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Atividade Data Participantes 

Da Semente à Planta 19 jul 16 

Priolo - O Tesouro da  Tronqueira 20 jul 15 

Conheça um projeto de Conservação 27 jul 7 

Priolo - O Tesouro da  Tronqueira 03 ago 6 

De Olhos nas Aves - Lagoa das Furnas 10 ago 5 

Conheça as Turfeiras 24 ago 9 

Da Semente à Planta 31 ago 2 

Conheça o Ilhéu de Vila Franca 07 set 12 

Priolo - O Tesouro da  Tronqueira 14 set 10 

Total  82 

Tabela 4 – Atividades realizadas no âmbito do programa “Biologia no Verão” em 2013 
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2. ATIVIDADES 
  

2.3. Eventos 

 
Em 2013, o Centro Ambiental do Priolo organizou em Ponta Delgada nas instalações da Galeria / Bar 

Arco 8 um evento designado como Priolo Fest no dia 16 de Fevereiro, com o apoio da Galeria/Bar Arco 
8, Rádio Atlântida e Tipografia Anibal. Este evento surgiu no âmbito da campanha de Crowdfunding 
para a angariação de fundos para a proteção do Priolo, ver seção 3 - Campanhas. 

Este evento contou com a participação de vários artistas como os Fungis Magic Truxis que realizaram 
uma atuação com malabares, e Hassim Vaio que desenvolveu uma atividade de arte com caixas e 
pinturas sobre a temática do Priolo no “Priolarte”. Seguiram-se atuações de Chuvisco Crazy-Watching 
(observador de "aves-raras") - Clown de Alex Pereira e Bico Aberto e Asas no Ar – Luna (Maria 
Simões). Foram ainda visionados vários vídeos sobre o Priolo e a sua conservação, nomeadamente a 
primeira apresentação do documentário realizado pela Aidnature.org sobre o “Atlas do Priolo 2012” e 
outros vídeos curtos sobre o Priolo e os trabalhos de conservação do seu habitat de Madalena Boto e 
Yaiza López. Pela noite dentro, a animação foi garantida com Zuga 73 e DJs YUZIN. 

        

 

Figura 7,8 e 9 – Em cima à esquerda – Animação com Chuvisco e Clown Alex. Em cima à direita – Atividades 
lúdicas para crianças realizadas no Priolo Fest. Em baixo – Cartaz de divulgação do Priolo Fest (16 fev) 
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2. ATIVIDADES 
  

2.4. FEIRAS 
 
A participação em feiras e encontros é fundamental para a divulgação dos objetivos do projeto LIFE 

em vigor e da missão do Centro Ambiental do Priolo. Em 2013, o CAP marcou presença em diversas 
feiras, algumas de grande dimensão como é o caso da Feira do Mar, Lar e Campo (3 a 9 de maio) mas 
assegurou presença noutras mais pequenas que devido à sua localização e ao público-alvo são 
essenciais para a divulgação do CAP, dos valores naturais dos Açores mas também das ações de 
conservação realizadas pelo projeto LIFE Laurissilva Sustentável dirigidas ao Priolo, à Floresta 
Laurissilva e às Turfeiras do Planalto dos Graminhais. 

 
Neste tipo de evento é difícil contabilizar o número de participantes pelo que não se encontram 

números associados às feiras. 

Atividade Data Localização 

Feira Lar, Campo e Mar 03 maio Ponta Delgada 

Feira da Saúde da Povoação 21 maio Povoação 

Feira Comunitária Da Ribeira Grande 24 agos Povoação 

 Tabela 5 - Resumo das feiras e encontros de divulgação em que a SPEA, através do CAP e do Projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável e Terras do Priolo participou em 2013. 

2.4.1. Feira da Saúde Povoação  
 
No dia 21 de Maio de 2013, o CAP participou na segunda edição da Feira da Saúde da Povoação, 

uma iniciativa que surgiu no decorrer de um programa de Saúde Escolar desenvolvido pela Escola EBS 
da Povoação em colaboração com o Centro de Saúde da Povoação. Esta iniciativa teve como objetivos 
alertar a comunidade escolar para os perigos da má alimentação através de palestras, exposições, 
rastreios de peso e aconselhamento sobre o tema. Para além do CAP, estiveram presentes outras 
instituições locais como a PSP, a ARRISCA e a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens da 
Povoação que puderam ser visitados pelos locais e estudantes no Pavilhão Gimnodesportivo da 
Povoação. 

 
Em colaboração com o projeto LIFE Laurissilva Sustentável, o CAP organizou uma mostra de 

espécies de plantas endémicas produzidas nos viveiros deste projeto, um pequeno ponto de divulgação 
e uma banca de venda de produtos onde a divulgação da SPEA e de todo o trabalho realizado para a 
conservação do Priolo foi feita às muitas crianças que visitaram o espaço montado mas também de 
adultos curiosos que se aproximaram.  

 
Figura 10 – Feira da Saúde na Povoação. 
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2.4.2. Feira Lar, Campo e Mar  
 
A Feira Lar, Campo e Mar de realiza-se anualmente simultaneamente com as comemorações do 

Nosso Senhor Santo Cristo. Esta festividade de cariz religioso é uma das festas mais conhecidas da 
ilha de São Miguel e à qual comparecem muitas pessoas de outras ilhas do arquipélago ou zonas do 
país. A participação nesta feira que dura sete dias, localizada no Pavilhão do Mar perto das Portas do 
Mar em Ponta Delgada, é fulcral para dinamizar a divulgação do CAP mas também para dar a conhecer 
as ações de conservação realizadas pelo projeto LIFE Laurissilva Sustentável e os resultados já 
atingidos desde que a SPEA se encontra a desenvolver projetos nos Açores. 

 
Em 2013,e como já vem sendo habitual, o CAP participou nesta feira juntamente com outras 114 

empresas e montau um pequeno ponto de venda de produtos e informação, entre 03 e 09 de maio. 
Nesta altura, o CAP encerra ao público devido à grande afluência de pessoas à capital de São Miguel, 
Ponta Delgada, não se justificando a sua abertura. A participação neste tipo de evento, especialmente 
desta dimensão, implica um esforço de equipa suplementar e participam todos os membros da equipa 
técnica do CAP e Projeto LIFE Laurissilva Sustentável, num total de 12 pessoas. 

 
Para além da participação nos vários debates e palestras e contribuição com algum material de 

divulgação e venda, o CAP procurou integrar este evento dada a sua importância na divulgação e 
promoção dos Açores como um destino de Turismo Natureza, mas principalmente um destino ótimo 
para a observação de aves, nomeadamente o Priolo. Dar a conhecer o Priolo, uma ave que simboliza 
mais do que apenas uma espécie, é fundamental para a manutenção dos trabalhos realizados pelo 
projeto LIFE Laurissilva Sustentável e a principal razão da participação da SPEA sempre que possível 
nestes encontros.  

 
Figura 11 – Stand da SPEA na Feira Lar, Mar e Campo em Ponta Delgada 
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2.5. WORKSHOPS 
 
Em 2013, foram organizados 4 Workshops que totalizaram 120 participantes. Foram realizadas 2 

edições de cada workshop possibilitando a participação de instituições e público em geral em separado. 
 
 

Workshop Início Fim Participantes 

"Potencialidades do Turismo Ornitológico" 25/05/2013 26/05/2013 20 

"Potencialidades do Turismo Ornitológico" 25/05/2013 26/05/2013 20 

1ºs Socorros a Aves Selvagens 14/11/2013 15/11/2013 25 

1ºs Socorros a Aves Selvagens 15/11/2013 16/11/2013 15 

Total   120 

Tabela 6 – Workshops realizados em 2013. 

2.5.1. Workshop Potencialidades do Turismo Ornitológico 

Esta ação insere-se no âmbito do projeto IPOT - Projeto internacional de turismo ornitológico em áreas 

protegidas na Bacia do Mediterrâneo 2011-2013 Leonardo da Vinci II, Projeto de Transferência de 

Inovação, 2011. A organização decorreu numa parceria entre a SPEA e a ART - Associação Regional 

de Turismo dos Açores, tendo contado ainda com o apoio do Grupo Bensaude. 

Este workshop decorreu na ilha Terceira e em São Miguel em duas edições, em maio de 2013 e contou 

com a participação de 40 pessoas. Este tive como objetivo estabelecer uma base de conhecimento 

sobre o tema que sirva para a formação de futuros profissionais que integrem na sua atividade a 

componente do turismo ornitológico, sejam técnicos da administração, estudantes de turismo ou de 

biologia, hoteleiros, guias ou empresários de todo o tipo. 

Ambas as edições tiveram uma componente teórica e um dia de visita de campo, que em São Miguel 

contou com a visita ao Centro Ambiental do Priolo. Foi possível aos participantes conhecer e perceber 

algumas das questões importantes no desenvolvimento deste tipo de turismo, para além do grande 

potencial que existe nos Açores. 

 

Figura 12 – Saída de campo na ilha Terceira no âmbito do Workshop “Potencialidades do Turismo Ornitológico” 
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2.5.2. Workshop “Primeiros Socorros a Aves Selvagens” 

O workshop "Primeiros Socorros a Aves Selvagens" foi organizado pela SPEA em parceria com o 
Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS) da Associação Aldeia 
no mês de novembro. Foram realizadas duas edições diferentes deste workshop que contabilizaram 
no total 40 participantes e cujos formadores foram o Dr. Ricardo Brandão e Dra. Daniela Costa. 

 
A sua primeira edição foi dirigida a agentes do SEPNA/GNR, Vigilantes da Natureza, técnicos 

florestais e ambientais, investigadores universitários e representantes de várias entidades do 
arquipélago. Esta decorreu em Ponta Delgada nos dias 14 e 15 de novembro e teve um dia de 
componentes teóricas relacionadas com diversos aspetos da recuperação de aves selvagens, desde 
instalações a casos clínicos, e outro totalmente prático, recorrendo a cadáveres de diversas espécies 
de aves existentes nos Açores para treino de diferentes técnicas.  

 
A segunda, decorreu na Povoação e permitiu que o público em geral pudesse ter o seu primeiro 

contacto com noções básicas relacionadas com a recuperação de aves selvagens. 

 

 
 

 
Figura 13 e 14 – Em cima – Sessão teórica do Workshop. Em baixo – Parte prática do workshop realizada em Ponta 

Delgada. 
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2.6. EXPOSIÇÕES 
 
Em 2013, foi realizada em Ponta Delgada com o apoio da Sonae Sierra através do Parque Atlântico, 

uma exposição designada como “Terras do Priolo, 10 anos de Conservação” sendo esta uma mostra 
fotográfica que pretende dar a conhecer algumas das principais ações de conservação desenvolvidas 
nas Terras do Priolo (concelhos da Povoação e Nordeste), em prol da conservação desta ave e dos 
seus habitats em 10 anos de intervenção da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) 
neste arquipélago.  

Esta exposição esteve patente ao público no primeiro andar do Centro Comercial Parque Atlântico 
de 14 a 15 de dezembro e contou com a visita de 100 pessoas. 

 

 
 

 

Figura 15 e 16 – Em cima – Convite para a Exposição “Terras do Priolo, 10 anos de Conservação”. Em baixo – Exposição 
realizada no Parque Atlântico. 
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2.7. COLABORAÇÕES 

 
As colaborações são eventos, atividades ou outros da responsabilidade de outras instituições em que 

a SPEA colabora, servindo estas também para a divulgação do trabalho da SPEA nos Açores. Em 2013 
realizaram-se 40 colaborações totalizando 1160 participantes. 

  
Estas foram principalmente a realização de visitas guiadas tanto ao Centro Ambiental do Priolo, como 

a algumas áreas intervencionadas. No total realizaram-se 31 visitas guiadas que totalizaram 313 
participantes, na sua maioria turistas pertencentes a grupos organizados por agências de Viagens e 
empresas ligadas ao Turismo como a Agencia Melo, Futurismo, Trilhos da Natureza entre outros e 
também algumas visitas de nível mais institucional de Câmaras municipais, políticos e empresas. Este 
tipo de colaboração tem – se mostrado muito importante na divulgação do trabalho da SPEA e dos 
valores naturais dos Açores. 

 
Para além das visitas guiadas, a SPEA através do Centro Ambiental do Priolo realizou ainda um 

percurso pedestre ao Pico da Vara, associando-se a um evento protagonizado pelo CIBIO e pelo 
Parque Atlântico que reuniu 20 participantes, no dia 21 de setembro de 2013. 

 
A participação em diversos workshops e palestras também foi importante em 2013, tendo a SPEA 

sido convidada a realizar palestras em 5 eventos diferentes que podem ser observados na tabela 7. 
Alguns dos quais foram de índole mais científica como é o caso do Workshop “Conservação e Restauro 
de habitats Prioritários de Montanha”, organizado pela Quercus a 3 de maio de 2013 e também o 
Seminário do Projeto “Smartparks”. Algumas palestras sobre Turismo Sustentável e 
Empreendedorismo ambiental foram também realizadas para turmas da Universidade dos Açores e a 
pedido da Ordem dos Arquitetos.  

 
A SPEA participou ainda na realização de dois eventos da responsabilidade do Expolab e da Câmara 

Municipal do Nordeste, Noite dos Investigadores e Corrida das Terras do Priolo, respetivamente. Ambos 
os eventos reuniram 802 participantes. No primeiro, a participação da SPEA, através do Centro 
Ambiental do Priolo já vem sendo habitual e são realizadas diversas atividades para os participantes 
do evento e que demonstram a importância de alguns valores e recursos naturais dos Açores como é 
o caso da água e da avifauna dos Açores. No segundo e apesar de se tratar de um evento de natureza 
desportiva, a SPEA apoiou o evento cedendo t-shirts aos participantes e promovendo a divulgação da 
SPEA e do Centro Ambiental do Priolo. 

      
Figura 17 e 18 – À Esq. – Noite dos Investigadores realizado no Expolab. À dir. – Corrida das Terras do Priolo 

Em 2013 e há semelhança de outros anos a SPEA participou ainda da Campanha SOS Cagarro. 

Esta realiza-se em todas as ilhas do arquipélago dos Açores desde 1995 e decorreu, em 2013, entre 

15 de Outubro e 15 de Novembro, período que coincide com a saída de cagarros juvenis dos ninhos 

para o seu primeiro voo transatlântico. Esta iniciativa, coordenada pela Direção Regional dos Assuntos 

do Mar (DRAM), visa envolver as pessoas e entidades no salvamento dos cagarros juvenis encontrados 

junto às estradas e na sua proximidade.  
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O ano de 2013 foi aquele em que se registaram maior número de salvamentos nos Açores, cerca de 

4500 animais. Foram resgatados e libertados 60 cagarros pela equipa técnica da SPEA, números muito 

superiores quando comparados com anos anteriores mas que corroboram a tendência geral do número 

de cagarros resgatados pela campanha neste ano na ilha de São Miguel. 

 

 
Figura 18 – Divulgação realizada pela SPEA, durante a Campanha SOS Cagarro”  em 2013, sobre como proceder se 

encontrar um cagarro. 

  

Tipo Atividade Data Participantes 

Visita guiada Viveiros Produção Plantas 29 jan 5 

Visita guiada Viveiros Produção Plantas 27 mar 10 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 02 abril 3 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 10 abril 13 

Workshop 
"Conservação e restauro de habitats 

prioritários de montanha" 
03 mai  

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 11 mai 52 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 15 mai 8 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 22 mai 4 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 29 mai 5 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 12 jun 11 
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Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 17 jun 18 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 19 jun 12 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 25 jun 6 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 26 jun 5 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 27 jun 3 

Visita guiada Centro Ambiental do Priolo 29 jun 9 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 04 jul 2 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 05 jul 17 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 06 jul 19 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 07 jul 7 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 10 jul 21 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 20 jul 2 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 31 jul 7 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 07 ago 2 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 09 ago 2 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 04 ago 8 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 07 set 9 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 11 set 6 

Workshop Palestra "Turismo Sustentável ZPE" 13 set  

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 18 set 4 

Percurso 
Pedestre 

Trilho Pedestre ao Pico da Vara 21 set 20 

Evento Noite Europeia dos Investigadores 27 set 702 

Campanha SOS Cagarro out/nov  

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 02 out 3 

Workshop Seminário : Projeto Smartparks 05 out  

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 15 out 30 

Visita Guiada Centro Ambiental do Priolo 15 out 10 

Workshop Palestra : Empreendedorismo Ambiental 06 nov 25 

Workshop Seminário Arquitetura e Turismo 20 nov  

Evento Corrida Terras do Priolo 01 dez 100 

Total 39  1160 

Tabela 7 - Listagem de colaborações realizadas em 2013, pelo CAP. 
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3.1. Campanha “Let’s preserve the Azores Bullfich” 
 
Em janeiro de 2013, foi lançada a campanha internacional para a conservação do priolo “Let’s 

preserve the Azores Bullfinch” no site internacional www.indiegogo.com, através do parceiro português 
Naturfunding.  

 
Este tipo de campanha e plataforma embora recentes têm vindo a ser utilizados frequentemente com 

resultados comprovados na angariação de fundos para diversos projetos não só na área da 
conservação. Esta campanha desencadeada pela SPEA teve como objetivo mobilizar a nível 
internacional todos os apoiantes para a continuação do trabalho de conservação desta espécie e a 
manutenção do seu habitat florestal único nos Açores numa altura em que o projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável se encontrava na sua reta final. 

 
A página dedicada a esta campanha pode ainda ser visitada através do link 

https://www.indiegogo.com/projects/let-s-preserve-the-azores-bullfinch. Os interessados puderam 
contribuir com donativos, desde os 5 dólares (3,8 euros ) e o 2500 dólares (1900 euros), podendo 
selecionar vários itens relacionados com o priolo como fotos, t shirts entre outros. Foram muitos aqueles 
que participaram nesta campanha (426 pessoas) que terminou em fevereiro de 2013 e na qual foram 
angariados 13 535 dólares quase 50% do valor estipulado como objetivo. 

 
Figura 20 – Imagem da campanha de Crowdfunding “Let’s Preserve the Azores Bullfinch” 

 

3.2 . Campanha Telefónica 
 
Depois de terminada a campanha de angariação de fundos internacional de crowdfunding, a SPEA 

lançou uma campanha telefónica para continuar a juntar apoios para a conservação do priolo. Esta 
iniciativa é de simples realização e basta que os interessados liguem para o número 760 45 55 65 e 
qualquer pessoa pode contribuir para os trabalhos de conservação necessários para evitar a 
degradação do habitat do priolo. O custo é de 0,60€ + IVA, por chamada. 

 
Figura 21 – Imagem da Campanha telefónica 

https://www.indiegogo.com/projects/let-s-preserve-the-azores-bullfinch
http://www.indiegogo.com/projects/let-s-preserve-the-azores-bullfinch
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O Centro Ambiental do Priolo, para além das atividades gerais e eventos em que participa e organiza, 
desenvolveu em 2008 um Programa Escolar que propôs diversas atividades, incluídos atualmente na 
ação E2 do projeto LIFE Terras do Priolo e E2 do Projeto LIFE Laurissilva Sustentável. 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 e o tem sido feito 
para preservar este património de valor incalculável pela SPEA.  

Desde o seu início, já participaram 11398 estudantes nas atividades desenvolvidas pelo CAP e o 
número de alunos abrangidos tem vindo a aumentar. O que perfaz uma média de 2006 alunos por ano 
a participar nas atividades educativas do Centro Ambiental do Priolo, ver gráfico 7. Em 2013, as 
atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Escolar do CAP, Ateliês de tempo livre (Atls) e no 
Programa Conhecer Ciência abrangeram 3333 alunos em 124 atividades realizadas.  

4.1. PECAP – Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo 

O Programa Escolar do CAP (PECAP) é constituído por vários planos de atividades que incluem 
atividades em que os alunos se deslocam ao CAP para a sua realização, como é o caso de “A tua 
Escola Visita o Priolo” ou outras em que as atividades escolhidas se realizam nas escolas. O Programa 
Escolar 2013/2014 do Centro Ambiental do Priolo pode ser consultado no site educativo do programa 
Escolar (http://umaflorestaumfuturo.blogspot.pt/). 

No ano de 2013, realizaram-se 87 atividades no total no âmbito do mesmo com cerca de 2392 alunos 
tendo sido solicitadas 21 atividades diferentes por parte das 18 escolas/instituições com quem o CAP 
realizou atividades, ver tabela 8. 

O plano de atividades mais solicitado pelas escolas e instituições de ensino foi “A tua Escola Visita o 
Priolo” com 44 ações de campo realizadas (677), seguido do “Priolo Vai à Escola” com 37 atividades 
(988 alunos). O CAP participou ainda em vários eventos escolares e organizou uma exposição. A média 
de alunos por atividade é cerca de 28 sendo que as palestras escolares apresentam mais alunos em 
média que as ações no terreno. 

Tipo Realizadas Alunos Média Alunos 

Ações no Terreno 
44 677 15,4 

Palestra escolar 
37 988 22,5 

Evento Escolar 
5 727 16,5 

Exposição 
1 Toda a escola  

Total 87 2392 27,5 

Tabela 8 – Atividades realizadas por tipo, em 2013 

Gráfico 7 - Evolução do número de alunos que participaram no Programa Escolar do CAP desde 2008. 
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Fazendo a análise de acordo com o nível de escolaridade dos alunos que participaram nas atividades 
realizadas, podemos observar que o 2º ciclo, a pré e 1º ciclo e turmas de OPP (Programa 
Oportunidades), PROFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior) e UNECA (Unidades 
Especializadas com Currículo adaptado) são os níveis melhor representados com 28,20 e 22 atividades 
realizadas respetivamente, ver tabela 9. 

Ao contrário do que se pode verificar com o 3º ciclo e secundário, com 7 e 6 atividades realizadas em 
2013. Olhando para o número de alunos envolvido nas atividades, de acordo com a tabela 9, 
verificamos que o ensino pré-escolar e o 1º ciclo são aqueles que envolveram maior número de alunos 
(1178), seguidos do 2º ciclo (585), e 3º ciclo (257). Seguem ainda os OPP, PROFIS e UNECA com 158 
alunos seguidos dos alunos do secundário com 149. Considerando a média de alunos por atividade 
poderemos observar ainda que a pré e 1º ciclo são os níveis que possuem mais alunos por atividade 
seguidas do 3º ciclo e secundário.  

Nível Escolar Realizadas Alunos Média alunos 

Pré, 1º Ciclo 20 1178 58,9 

2º ciclo 28 585 20,9 

3º ciclo 7 257 36,7 

OPP, PROFIS. UNECA 22 158 7,2 

Toda a escola 4   

Secundário 6 149 24,8 

Tabela 9- Atividades realizadas por nível escolar, em 2013 

As atividades mais solicitadas, como se pode observar no gráfico 8, foram “Um dia nos Viveiros”, o 
“Conto do Jaime”, “Inquéritos Escolares”, o “Herbário”, “Visita aos Viveiros”, “Visita ao CAP” e “Conheça 
as Plantas da Laurissilva”. Estas foram as atividades com número igual ou superior de solicitações e 
por motivos de análise excluíram-se aquelas com 2 ou menos solicitações. 

 
Gráfico 8 – Atividades realizadas em 2013 com maior número de solicitações. 

O sucesso deste programa reflete-se ainda em iniciativas de alguns docentes como o verificado no 
desfile escolar de carnaval de 2013 da Escola Básica e Secundária da Povoação em que alguns alunos 
decidiram usar a conservação do priolo como tema das suas fantasias. 

 
As atividades do Programa Escolar podem ser consultadas na Tabela do anexo I deste relatório. 
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Figura 22, 23 e 24 – Em cima à esquerda – Visita ao CAP realizada no âmbito da atividade Aprenda Inglês 
com o Priolo. Em cima à direita – Desfile de Carnaval da Escola Básica e Secundária da Povoação. Em baixo – 

Plantação de espécies nativas no âmbito do Dia da Árvore com alunos do Centro de Apoio Pedagógico da 
Povoação. 

4.2. PEC 178 - Projeto “Conhecer os Ecossistemas, Garantir o Futuro” 

Em 2013, efetuou-se uma candidatura no âmbito do programa Escolher Ciência – Da Escola à 
Universidade financiada pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Este tem a 
duração de 2 anos e visa promover a aproximação entre os ensinos secundário e superior, numa 
perspetiva de partilha de recursos e de estímulo ao prosseguimento de estudos em áreas científicas e 
tecnológicas.  

Neste sentido apresentou-se um projeto designado “Conhecer os Ecossistemas, Garantir o Futuro”, 
cujo principal objetivo foi partilhar os conhecimentos adquiridos ao longo de 10 anos de conservação 
dos ecossistemas naturais dos Açores na ZPE Pico da Vara/Ribeira do Guilherme e permitir que os 
alunos tenham oportunidade de conhecer habitats e espécies prioritários dos Açores, e participar, de 
uma maneira ativa, em atividades adaptadas ao programa escolar de cada ano. Este programa teve 
como parceiros as Escolas Profissionais do Nordeste e Povoação bem como as Escolas Básicas e 
Secundárias da Povoação e Nordeste e obteve a sua aprovação em Fevereiro de 2013. 

Em 2013, foram realizados 9 tipos atividades diferentes no âmbito deste projeto que incluem algumas 
atividades do programa escolar do Centro Ambiental do Priolo adaptadas ao objetivo do programa e 
envolveram 636 alunos das instituições parceiras. No total foram realizadas 27 atividades que 
cumpriram 90% dos objetivos deste programa. 
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Atividade Tipo Data Instituição  Participantes 

Palestra introdutória 
Palestra 
escolar 

20 Fev EBS NOR 32 

Palestra introdutória 
Palestra 
escolar 

22 Fev EP Povoação 80 

Palestra introdutória 
Palestra 
escolar 

22 Fev EBS Povoação 30 

Palestra introdutória 
Palestra 
escolar 

27 Fev EP NOR 43 

Palestra "Valor dos 
Ecossistemas" 

Palestra 
escolar 

07 Mar EBS Povoação 23 

Visita às Ações do 
Projeto 

Ação no 
Terreno 

19 Mar EP NOR 11 

Descoberta da 
Laurissilva 

Ação no 
Terreno 

10 Abril EBS Nordeste 22 

Descoberta da 
Laurissilva 

Ação no 
Terreno 

11 Abril EBS Povoação 14 

Visita às Ações do 
Projeto 

Ação no 
Terreno 

12 Abril EP Povoação 19 

Apresentação 
trabalhos "Valor dos 
Ecossistemas" 

Palestra 
escolar 

15 Abril EBS Povoação 23 

Visita às Ações do 
Projeto 

Ação no 
Terreno 

17 Abril EP Povoação 23 

Palestra "Valor dos 
Ecossistemas" 

Palestra 
escolar 

22 Abril EP NOR 20 

Role Play 
Palestra 
escolar 

24 Abril EP Povoação 23 

Descoberta da 
Laurissilva 

Ação no 
Terreno 

29 Abril EP NOR 20 

Descoberta da 
Laurissilva 

Ação no 
Terreno 

30 Abril EP NOR 20 

Semente à Planta - 
Visita 

Ação no 
Terreno 

02 Maio EBS NOR 22 

Visita às Ações do 
Projeto 

Ação no 
Terreno 

03 Maio EP Povoação 20 

Role Play 
Palestra 
escolar 

13 Maio EBS Povoação 14 

Valor dos 
Ecossistemas - 
Acompanhamento 

Palestra 
escolar 

14 Maio EP NOR 20 

Rota da Água - 
Laboratórios 

Palestra 
escolar 

21 Maio EBS Povoação 14 

Rota da Água - visita 
Ação no 
Terreno 

23 Maio EBS Povoação 14 
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Visita às Ações do 
Projeto 

Ação no 
Terreno 

24 Maio EP Povoação 23 

Apresentação 
trabalhos "Valor dos 
Ecossistemas" 

Palestra 
escolar 

31 Maio EP NOR 20 

Role Play 
Palestra 
escolar 

14 Jun EP NOR 20 

Entrega Trabalhos - 
Voluntariado 

Voluntariado 18 Jun EP Povoação 23 

Ação Voluntariado - 
Limpeza, aterro 

Voluntariado 19 Jun EP NOR 20 

Apresentação de 
Trabalhos " 
Voluntariado" 

Palestra 
Escolar 

01 Jul EP Povoação 23 

Total 27   636 

Tabela 9 – Listagem de atividades realizadas no âmbito do projeto “Conhecer Ciência” 

     

Figura 25 e 26 – À esq. – Visita aos Viveiros por alunos da Escola Profissional da Povoação. À dir. Visita aos 
Graminhais por alunos da Escola Profissional do Nordeste 

3.2. Ateliers de Tempo Livre (ATLS) 

Com o passar dos anos, o CAP tem vindo a receber alguns grupos que pertencem a Ateliers de 
Tempo livre (ATLs), sendo com estes desenvolvidas algumas atividades educativas adaptadas às 
especificidades de cada grupo. Em 2013, com o inicio do projeto LIFE Terras do Priolo estas ações 
passaram a estar incluídas nas suas ações previstas. Estas atividades são normalmente resultantes 
de visitas de estudo organizadas pelas instituições durante o período de férias dos jovens e coincidem 
com os meses de junho, julho e agosto normalmente. São desenvolvidas nas instalações do CAP e 
mantém o seu caracter educativo e sensibilizador. 

EM 2013, realizaram-se 14 atividades diferentes que incluíram 305 jovens, algumas das quais com 
jovens Madeirenses ou de outras ilhas dos Açores, nomeadamente o Pico, ver tabela que se segue. 
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Atividade Data início Instituição Participantes 

Visita ao CAP 25 mai Escuteiros NOR 13 

Visita ao CAP 07 jun A Colmeia 47 

Visita ao CAP 07 jul Escola da Madeira 11 

Visita ao CAP 14 jul EBS Pico - São Roque 21 

Visita ao CAP 17 jul EP Ribeira Grande 10 

Visita ao CAP 31 jul 
Santa Casa da 

Misericórdia do Nordeste 
7 

Visita ao CAP 06 ago 
Escola de Hotelaria de 

PDL 
18 

Visita ao CAP 06 ago 
Centro Juvenil Rabo de 
Peixe - Agencia Melo 

50 

Visita ao CAP 20 ago 
Escuteiros Rabo de 

Peixe 
9 

Visita ao CAP 27 ago 
Casa do Gaiato de São 

Miguel 
16 

Visita ao CAP 28 ago 
Casa do Trabalho do 

Nordeste - Lar de Jovens 
8 

Visita ao CAP 28 ago 

Grupo Diabéticos - 
Hospital Divino Espirito 

Santo e Centro de Saúde 
do Nordeste 

32 

Visita ao CAP 31 ago Filarmónica das Furnas 40 

Visita ao CAP 05 set Grupo da Lagoa 23 

Total  14 305 

Tabela 10 – Atividades realizadas com grupos de jovens de Ateliers de tempo livre em 2013 
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5. PROGRAMA DE ESTÁGIOS 
  
A SPEA procura sempre que possível apoiar programas de estágio que contribuam para a formação 

de jovens nas áreas da conservação. No total desde 2009 até 2013, o CAP e o projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável e Terras do Priolo já receberam 51 estagiários, de diversas nacionalidades entre as quais 
Espanha, França, Inglaterra, Portugal e Croácia.  

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 2013, contou com dois estagiários dentro do Programa 
EURODISSEIA.  

Sara Pelaéz Sanchéz e Carles Fermi Marti, oriundos de Zamora e Valencia respetivamente, 
colaboraram com o centro durante seis meses, tendo um destes estagiários após conclusão deste 
primeiro estágio se mantido a exercer funções no CAP ao abrigo do programa ESTAGIAR L, 
prolongando a sua estadia em São Miguel por mais 3 meses.  

     

A participação do 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. No entanto, o 
pessoal disponível, a grande afluência de turistas ao CAP nos meses de verão, bem como a realização 
de atividades no âmbito do Programa Escolar poderão condicionar o número de estágios realizados no 
CAP.  
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6. PROJETOS LIFE 

 
6.1. Carta Europeia de Turismo Sustentável – LIFE Laurissilva Sustentável LIFE 07 

NAT/P/000630 
 
A equipa técnica do CAP participou sempre que possível na divulgação e organização logística dos 

eventos que foram realizados no âmbito da candidatura da Carta Europeia de Turismo Sustentável 
(CETS) e processo. Em 2013 com a obtenção a certificação das Terras do Priolo como um território 
com turismo sustentável pela Federação Europarc, o CAP mantém o seu apoio quer na divulgação de 
eventos quer no apoio logístico sempre que necessário.  

6.2. A10 Caracterização de visitantes e avaliação do uso público da ZPE Pico da Vara/ 
Ribeira do Guilherme – LIFE Terras do Priolo LIFE12 NAT/PT/000527 

Esta ação prevê a realização de um inquérito a visitantes e aos estabelecimentos de alojamento e 
agências de viagens com o intuito de caracterizar o tipo de turistas que visita a ZPE Pico da Vara/ 
Ribeira do Guilherme, em termos de origem, principais interesses e o seu grau de consciencialização 
ao respeito da conservação da área protegida e será realizada com o apoio do CAP. Em 2013 não se 
iniciou a ação mas o seu planeamento foi realizado. 
 

6.3. E1 Desenvolvimento de um programa de atividades destinado à população em 
geral sobre as ações de conservação e a ZPE - LIFE Terras do Priolo LIFE12 NAT/PT/000527 

 
Nesta ação propõe-se desenvolver um programa de atividades irá compreender diversas ações, com 

o intuito de promover a divulgação de informação adequada sobre o priolo, o seu habitat mas também 
sobre as ações do projeto LIFE Terras do Priolo. Esta ação inclui atividades com as características das 
já desenvolvidas pelo CAP e que já se realizaram em 2013, ver seção de Atividades Gerais deste 
relatório.  
 

   6.4. 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 – LIFE 
Terras do Priolo LIFE12 NAT/PT/000527 
 

Nesta ação prevê-se a implementação de um programa educativo de sensibilização e em cujos 
objetivos se integram o Programa Escolar do CAP, Programa Escolher Ciência e atividades para ATLs. 
Já tendo sido implementado em 2013 ver secção do Programa Escolar deste relatório. 
 

6.5. E3 Desenvolvimento de recursos para melhoramento da visitação na ZPE – LIFE 
Terras do Priolo LIFE12 NAT/PT/000527 

Esta ação implica o fornecimento de informação aos visitantes sobre o Priolo, o seu habitat e as ações 
de conservação e apoio aos visitantes para a observação do Priolo, aproveitando as infra-estruturas já 
construídas do CAP, o se enquadra no funcionamento normal do CAP. 
 
Prevê ainda a criação de um mapa de visitação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme em formato 
digital que ainda se encontra em fase de elaboração e ao qual o CAP irá dar o apoio necessário. 
 
Está ainda contemplado o melhoramento dos conteúdos interpretativos do Centro Ambiental do Priolo 
e a sua adaptação para pessoas portadoras de deficiência. Por questões logísticas, o planeamento 
desta ação foi realizado em 2013 e será implementado em 2014. 
 

6.6. E4 Divulgação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e os seus valores 
naturais e promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo – LIFE Terras do 
Priolo LIFE12 NAT/PT/000527 
 

Esta ação surge na continuação do trabalho iniciado no projeto LIFE Laurissilva Sustentável e tem 
como objetivos a realização de reuniões anuais nas freguesias do território das Terras do Priolo, cujo 
apoio logístico caso necessário será cedido pela equipa do CAP na duração desta ação. Pretende-se 
ainda a criação de materiais de divulgação e interpretação do território que serão disponibilizados no 
CAP para complementar as informações cedidas aos visitantes.  
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6. PROJETOS LIFE 
 
O CAP irá ainda promover a sustentabilidade junto de empresas turísticas que desenvolvam a sua 

atividade nas Terras do Priolo sempre que possível (outro objetivo desta ação) e irá colaborar na criação 
de uma base de dados multimédia com informação sobre as Terras do Priolo. 
 
Adicionalmente, através do recurso de ferramentas online, como o site, facebook e twitter do CAP a 
divulgação de novidades e principais resultados de outras ações a decorrer no projeto LIFE Terras do 
Priolo será ainda realizado tendo sido utilizado ainda em 2013 para o mesmo efeito, ver seção de 
comunicação deste relatório. 
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7. 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 Laurissilva Sustentável. 
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 2013, foram divulgadas 55 notícias sobre atividades organizadas pelo Centro em colaboração 

com diversos parceiros, programa escolar e informações importantes relacionadas com o Priolo e a sua 
conservação (ver tabela ). 

. 

Data Meio 
Tipo de 

meio Âmbito Assunto Número 

30 jan Rádio Atlântida Rádio Regional Reabertura CAP 1 

31 jan O Baluarte Jornal Regional Reabertura CAP 1 

05 fev Aves dos Açores Internet Regional Priolo FEST 1 

06 fev Casas Açorianas Internet Regional Priolo FEST 1 

13 fev Arco 8 Azores Internet Regional Priolo FEST 1 

13 fev Destakes Internet Regional Priolo FEST 1 

13 fev Notícias dos Açores Internet Regional Priolo FEST 1 

13 fev Olhar povoacence Internet Regional Priolo FEST 1 

13 fev Açoriano Oriental Jornal Regional Priolo FEST 1 

14 fev Descalças Internet Regional Priolo FEST 1 

15 fev Burra de Milho Internet Regional Priolo FEST 1 

15 fev SpotAzores Internet Regional Priolo FEST 1 

20 fev Açoriano Oriental Jornal Regional Plantação de endémicas 1 

20 fev Rádio Atlântida Rádio Regional Plantação de endémicas 1 

07 mar Montanheiros Internet Regional Censo de milhafres 1 

07 mar O Baluarte Internet Regional Censo de milhafres 1 

08 mar Açoriano Oriental Jornal Regional Censo de milhafres 1 

11 mar Azores Gov Internet Regional Censo de milhafres 1 

20 mar Açores 24 Internet Regional Censo de milhafres 1 

20 mar Fórum Aves Internet Nacional Censo de milhafres 1 

20 mar Açoriano Oriental Jornal Regional Censo de milhafres 1 

21 mar Noticias CDS Internet Regional Censo de milhafres 1 
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23 mar Rádio Atlântida Rádio Regional Censo de milhafres 1 

01 abril Açoriano Oriental Jornal Regional Atividades Abril 1 

29 abril Turisver Internet Regional Atividade Terra Nostra 1 

16 mai Expresso das Nove Internet Regional Workshop Aves 1 

21 mai Turisver Internet Regional Workshop Aves 1 

21 mai Açoriano Oriental Jornal Regional Workshop Aves 1 

02 jun O Baluarte Internet Regional 
Site "Uma Floresta, um 

futuro" 
1 

02 jun Açoriano Oriental Jornal Regional 
Site "Uma Floresta, um 

futuro" 
1 

03 jun InterIlhas Televisão Regional Entrevista 1 

17 jun Açoriano Oriental Jornal Regional Relatório Censo de milhafres 1 

17 jun O Baluarte Jornal Regional Relatório Censo de milhafres 1 

17 jun Rádio Atlântida Rádio Regional Relatório Censo de milhafres 1 

18 jun Olhar povoacence Internet Regional Relatório Censo de milhafres 1 

18 jun Tribuna das Ilhas Internet Regional Relatório Censo de milhafres 1 

20 jun Ciência Hoje Internet Nacional Relatório Censo de milhafres 1 

06 jul Antena 1 Açores Rádio Regional Relatório Censo de milhafres 1 

15 jul Noticias dos Açores Internet Regional Biologia no Verão 1 

17jul Rádio Atlântida Rádio Regional Biologia no Verão 1 

20 jul SpotAzores Internet Regional Biologia no Verão 1 

01 ago Azores Digital Internet Regional Biologia no Verão 1 

01 ago Açoriano Oriental Jornal Regional Biologia no Verão 1 

04 out Açoriano Oriental Jornal Regional Atividades 1 

04 nov Noticias dos Açores Internet Regional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

04 nov Açoriano Oriental Jornal Regional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

11 nov Rádio Atlântida Rádio Regional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

17 nov RTP Açores Televisão Regional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

18 nov Açores Hoje Televisão Regional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

21 nov CERVAS Internet Nacional 
Workshop primeiros socorros 

a aves selvagens 
1 

26 nov Açoriano Oriental Jornal Regional Corrida Terras do Priolo 1 

12 dez Sonae Sierra Internet Nacional Exposição Terras do Priolo 1 

12 dez Açoriano Oriental Jornal Regional Exposição Terras do Priolo 1 
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13 dez Local PT Internet Nacional Exposição Terras do Priolo 1 

28 dez Viral Internet Regional 
Observação de Aves - 

Terceira 
1 

Total      55 

Tabela 11 - Número de notícias divulgadas em 2013. 

Como se pode observar no gráfico que se segue, a internet foi uma ferramenta muito útil na 
divulgação de notícias, sendo que 55% das notícias publicadas utilizaram este meio de comunicação, 
seguindo-se o jornal (27%), a rádio (13%) e finalmente a televisão (5%). 

 
Gráfico 9 - Utilização dos meios de comunicação em notícias publicadas em 2013. 

A publicação destas teve uma maior relevância no âmbito regional sendo que 91% foram publicadas 
em meios de comunicação com alcance regional e as restantes 9% das notícias foram divulgadas a 
nível nacional o que demonstra o esforço realizado pela equipa técnica da SPEA e dos projetos a 
decorrer na divulgação do que acontece no arquipélago dos Açores no continente e no arquipélago da 
Madeira. A salientar ainda fica a participação importante da Rádio Atlântida e Jornal Açoriano Oriental 
sendo as principais entidades de divulgação que contribuíram para a divulgação de notícias 
relacionadas com a atividade do CAP. 

 
7.2. Websites e blogues 
 
Em 2009, o Centro Ambiental do Priolo publicou online, pela primeira vez, o seu 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 a equipa técnica da CAP. Em 2012, este mudou de domínio com o objetivo de 
reduzir custos e encontra-se atualmente no endereço http://centropriolo.spea.pt. Por este motivo só 
existem estatísticas a partir do mês de março de 2012, no entanto foi visitado por 1923 pessoas, o que 
representa 5 visitas em média por dia.  

 
Em 2013, 2866 pessoas visitaram este site (8 visitas/dia em média), com um maior número de visitas 

no mês de fevereiro, coincidindo com o último mês da campanha de crowdfunding desenvolvida para 
angariar fundos para a preservação do priolo – “Let’s preserve the Azores Bullfinch”  
(https://www.indiegogo.com/projects/let-s-preserve-the-azores-bullfinch) altura em que se fez um 
grande esforço de divulgação e que proporcionou uma maior visibilidade ao site do CAP neste mês, 
ver tabela 12 e gráfico 10. 

  

55%
Internet

27%
Jornal

13%…

5%
TV

http://www.centropriolo.com/
https://www.indiegogo.com/projects/let-s-preserve-the-azores-bullfinch
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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/) integrado no Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo está 
disponível online desde 2012. Em 2012, este blogue foi visitado por 1271 pessoas sendo que em 2013 
o este valor subiu para 1630.  

 

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 2012, a página do 
Facebook do Centro Ambiental obteve 1370 likes sendo que em 2013 se registaram 756 likes.. Todas 
as informações publicadas no Facebook são colocadas no Twitter automaticamente.  

 
No total, contabilizando as ferramentas online disponíveis 5252 pessoas visitaram em 2013 o site, 

blogue ou facebook do CAP. 

Mês Site Blogue Facebook Total 

Janeiro 515 98 138 751 

Fevereiro 608 216 146 970 

Março 240 121 101 462 

Abril 178 264 57 499 

Maio 68 140 24 232 

Junho 160 195 54 409 

Julho 106 79 18 203 

Agosto 187 77 61 325 

Setembro 124 98 26 248 

Outubro 271 189 37 497 

Novembro 294 100 55 449 

Dezembro 115 53 39 207 

Total 2866 1630 756 5252 

Tabela 12 –Estatísticas do site, blogue e Facebook do CAP em 2013 

 

 
Gráfico 10 - Número das visitas aos websites e blogues coordenados pelo CAP, em 2013. 
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7.3. Conhecimento do Centro 
 
É importante compreender ainda o sucesso da divulgação que é feita. Sempre que possível, é 

perguntado aos visitantes do CAP como obtiveram conhecimento sobre o CAP. Foi possível encontrar 
9 categorias diferentes de vias de divulgação: Atividades SPEA (incluí SPEA no geral e atividades 
CAP), Entidades relacionadas com turismo (Agencias de turismo, postos de turismo e alojamentos 
turísticos), através de Amigos/Família, Folhetos e mapas turísticos, através dos parceiros dos projetos, 
Internet, TV, Outras formas ou aquelas pessoas que não se lembram e finalmente as pessoas que não 
conheciam o centro e o encontraram por acaso. No decorrer deste pequeno inquérito, descobriu-se que 
93 dos visitantes eram reincidentes e já haviam visitado o CAP antes. 

 
32% dos visitantes do CAP em 2013 conheceram a sua existência através de atividades realizadas 

pela SPEA (981). Adicionalmente, 23 % dos inquiridos não deram uma resposta ou não se lembravam 
como obtiveram conhecimento do CAP (715), 17 % foram informados através de empresas 
relacionadas com turismo. 10 % dos visitantes não tinham conhecimento prévio do CAP  e encontraram 
o centro ocasionalmente (318). Outras formas de dispersão de informação sobre o CAP identificadas 
foram através de amigos e família (8%,250), folhetos do CAP (142,5%), através dos parceiros (79, 3%), 
internet (56,2%) e televisão (28,1%), ver tabela e gráficos seguintes. 

Fonte Número Percentagem 

Atividades SPEA 981 32% 

Outros 715 23% 

Entidades ligadas ao Turismo 542 17% 

Não Conheciam 318 10% 

Amigos/Família 250 8% 

Folhetos CAP 142 5% 

Parceiros 79 3% 

Internet 56 2% 

TV 28 1% 

Total 3111  

Tabela 13 – Resultado dos inquéritos realizados aos visitantes do CAP sobre como obtiveram conhecimento sobre o CAP. 

 
Gráfico 11 – Resultados dos inquéritos realizados aos visitantes do CAP sobre como obtiveram conhecimento 
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8. CONCLUSÕES 
 
No ano de 2013, o Centro Ambiental do Priolo foi visitado por 3111 pessoas, e os turistas o visitaram 

foram maioritariamente população local (residentes na ilha de São Miguel) e mas também de várias 
nacionalidades; corroborando valores que já se registaram em anos anteriores. É importante continuar 
a divulgação e promoção do Centro Ambiental do Priolo pois este é uma fonte de comunicação de 
informação sobre alguns dos valores naturais dos Açores bem como de todo o trabalho de conservação 
que tem sido realizado pelo menos hà 10 anos pela SPEA e seus parceiros nos Açores. 

 
O fluxo de visitantes que se deslocam ao CAP é um fenómeno marcadamente sazonal, observando-

se uma subida do número de visitantes nos meses de verão como é característico do Turismo dos 
Açores. O recurso a meios de comunicação mais eficazes deve ser uma aposta para a divulgação das 
atividades do CAP e será necessário sempre adequar o esforço de divulgação dirigido aos turistas que 
nos visitam e à população local de acordo com a altura do ano. O recurso aos canais de comunicação 
ao dispor da equipa técnica, e ao uso de ferramentas como a internet, através do Facebook e website 
tem-se revelado fundamental e atinge principalmente o público local. A utilização dos panfletos de 
divulgação do CAP será também mantida. Estes serão colocados sempre que for necessário em vários 
locais considerados de grande importância para o turismo na Ilha de São Miguel de forma a orientar os 
turistas que chegam a São Miguel. Através da análise dos inquéritos realizados sobre como os 
visitantes obtiveram conhecimento do CAP foi possível compreender que a realização das atividades 
gerais possui um papel importante na divulgação do próprio centro e que esta mensagem vai passando 
entre amigos e familiares. 

 
Adicionalmente, o estabelecimento de novas parcerias e manutenção das já existentes para a 

realização de visitas de grupos será fundamental para a continuação dos bons resultados obtidos pelo 
Centro Ambiental do Priolo em 2014.  

 
Em 2013, o Centro Ambiental do Priolo realizou 81 atividades que envolveram 1845 pessoas. O 

esforço realizado para a manutenção deste programa de atividades foi superior este ano e deveu-se 
principalmente à necessidade de angariar fundos e sensibilizar a população para a manutenção dos 
trabalhos realizados para a conservação do priolo e do seu habitat. A realização destas atividades é 
fundamental para a divulgação do trabalho e resultados obtidos nas diversas ações dos projetos a 
decorrer e a adesão observada é um claro indicador de que este esforço foi recompensado.  

 
A localização dos eventos é, normalmente, um fator condicionante no que se refere ao número de 

participantes, no entanto no caso das atividades é possível observar que as ações de voluntariado 
realizadas nos Graminhais e Tronqueira bem como saídas de campo, saídas de observação de aves 
realizadas no concelho do Nordeste e Povoação são populares e atraem várias pessoas, ver secção 
de atividades. Estes dados refletem, primeiro, a melhoria das condições de acesso ao Nordeste e 
Povoação (nomeadamente à Vila das Furnas) mas manifestam o potencial que as atividades 
relacionadas com a observação de aves em pontos estratégicos, com o Priolo e o seu habitat possuem 
e que devem ser explorados de futuro. A utilização do Facebook para divulgação das atividades e 
recurso aos Comunicados de Imprensa foram aspetos fundamentais para justificar a adesão registada 
nestas atividades. Estas são formas práticas e pouco dispendiosas de comunicação que se têm 
revelado essenciais, principalmente no âmbito regional. 

 
Algumas atividades habituais como o Fim de Semana da Biodiversidade e as Jornadas do Priolo não 

se realizaram devido a questões logísticas relacionadas com a conclusão do Projeto LIFE Laurissilva 
Sustentável e o inicio do LIFE Terras do Priolo. No entanto, foram realizados outros eventos com 
alguma visibilidade a nível regional pela primeira vez como é o caso do Priolo Fest. Este evento  permitiu 
a divulgação de alguns dos trabalhos desenvolvidos pela SPEA nos Açores para a conservação do 
Priolo, angariação de fundos e revelou-se um sucesso permitindo uma grande variedade de atividades 
que abrangeram um público vasto. Este é caso do visionamento de pequenos documentários, palestras, 
atividades para crianças, animação de rua entre outros. Será realizado um esforço para que este tipo 
de evento se volte a realizar no futuro mas tentar-se-á que eventos como os dois acima referidos se 
repitam visto que são formas de levar o público às Terras do Priolo. 
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8. CONCLUSÕES 
 

O Censo dos Milhafres/ Mantas é uma ação de voluntariado que se iniciou e teve o apoio do projeto 
Linhas Elétricas e Avifauna dos Açores, cuja conclusão decorreu em 2012. No entanto, esta iniciativa 
será realizada anualmente com o apoio técnico da SPEA dado que é uma iniciativa com grande adesão 
e que fornece informação sobre uma espécie de ave de marinha típica dos Açores que de outra forma 
não seria possível. 
 
A participação em feiras e colocação de pontos de venda nestes eventos tem revelado ser uma 
importante forma de divulgação para o Centro Ambiental nos meses de verão pelo que embora 
impliquem um esforço maior sobre a equipa revertem em valores importantes a nível financeiro que  
contribuem para a manutenção do espaço exterior e do edifício do Centro. E será realizado um esforço 
de continuar a participar nestes eventos recorrendo sempre a estas ferramentas de divulgação. 

  
Em 2013, as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Escolar do CAP, Ateliês de tempo livre 

(Atls) e no Programa Conhecer Ciência abrangeram 3969 alunos em 124 atividades realizadas. Este 
programa tem tido 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. 
Reflete ainda 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.  

 
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. Face a este problema, 
procuraram-se soluções para responder ao número cada vez maior de solicitações bem como melhorar 
a qualidade do programa disponível. Desta forma, foi realizada uma candidatura ao programa “Escolher 
Ciência” e aprovado um projeto “Conhecer os ecossistemas, Garantir o Futuro” financiado pela Ciência 
Viva que visava proporcionar novas experiencias aos alunos do ensino secundário fomentando a sua 
transição ao ensino superior. Este programa cuja duração são 2 anos permitiu que se realizassem 
diversas saídas de campo e projetos com turmas de escolas que de outra forma não seria possível. É 
o caso das escolas parceiras da SPEA neste projeto: Escola Básica e Secundária do Nordeste e 
Povoação, Escola Profissional do Nordeste e Povoação. Este programa será mantido até 2014 e serão 
realizados esforços no sentido de encontrar formas de financiar atividades do Programa do Centro 
Ambiental do Priolo visto que a formação da consciência ambiental dos jovens é fundamental para 
garantir um futuro sustentável dos recursos naturais. Este programa explica ainda o elevado número 
de ações de campo desenvolvidas em 2013 (44) que seriam impossíveis de sustentar de outra forma. 
Contrariando a tendência que se observa anualmente em que o número de atividades realizadas em 
sala de aula é muito superior que aquelas realizadas em ações no terreno. 

Relativamente ao nível de escolaridade o 2º ciclo, a pré e 1º ciclo e turmas de OPP, PROFIS e UNECA 
são aqueles com os quais se desenvolveram mais atividades o que pode ser justificado por uma maior 
adequação dos currículos escolares mas principalmente a uma maior disponibilidade de tempo escolar 
nestes anos. Esta continua a ser uma tendência habitual já verificada em anos anteriores.  

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. 

O programa de estágios da SPEA e do projeto LIFE Laurissilva Sustentável tem-se revelado um 
sucesso ao longo dos anos e em 2013 o CAP recebeu mais 2 estagiários. É importante salientar que 
este tipo de cooperação em programas de âmbito internacional, regional e local enriquece em muito a 
equipa técnica do CAP 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 abrangidos de futuro. 

 
Os resultados obtidos através do inquérito realizado aos visitantes aponta para a importância das 

atividades SPEA e estruturas e entidades ligadas ao Turismo como fontes de divulgação. Os dados 
obtidos serão tidos em conta no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação do CAP tornando-
a mais eficaz e promovendo a divulgação da sua mensagem. 



 
36 

8. CONCLUSÕES 
 
A interligação da atividade do Centro Ambiental com os projetos LIFE a decorrer é inegável e resulta 

no sucesso das ações desenvolvidas no CAP. Será mantida a interligação entre as várias ações a 
decorrer beneficiando o programa o Escolar e programa de atividades gerais. Será dado uma grande 
atenção às atividades que se desenvolvem dentro do território das Terras do Priolo mas sempre que 
possível serão realizadas atividades fora deste de forma a divulgar o trabalho desenvolvido a um 
público cada vez maior. Este é o caso das saídas de observação de aves realizadas na ilha Terceira 
que muito embora representem um esforço maior por parte dos técnicos que as realizam levam a 
mensagem do CAP muito mais longe.  
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9. ANEXOS 
 
 
 
ANEXO II 
 
Listagem de Atividades do Programa Escolar 2013 
 
 

Atividade 
Data 
início 

Instituição Participantes 

Conto do Jaime 14 jan Escola da Covoada 13 

Conto do Jaime 14 jan Escola da Covoada 50 

Gincana do Priolo 18 jan Escola da Covoada 21 

Gincana do Priolo 18 jan Escola da Covoada 21 

Visita aos Viveiros 24 jan Escola Profissional das Capelas 15 

Visita ao CAP 28  jan Escola de São Vicente de Ferreira 40 

Um dia nos Viveiros 28 jan Centro Pedagógico da Povoação 11 

Aula de Inglês -  Centro Ambiental do Priolo 30 jan EBS Nordeste 16 

Um dia nos Viveiros 05 fev Centro Pedagógico da Povoação 4 

Um dia nos Viveiros 20 fev Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 01 mar Centro Pedagógico da Povoação 9 

Descoberta das Aves 12 mar EBS Povoação 19 

Um dia nos Viveiros 12 mar Centro Pedagógico da Povoação 5 

Conto do Jaime 18 mar Escola EBJI Livramento 40 

Conto do Jaime 18 mar Escola EBJI Livramento 40 

Descoberta das Aves 21 mar EBS Nordeste 120 

Feira da Primavera das Furnas 22 mar Escola das Furnas 67 

Palestra "As Turfeiras" 08 abril EBS Nordeste 56 

Conto do Jaime 16 abril Escola das Furnas 20 

Descoberta da Laurissilva - Terra Nostra 16 abril Escola das Furnas 15 

Herbário - Sessão 1 18 abril EBS Nordeste 22 

Herbário - Sessão 1 18 abril EBS Nordeste 22 

Plantação endémicas na Escola 19 abril Escola das Furnas 60 

Herbário - Sessão 1 23 abril EBS Nordeste 22 

Herbário - Sessão 2 23 abril EBS Nordeste 22 

Herbário - Sessão 2 23 abril EBS Nordeste 22 

Herbário - Sessão 2 24 abril EBS Nordeste 22 

Visita aos Viveiros 24 abril EBS Povoação 16 
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Visita aos Viveiros 24 abril EBS Povoação 17 

Rota da Água - Laboratórios 08 mai EBS Nordeste 22 

Rota da Água - Laboratórios 09 mai EBS Nordeste 22 

Rota da Água - Laboratórios 09 mai EBS Nordeste 22 

Visita ao CAP 13 mai Escola das Flores 24 

Visita ao CAP 22 mai Escola de São Roque 13 

Plantação endémicas na Escola 22 mai Centro Pedagógico da Povoação 10 

Conheça as plantas da Laurissilva 27 mai EBJ1 Livramento 20 

Conheça as plantas da Laurissilva 27 mai EBJ1 Livramento 20 

Conheça as plantas da Laurissilva 27 mai EBJ1 Livramento 20 

Conheça as plantas da Laurissilva 27 mai EBJ1 Livramento 20 

Dia da Criança - EBS Povoação - Gincana do 
Priolo 

06 jun EBS Povoação 60 

Dia Desportivo da EBS Nordeste 12 jun EBS Nordeste 

Semana do Ambiente - Vila Franca do Campo 13 jun EB de Vila Franca do Campo 600 

Um dia nos Viveiros 30 set Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 07out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 08 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Visita ao CAP 11 out EPROSEC 24 

Visita aos Viveiros 11 out EPROSEC 24 

Um dia nos Viveiros 14 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 16 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Visita ao CAP 19 out Colégio São José 28 

Um dia nos Viveiros 21 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Conto do Jaime 23 out Escola da Conceição 20 

Conto do Jaime 
23 out 

Escola da Conceição 20 

Conto do Jaime 
23 out 

Escola da Conceição 14 

Conto do Jaime 
23 out 

Escola da Conceição 20 

Um dia nos Viveiros 25 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 28 out Centro Pedagógico da Povoação 5 

Inquéritos de Avaliação - 8ºano 28 out EBS Nordeste 23 

Inquéritos de Avaliação - 8ºano 28 out EBS Nordeste 23 

Visita aos Viveiros 29 out EBS Povoação 3 

Inquéritos de Avaliação - 5ºano 30 out EBS Nordeste 20 

Aula de Inglês -  Centro Ambiental do Priolo 30 out EBS Nordeste 16 
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Inqueritos de Avaliação - 5 ºano 
30 out 

EBS Nordeste 21 

Inqueritos de Avaliação - 12º ano 
30 out 

EBS Nordeste 24 

Inqueritos de Avaliação - 5 ºano 31 out EBS Nordeste 19 

Aula de Inglês -  Centro Ambiental do Priolo 01 nov EBS Nordeste 23 

Um dia nos Viveiros 04 nov Centro Pedagógico da Povoação 5 

Conto do Jaime 05 nov Escola das Feteiras 28 

Conto do Jaime 05 nov Escola das Feteiras 14 

Inquéritos de Avaliação - 8ºano 07 nov EBS Povoação 22 

Inquéritos de Avaliação - 8ºano 07 nov EBS Povoação 22 

Inquéritos de Avaliação - 12ºano 08 nov EBS Povoação 14 

De Ossos nas Mãos 16 nov Escola das Furnas 14 

De Ossos nas Mãos 16 nov Escola das Furnas 12 

Inquéritos de Avaliação - 5ºano 19 nov EBS Povoação 18 

Conheça as plantas da Laurissilva 21 nov EBS Nordeste 19 

Exposição: Uma Floresta, Um Futuro 25 nov EBI Canto da Maia 

Palestra : A floresta 25 nov EBI Canto da Maia 75 

Um dia nos Viveiros 25 nov Centro Pedagógico da Povoação 5 

Hasteamento Bandeira Eco Escola 27 nov EBS Povoação 

Hasteamento Bandeira Eco Escola 
27 nov 

EBS Nordeste 

Um dia nos Viveiros 
27 nov 

Centro Pedagógico da Povoação 5 

Um dia nos Viveiros 02 dez Centro Pedagógico da Povoação 3 

Um dia nos Viveiros 02 dez Centro Pedagógico da Povoação 5 

Plantação endémicas na Escola 11 dez Escola da Conceição 80 

Visita ao CAP 17 dez Colégio do Castanheiro 12 

Visita aos Viveiros 17 dez Colégio do Castanheiro 12 

 



 

 


