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Parceiros: 

LIFE12 NAT/PT/000527 



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 2015, foi 

visitado por de 2 593 pessoas, sendo que 58% 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 2015, foram organizadas 40 atividades diferentes, com 857 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 7ª edição, envolveu 3 503 alunos no 

total, tendo colaborado em 2015 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 3 jovens, no âmbito do programa internacional Eurodyssé e Estagiar T. 

 
Em 2015, foram divulgadas 79 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 2015, it was visited by de 

2 593 visitors, of which 58% 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 2015, 40 

different activities were hosted with 857 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 7th edition, involved 3 503 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 of 
the centre welcomed 3 trainees, in the international program Eurodyssé and ESTAGIAR T. 

 
In 2015, 79 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 2015, foi de 2 593 visitantes, 

como se pode observar no gráfico 1. Desde a sua abertura ao público em 2008, este centro recebeu 
19 501 visitantes, em média cerca de 2 437,6 visitantes por ano.  

A evolução do número de visitantes da CAP no geral é positiva, tendo-se registado uma pequena 
subida no número de visitantes em 2015 quando comparado com o ano de 2014 (+300).  

Relativamente ao tipo de turista que se desloca ao CAP, foram identificados dois grupos principais: 
Turistas de outras nacionalidades/Internacionais (1083, 42%) e Portugueses (1503, 58%). Neste último 
incluem-se a População local, considerando pessoas residentes na ilha de São Miguel (1021, 39%) dos 
quais 564 foram grupos escolares no âmbito do Programa Escolar do CAP, 173 pessoas foram grupos 
incluídos em atividades realizadas pela SPEA, e algumas visitas de índole mais institucional. Incluem-
se ainda 482 turistas portugueses dos quais a maioria se identificou como sendo residente no 
continente (462, 17,8%), arquipélago da Madeira (9; 0,3%) e restantes ilhas dos Açores (11, 0,4%), ver 
gráfico seguinte.  

 

 

 

 

 

1975 1998 2007

2390

3134 3111

2293

2593

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

N
º 

V
is

it
a
n

te
s

1083
1021

462

9 11 12

N
º 

V
is

it
a
n

te
s

Gráfico  1 -  Evolução dos visitantes do Centro Ambiental do Priolo, desde 2008 até 2015. 

 

Gráfico  2 – Tipos de Visitantes do Centro Ambiental do Priolo em 2015 
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Como se pode observar no gráfico 3, turistas de nacionalidades muito distintas visitaram o CAP em 
2015. Foram identificados 31 países de origem diferentes, excluindo Portugal, ver tabela 1 para mais 
informação sobre as nacionalidades dos visitantes identificadas.  

Em 2015, visitaram o CAP 240 turistas alemães (9%do total), 191 espanhóis (7,4% do total), 119 
belgas (4,6% do total), e 126 visitantes de França (3,7% do total), entre outros.  

 

 

Nacionalidade Visitantes % 

Portugal - Pop Local 1021 39,3% 

Portugal - Continente 462 17,8% 

Alemanha 240 9,2% 

Espanha 191 7,4% 

Bélgica 119 4,6% 

França 95 3,7% 

Inglaterra 91 3,5% 

Holanda 84 3,2% 

Canadá 55 2,1% 

EUA 39 1,5% 

Itália 31 1,2% 

Suíça 29 1,1% 

Dinamarca 13 0,5% 

Desconhecido 12 0,5% 

Suécia 12 0,5% 

Polónia 11 0,4% 

Israel 9 0,3% 

Portugal  - Madeira 9 0,3% 

Escócia 7 0,3% 

República Checa 7 0,3% 

Áustria 6 0,2% 
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Gráfico  3 – Nacionalidade dos visitantes do CAP em 2015. 
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Eslovénia 5 0,2% 

Hungria 5 0,2% 

Islândia 5 0,2% 

Portugal - Faial 5 0,2% 

Rússia 5 0,2% 

Croácia 4 0,2% 

Irlanda 4 0,2% 

Brasil 3 0,1% 

Noruega 3 0,1% 

Portugal - Graciosa 3 0,1% 

Portugal - Terceira 3 0,1% 

Roménia 3 0,1% 

Finlândia 2 0,1% 

México 2 0,1% 

Turquia 2 0,1% 

Perú 1 0,0% 

30 2598 100 

Tabela 1 – Número de visitantes do CAP por nacionalidade em 2015. 
 
 Estes dados mostram tendências encontradas em relatórios de anos anteriores (ver Relatório Anual 
do Centro Ambiental do Priolo de 2012, 2013, 2014), mantendo-se a predominância de turistas 
provenientes de países europeus como Espanha e Alemanha, sendo os portugueses aqueles que mais 
visitam o CAP (57%). A referir um aumento do número de turistas oriundos da Bélgica em 2015 e 
também do Continente. 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 das visitas, a maioria 
das quais se concentram no período de verão; nos meses de julho (441) e agosto (705), 
correspondendo a 53% dos visitantes anuais (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 que se faz sentir em todas as empresas ligadas ao 
turismo. 
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Gráfico  4 – Distribuição de visitantes por cada mês em 2015. 
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Durante 2015, o CAP teve, em média, 17 visitantes diários com picos assinaláveis nos meses de 
mais movimento. O dia com maior fluxo de visitantes foi a 25 de abril, com 290 visitantes, sendo fruto 
de uma atividade que decorreu nesse dia. Este foi também o mês que registou maior afluência de 
visitantes diárias, tendo uma média de 50 visitantes por dia (ver gráfico seguinte). 

 

 
 Em 2015, observou-se alguma oscilação do número de visitantes do CAP com números inferiores 

aos encontrados em anos anteriores relacionados com os períodos de encerramento devido a 
participações em feiras (maio e junho) ou devido ao mau tempo e encerramento das vias rodoviárias 
que dão acesso ao centro (fim de agosto/ Setembro).  

 
Esta variação é também observada na distribuição de visitantes ao longo dos dias da semana em 

que se observa que ao fim de semana é a altura da semana com mais visitação, representando 45% 
das visitas. 

 
É possível ainda verificar algumas variações no que se refere à altura do ano em que turistas oriundos 

de diferentes nacionalidades visitam o CAP. Nesta análise, são considerados apenas os grupos e 
nacionalidades que são mais representativos no total dos visitantes do CAP em 2015 e que 
correspondem a pelo menos 5% do número de visitantes total do centro: Portugal – Pop. Local, Portugal 
Continente, Alemanha e Espanha.  
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Gráfico  5 – Média de visitantes mensais em 2015. 

Gráfico  6 - Distribuição de visitantes ao longo dos dias da semana. 
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Gráfico  7 

Através da análise destes dados, podemos verificar que estes turistas visitaram o centro 
maioritariamente nos meses de julho e agosto, e abril no caso da Pop. Local. Algumas das variações 
encontradas poderão ser explicadas pelo que cada turista-tipo procura, por exemplo o pico encontrado 
em abril na pop. local poderá estar relacionado com as férias da Pascoa.  

Foram realizadas 754 visitas no total, sendo os grupos organizados uma parte importante dos 
visitantes do CAP e correspondem a 29% dos visitantes do CAP em 2015, ver tabela seguinte. Dentro 
destes, as atividades escolares foram aquelas que mobilizaram mais pessoas ao centro, sendo 22% 
do total. Seguidos pelos grupos organizados por agências de turismo com uma percentagem inferior 
de cerca de 4%, no entanto são aqueles que representam mais visitas no entanto protagonizadas por 
grupos mais pequenos do que se observa nos grupos escolares. 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Nacionalidades com maior representação de visitação ao longo do ano de 2015 

 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

Alemanha 5 5 15 32 40 28 77 27 6 5 240 

Continente 2 10 30 66 57 100 137 54 6 0 462 

Pop Local 10 98 314 95 52 143 197 80 32 0 1021 

Espanha 0 6 5 16 4 57 80 12 7 4 191 

 17 119 364 209 153 328 491 173 51 9 1914 

Tipo de Grupo Visitas Visitantes 
 

Programa Escolar/Atls/Uni 16 564 22% 
 

Institucional/ Parceiros 5 46 2% 

Atividade SPEA 4 10 0% 

Empresas do Sector do Turismo 39 108 4% 

Formação 1 18 1% 

Total 65 746 29% 

Tabela 3 – Visitas de grupos organizados em 2015. 
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Gráfico  7 , 8 , 9 e 10 – Evolução de visitantes de acordo com a sua nacionalidade em 2015. 
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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. 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 2015, o CAP participou e/ou organizou 40 atividades que envolveram 857 pessoas. Este valor 
está subestimado visto que nos grandes eventos e parcerias é complicado registar todos os 
participantes. Neste ano, a grande aposta centrou-se na realização de voluntariados que juntaram a 
maioria dos participantes e número de atividades. 

Nestas incluem-se ações no terreno que correspondem a 38% das atividades realizadas (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 bem das ações de conservação desenvolvidas pela SPEA e parceiros 
(5%); Voluntariados (33%) e Formações (3%), ver tabela 4. 

Em termos de número de participantes, os Voluntariados (30%) e Eventos (23%) são aqueles com 
mais participação e são importantes enquanto veículos de sensibilização e de envolver a população 
em geral nas ações a decorrer. Adicionalmente, as ações de campo e colaborações com eventos e 
atividades de outras entidades também possuem muita adesão reunindo 16% e 23% dos participantes, 
respetivamente. 

Tipo Nº % Participantes % 

Voluntariado 13 33% 259 30% 

Ação no Terreno 15 38% 133 16% 

Colaborações 6 15% 255 30% 

Feira 3 8%  0% 

Evento 2 5% 193 23% 

Formação 1 3% 17 2% 

Totais 40 100% 857 100% 

Tabela 4 - Atividades realizadas em 2015. 

2.1- Ações no Terreno 

 

Em 2015, o CAP organizou 15 ações no terreno que juntaram 133 participantes. Como é possível 
observar na tabela anterior, as ações no terreno são aquelas que foram realizadas em maior quantidade 
mas não aquele tipo de atividade que juntou o maior número de participantes. Isto deve-se ao facto de 
que dada a natureza das mesmas e as suas limitações logísticas implicam grupos mais pequenos, 
normalmente 15 participantes no máximo. No entanto, do ponto de vista da sensibilização parece-nos 
que são uma forma de aproximação da população em geral muito eficiente. 
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2.1.1 - Visitas Guiadas 

No que se refere a visitas guiadas, foram desenvolvidas 4 com um total de 32 participantes. São no 
geral, visitas realizadas nos limites da Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara/Ribeira do 
Guilherme com o objetivo de sensibilizar os seus participantes para a importância de recursos e habitats 
naturais e permitir aos participantes conhecer algumas das ações a serem desenvolvidas pela SPEA e 
seus parceiros no âmbito do Projeto LIFE +Terras do Priolo. 

Data Designação Natureza Participação 

20 de jun Priolo – Tesouro da Tronqueira  5 

03 de jul 
Conheça um Projeto de 

Conservação 
Dia Mundial da Conservação da Natureza 17 

17 de out Open Days nos Viveiros  6 

27 de nov Open Days nos Viveiros  4 

Totais 4  32 

Tabela 6 - Visitas Guiadas realizadas em 2015. 

2.1.2 - Percursos Pedestres 

Em 2015, realizou-se apenas um percurso pedestre com 8 participantes no trilho da Lomba da 
Fazenda a 13 de junho, tendo o objetivo de sensibilizar os seus participantes para a existência de 
recursos naturais importantes (espécies e habitats) mas também para o seu potencial turístico, 
promovendo a sua divulgação e abrindo algum espaço para discussão quanto à importância destes 
para a própria sustentabilidade e conservação de recursos naturais deste território. Estes percursos 
têm ainda enquadramento nas ações E4 Divulgação da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme e os 
seus valores naturais e promoção do turismo sustentável nas Terras do Priolo e D8 Monitorização da 
utilização e impacto dos trilhos pedestres. 

Tipo Nº % Participantes % 

Visitas Guiadas 4 27% 32 24% 

Percurso 
Pedestre 

1 7% 8 6% 

Ciência Viva 7 47% 65 49% 

SOA 3 20% 28 21% 

Totais 15 100% 133 100% 
Tabela 5 - Ações de Terreno realizadas em 2015. 

Figura 1 – Trilho pedestre na Lomba da Fazenda, realizado a 13 de junho. 
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2.1.3 - Saídas de Observação de Aves 

Para além das anteriores, e em conformidade com a missão da SPEA, foram realizadas 3 Saídas de 
Observação de Aves (SOA) com 28 participantes, em vários pontos interessantes para a observação 
de aves da ilha de São Miguel. 

 

Este tipo de atividades além de permitir um maior conhecimento sobre as espécies de aves residentes 
dos Açores também permitem uma maior aproximação dos participantes menos experientes não só à 
própria atividade de Birdwatching mas também das espécies de aves migradoras que podem ser 
observadas durante estas atividades, especialmente as migradoras regulares tanto do paleártico como 
do continente americano bem como aves divagantes que aparecem ocasionalmente na região dos 
Açores. Este tipo de atividade permite ainda promover a importância da conservação das aves e dos 
seus habitats bem como divulgar as ações desenvolvidas no Âmbito do Projeto LIFE+ Terras do Priolo. 

 

  

Data Designação Natureza  Participação 

12 de set Os Sons das Aves 
Parceria com a Mata/Jardim 

José do Canto 
11 

24 de out 
Saída de Observação de Aves 

- Sete Cidades 
 6 

28 de nov 
Saída de Observação de Aves 

- Lagoa das Furnas 
 11 

Totais 3   28 
Tabela 7 - Saídas de Observação de Aves 

Figura 2 – Participantes na Saída de Observação de Aves na Lagoa das Furnas, em novembro 2015. 
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2.1.4 - Atividades Educativas no âmbito do programa Ciência Viva 

Como já é habitual 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. Saiba mais sobre este programa, através do link 
http://www.cienciaviva.pt/veraocv/. Esta é uma forma de financiamento adicional que 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, do que as previstas no projeto LIFE + Terras do Priolo. 

Desde o início até 2015 inclusive, foram realizadas 99 atividades diferentes que envolveram 557 
participantes (ver gráfico) em atividades tão diferentes como: “Da Semente à planta”, “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 80 pessoas em média. 

Em 2015, foram propostas 15 atividades no âmbito deste programa mas realizaram-se apenas 7 
atividades com 65 participantes no total. Esta diminuição aconteceu devido às más condições 
meteorológicas que se fizeram sentir nos meses de verão sendo que diversas atividades foram 
canceladas e ocorreu a diminuição tanto de participantes como de atividades realizadas. 

Foi o caso das atividades “Priolo – Tesouro da Tronqueira”, “Percurso Noturno em Terras do Priolo”, 
“Dias RAM”, “Voluntariado no Ilhéu de Vila Franca do Campo” e “Conheça o Ilhéu de Vila Franca”. 

Não obstante, as atividades que envolveram percursos pedestres ou realizadas no Ilhéu de Vila 
Franca do Campo foram aquelas que juntaram maior número de participantes, sendo um indicador a 
ter em conta no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade Sessões Participantes % part 

Da Semente à Planta 2 6 9% 

Priolo - Tesouro da Tronqueira 1 4 6% 

Conheça o Ilhéu de Vila Franca 1 13 20% 

Percurso Noturno por Terras do Priolo 2 18 28% 

Percurso Pedestre por Terras do Priolo 1 24 37% 

Totais 7 85 100% 

Tabela 8 - Participantes e sessões realizadas em cada atividade do programa Biologia no Verão da Ciência Viva 

47

119

65

94

82
85

65

2009 35% 28% 12% 5% 14% 2015

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

a
rt

ic
ip

a
n

te
s

Gráfico  11 – Evolução do número de participantes em atividades SPEA no Programa Biologia no 

Verão da Ciência Viva. 

http://www.cienciaviva.pt/veraocv/
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2. 2 - Voluntariados 

 
No que se refere a ações de voluntariado, foram realizadas 13 (33%) atividades que juntaram 259 

participantes. 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 há uma maior participação em 
atividades de monitorização e contagens como o caso das atividades “Dias RAM”, “Censo de Milhafres” 
e “ Detetando Invasoras”. As “Brigadas do Cagarro” são atividades que juntam algumas pessoas fruto 
também do esforço de sensibilização da Campanha SOS Cagarro da responsabilidade do Governo 
Regional e parceria da SPEA. 

 

Data Designação Natureza Participantes 

07 de fev Dias RAM Censo 3 

06 de mar Dias RAM Censo 6 

14 de mar Detetando Invasoras nas Terras do Priolo Plantas Exóticas 7 

28 de mar X Censo de Milhafres/Mantas Citizen Science 195 

11 de abril Dias RAM Censo 8 

24 de mai Detetando Invasoras nas Terras do Priolo Plantas Exóticas 7 

06 de jun Dias RAM Censo 1 

04 de jul Dias RAM Censo 3 

01 de ago Dias RAM Censo 2 

05 de set Dias RAM Censo 2 

03 de out Dias RAM Censo 2 

10 de out Dias RAM - Faial da Terra Censo 3 

19 de out Brigadas do Cagarro  Brigadas 20 

Totais 8  259 
Tabela 9 – Voluntariados realizados em 2015 

  

Figura 4 – Atividades “ Os sons das Aves”, em parceria 
com a Mata / Jardim do José do Canto. Foto cedida por 

Elisabeth Coelho 

Figura 3 – “Conheça o Ilhéu de Vila Franca do Campo”. Foto 

cedida por Joaquim Teodósio 



  

 

2. ATIVIDADES  

 

11 

2.2.1 – X Censo de Milhafres 

Em 2015, realizou-se pela 10º vez o 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.  

Esta edição realizou-se no fim-de-semana de 28 a 29 de março de 2015, simultaneamente nos Açores 
e na Madeira, e contou com o apoio do Centro Ambiental do Priolo na divulgação e logística. Este ano 
participaram 195 voluntários nos Açores. Para informações mais pormenorizadas sobre os resultados 
deste censo, consultar o link http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-milhafres-mantas/. 

 

2.2.2 – Dias RAM 

Em 2014, a SPEA começou a divulgar a Rede de observação de Aves e Mamíferos Marinhos nos 
Açores, designada como Dias RAM. Esta é uma iniciativa que se iniciou ao largo das costas 
Cantábricas e Galegas e atualmente foi alargada a toda a Península Ibérica, incluindo a costa 
portuguesa e os arquipélagos da Madeira e Açores. E pretende a coordenação de esforços de 
observadores voluntários para a realização de contagens, para o estudo das aves marinhas em toda a 
Península e assim melhorar o conhecimento e conservação das espécies de aves que podem ser 
observadas no Atlântico. Para saber mais informação sobre esta iniciativa consultar o link 
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/dias-ram/. 

Nos Açores, em São Miguel, a SPEA com o apoio do CAP dinamizou este voluntariado numa das 
IBAs com a maior colónia de Cagarros da ilha – IBA da Ponta do Arnel, localizada no Nordeste. Este 
censo inicia-se por volta das 6h45 da manha e tem um máximo de 6 participantes por sessão. No total, 
em 2015 participaram 30 pessoas neste censo.  

Figura 5 – Cartaz da X edição do Censo de Milhafres. 

http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/censo-de-milhafres-mantas/
http://www.spea.pt/pt/estudo-e-conservacao/censos/dias-ram/
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2.2.3. Detetando Invasoras nas Terras do Priolo 

Esta atividade decorreu pela primeira vez em 2015. Trata-se de um pequeno percurso realizado a pé, 
numa das áreas de intervenção do projeto LIFE Terras do Priolo, utilizando como recurso as novas 
tecnologias e uma nova aplicação compatível com o sistema operativo android para a deteção de 
plantas invasoras. Esta aplicação foi desenvolvida pela Universidade de Coimbra e faz parte de um 
projeto que pretende mapear espécies de plantas invasoras que são depois disponibilizadas online no 
website www.invasoras.pt.  

No caso dos Açores, juntaram-se 14 participantes em duas sessões desta atividade, colaborando 
com este projeto e conhecendo um pouco mais sobre as plantas invasoras dos Açores.  

2.3. Eventos 

 
Em 2015, a SPEA organizou 2 eventos para a população geral nos Açores.  

Data Evento Local Promotor 

26 a 27 de 
set 

Fim de semana da Biodiversidade SMG SPEA 

03 e 04 de 
out 

BirdRace Azores 2015 Açores 
SPEA e Website 
Aves nos Açores 

    
Tabela 10 - Eventos Organizados e participações realizadas em 2015. 

Figura 7 – Atividade “Dias RAM” no Nordeste. Foto cedida 

por Ana Mendonça 
Figura 6 – Atividade “Dias RAM” realizada no Faial da 

Terra. 

 Figura 8 – Atividade “Mapeamento de invasoras” 

http://www.invasoras.pt/
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2.3.1 – Fim de Semana da Biodiversidade/ Priolo Fest 
 
O Fim de Semana da Biodiversidade/PrioloFest, promovido no âmbito da ação E1 do projeto LIFE+ 
Terras do Priolo, teve como tema o facto do Priolo estar menos ameaçado e também mostrar algumas 
das maisvalias que a conservação traz, não apenas para a biodiversidade, mas também para as 
pessoas. 
 
A SPEA irá aproveitou este fim-de-semana para comemorar o 5º aniversário da alteração do estatuto 
de conservação do priolo de uma espécie “Criticamente Ameaçada” para “Em Perigo”. Este foi um 
marco muito positivo na evolução da população do priolo sendo resultado de um conjunto de ações de 
conservação que beneficiam não apenas esta ave única dos Açores, mas toda a biodiversidade que 
ocorre no seu território. 
 
Este evento resultou de uma parceria entre a SPEA, Direção Regional dos Recursos Florestais e 
Câmara Municipal de Nordeste e juntou diversas entidades na organização de atividades como é o 
caso do Clube Asas de São Miguel, Grupo de Violas da Terra e o Grupo Folclore de São Jorge. Foi 
ainda realizado um Mercadinho de produtos tradicionais das Terras do Priolo e uma exposição “Um 
Olhar sobre as Aves nos Açores” da autoria de Carlos Ribeiro.  
 
Decorreu entre os dias 26 e 27 de setembro e o cartaz deste ano proporcionou um vasto leque de 
atividades lúdicas e sustentáveis que decorreram em simultâneo na Reserva Florestal de Recreio da 
Cancela do Cinzeiro (Pedreira), na Reserva Florestal de Recreio da Vila do Nordeste e pelas áreas 
protegidas do Parque Natural de Ilha de São Miguel nos concelhos do Nordeste e Povoação e contou 
com mais de 250 participações nas diversas atividades propostas, ver cartaz abaixo. Para mais 
informações sobre o evento, consutar http://centropriolo.spea.pt/noticias/detalhes.php?id=1194&tipo= 

 

Figura 9 – Cartaz do Fim de Semana da Biodiversidade em 2015. 
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2.3.2 – BirdRace Azores 2015  

 
A “Bird Race Azores 2015” teve como objetivo estimular a observação de aves nos Açores como uma 

atividade em crescimento e que permite um contacto direto com o meio ambiente. E pretendeu ainda 
aumentar os registos de aves observadas nos Açores, o conhecimento e valorização da avifauna nos 
Açores, espécies ameaçadas, e também o respeito dos seus habitats. 

 
Foi uma competição organizada numa parceria com a SPEA e o Website Aves nos Açores e decorreu 

no fim de semana da celebração do EurobirdWatch em todo o arquipélago. Contou com o apoio da 
AtlanticoLine na atribuição dos prémios aos vencedores.   

 
Em 2015, participaram 23 pessoas em 11 equipas diferentes que observaram no total 77 espécies 

de aves no âmbito do evento. Ver gráfico de resultados abaixo. 

2.4. Feiras 

 

2.4.1 Participação na Feira Lar, Campo e Mar 

A SPEA através do CAP participou, como já é habitual, na Feira Lar, Campo e Mar. Inserida nas 
Festividades do Senhor Santo Cristo durante os dias 8 a 14 de maio. Esta iniciativa resulta de uma 
parceria entre o Governo dos Açores e o Centro Regional de Artesanato dos Açores CRAA).  E em 
2015, contou com 130 expositores, sendo uma das feiras mais visitadas nos Açores tendo ultrapassado 
as 50 000 mil entradas segundo divulgado pelo site www.radioatlantida.net. ( ver 
http://www.radioatlantida.net/feira-lar-campo-e-mar-2015-conta-com-mais-de-130-expositores ). 

 

2.4.2 Participação na Feira de Santo António Nordestinho 
 
Esta feira, de caracter mais local, decorreu no início do mês de julho (dias 01 e 02), decorreu no 

âmbito das Festas religiosas da localidade de Santo António Nordestinho e demostra a integração da 
SPEA nesta localidade onde atualmente está situada a sede da SPEA Açores em São Miguel. 

  

Gráfico  12 – Resultados obtidos por equipa, de acordo com o número de espécies de aves 

pbservadas, com o número de espécies migradoras observadas a laranja nas equipas 
empatadas. Gráfico retirado de https://avesdosazores.wordpress.com/bird-race-acores-
2015/bird-race-acores-2015/ 

http://www.radioatlantida.net/
http://www.radioatlantida.net/feira-lar-campo-e-mar-2015-conta-com-mais-de-130-expositores
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2.4.3 Participação na Feira do Nordeste 
Ainda dentro do território das Terras do Priolo, a SPEA participou na feira do Nordeste que decorreu 
em simultâneo com as festividades comemorativas do concelho do Nordeste entre 15 a 17 de julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.5. Formações 

Neste ano, através do Centro Ambiental do Priolo, realizaram-se duas ações de formação que 
contabilizaram 41 participantes no total.  

Figura 10 - Stand da SPEA na Feira Lar, Mar e Campo em 2015. 

Figura 12 - Cartaz do Curso Fauna e Flora da ZPE. 

Figura 11 - Formação de Professores em Santo António Nordestinho. 
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2.5.1 – Curso de Fauna e Flora da ZPE Pico da Vara/ Ribeira do Guilherme 

O curso “ Fauna e Flora da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme” no âmbito da ação E1 do projeto 
LIFE+ Terras do Priolo, tem sido realizado anualmente e em 2015 decorreu nos dias 18 a 19 de abril.  

É uma formação destinada à população em geral mas em especial às pessoas cuja atividade 
profissional se encontra ligada ao turismo. Teve como objetivos aumentar o conhecimento sobre a 
fauna e flora que se podem encontrar nesta zona protegida e consistiu numa parte teórica e outra mais 
prática que permitiu levar os participantes ao terreno e consolidar os conhecimentos adquiridos, ver 
cartaz do curso abaixo para mais informação sobre conteúdos. Teve 17 participantes na sua grande 
maioria ligados ou a exercer na área do turismo. 

2.5.2 – Formação de Professores 

Em 2015, realizou-se, pela terceira vez, uma ação de formação destinada unicamente aos 
professores da ilha de São Miguel. A formação “Educação Ambiental nas Terras do Priolo” é creditada 
pela Direção Regional da Educação e teve a duração de 25h e decorreu de 29 de junho a 3 de julho no 
Centro Cultural Padre Manuel Raposo em Santo António Nordestinho, numa parceria entre o Centro 
de Formação da Escola EBS do Nordeste e a SPEA. 

Esta teve como finalidade complementar conhecimentos adquiridos sobre a biodiversidade dos Açores 

e aumentar a sensibilização dos docentes sobre habitats prioritários dos Açores e espécies ameaçadas. 

E pretende contribuir para a uniformização de conhecimentos sobre estas temáticas e potenciar a 

criação de instrumentos de apoio ao currículo escolar, numa perspetiva de aplicação dos conceitos 

obrigatórios a uma realidade mais próxima dos alunos, facilitando desta forma a sua 

aprendizagem. Esta contou com a participação de 17 docentes de várias escolas da ilha de São Miguel, 

na sua maioria a lecionar no Nordeste e Povoação o que demonstra o interesse e importância que 

estas temáticas têm como complemento ao currículo escolar dos alunos. 

Esta ação estava dividida em módulos como descrito abaixo: 

 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Módulo 1 – Introdução e apresentações. 
Módulo 2 – Açores, um arquipélago singular: 
- Caraterizar a singularidade do arquipélago dos Açores e relacioná-la com a sua localização geográfica. 
Módulo 3 – Património e Gestão de Património: 
- Identificar o património existente nos Açores; 
- Compreender e identificar a grande diversidade de Geosítios existentes nos Açores; 
- Compreender a gestão de Geosítios dos Açores; 
- Compreender e identificar os habitats naturais prioritários dos Açores, bem como as suas ameaças; 
- Compreender a gestão dos habitats naturais e ações de conservações dirigidas à sua preservação. 
Módulo 4 – Biodiversidade dos Açores: 
- Conhecer a biodiversidade dos Açores; 
- Avifauna dos Açores; 
- Saída de campo – Identificação de Aves; 
- Flora dos Açores; 
- Saída de Campo – Identificação de Plantas nativas; 
- Projetos de Conservação desenvolvidos nos Açores, em prol da proteção de recursos naturais prioritários; 
- Saída de campo: Serra da Tronqueira e Graminhais. 
Módulo 5 – Materiais didáticos: 
- Materiais didáticos existentes; 
- Programa Escolar do Centro Ambiental do Priolo; 
- Conhecer biografia e websites com informação adequada para apoio das aulas; 
- Aplicar conhecimentos sobre biodiversidade dos Açores, habitats prioritários e espécies de flora e fauna dos 
Açores para lecionar conceitos, usando exemplos próximos dos alunos; 
- Utilizar técnicas facilitadoras da aprendizagem na criação de materiais e atividades didáticas para aproximar os 
conteúdos escolares obrigatórios da realidade dos alunos em todos os níveis de ensino. 
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 3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs 

 

O Centro Ambiental do Priolo, para além das atividades gerais e eventos em que participa e organiza, 
desenvolve desde 2008 um Programa Escolar 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 e o tem sido feito para preservar este património de valor incalculável pela 
SPEA. Para além destas, desenvolve ainda atividades com ATLs e em parceria com a Universidade 
dos Açores. 

O Programa Escolar 2014//2015 e 2015/2016 do Centro Ambiental do Priolo podem ser consultado 
no site educativo (http://umaflorestaumfuturo.spea.pt/) e blogue do programa Escolar 
(http://umaflorestaumfuturo.blogspot.pt/). 

 

3.1 – PECAP – Programa escolar  
 

Desde o seu início, já participaram 16 981 estudantes nas atividades desenvolvidas pelo CAP, 
atualmente abrangidas na ação E2 do projeto LIFE+ Terras do Priolo. O que perfaz uma média de 2122 
alunos por ano a participar nas atividades educativas do Centro Ambiental do Priolo. 

Em 2015, realizaram-se 116 atividades do género que juntaram 3503 participantes no total, ver tabela 
9 e 10 para mais informações. 

Tipo Nº % Participantes % 

Palestra Escolar 
56 48,28 983 28,06 

Ação no Terreno 
28 24,14 749 21,38 

Voluntariado 
19 16,38 415 11,85 

Colaboração 
9 7,76 996 28,43 

Evento 
2 1,72 220 6,28 

Exposição 
2 1,72 140 4,00 

Totais 116 100 3503 100 

Tabela 11 – Tipo de atividades escolares realizadas em 2015, no âmbito do PECAP. 
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Gráfico  13 - Evolução do número de participantes no PECAP, desde 2008. 

http://umaflorestaumfuturo.blogspot.pt/


3. PROGRAMA ESCOLAR e ATLs 

 A evolução do número de participantes foi positiva em 2015, tendo-se assistido a um aumento do 
número de participantes na ordem dos 1423 alunos. Em média, participam 30 alunos por atividade 
realizada. As atividades designadas como palestras escolares que envolvem a deslocação dos técnicos 
do CAP às escolas e se realizam nas salas de aula (48%) foram as mais solicitadas, seguidas das 
ações no terreno (24%) e os voluntariados (16%), ver tabela 9. Estes valores devem-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. A quase totalidade das atividades que se encontram listadas foram 
financiadas com verba disponibilizada pela ação E2 do projeto LIFE+ Terras do Priolo. Segue uma 
listagem das atividades realizadas em 2015: 

Atividade Nº % Participantes % 

Visita ao CAP 19 19,4 551 15,7 

Encontro de Escuteiros de São Miguel 1 0,9 290 8,3 

Conto do Jaime 14 12,1 261 7,5 

Cagarro na Escola 12 10,3 230 6,6 

Libertação de Cagarros 7 6 225 6,4 

Comemorações eco escolas 1 0,9 200 5,7 

Intercâmbio de Escolas Domingos Rebelo e 
Laranjeiras 

1 0,9 200 5,7 

Palestra - Dia Eco Escola - Povoação 1 0,9 200 5,7 

Descoberta da Laurissilva 10 8,6 154 4,4 

Priolocup 1 0,9 150 4,3 

Exposição Uma Floresta um Futuro 2 1,7 140 4,0 

Plantas na Escola 6 5,2 122 3,5 

Aula de Inglês na Escola 7 6 109 3,1 

Plantas do meu Jardim 4 3,4 80 2,3 

Visita ao Ilhéu de Vila Franca 2 1,7 78 2,2 

Plantação na Escola 6 5,2 73 2,1 

Palestra: Priolo: 10 anos de Conservação 1 0,9 60 1,7 

Feira da Saúde da Povoação 1 0,9 50 1,4 

Dia da Floresta Autóctone - Aniversario -Mata Jardim 1 0,9 47 1,3 

Dia Monitorização da Agua- Limpeza da Praia 2 1,7 42 1,2 

Rota da Água - Laboratório 2 1,7 40 1,1 

De Ossos nas Mãos 2 1,7 32 0,9 

Visita aos Viveiros do Projeto 2 1,7 31 0,9 

Descoberta das Aves 2 1,7 30 0,9 

Palestra Turismo Sustentável 2 1,7 26 0,7 

Jornadas do Priolo 1 0,9 20 0,6 

Voluntariado nos Viveiros 1 0,9 17 0,5 

Recursos Naturais dos Açores -Visita ao Parque Terra 
Nostra 

1 0,9 16 0,5 

Plantação Espécies Endémicas Pelado 1 0,9 11 0,3 

Role Play 1 0,9 10 0,3 

Rota das Plantas 1 0,9 8 0,2 

Total  116 100 3503 100 

Tabela 12 - Atividades realizadas no âmbito do PECAP 
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Gráfico  14 - Localidades abrangidas pelo PECAP. 

As atividades em que se realizaram maior número de sessões são a “Visita ao CAP” (16,4%), o “Conto 
do Jaime” (12,1%), “O Cagarro na Escola” (10,3%), “Aula de Inglês com o Priolo” (6%) e “Libertação de 
Cagarros” (6%), “Plantas na Escola” (5,2%) e “Plantação na Escola” (5,2%) ver tabela 10.  

Esta tendência deve-se a um trabalho conjunto com as escolas em que se optou por trabalhar um 
tema por ano com maior incidência, tendo sido bastante evidente a preferência das escolas por 
trabalhar temáticas mais relacionadas com a Floresta Laurissilva dos Açores e este ano um grande 
esforço na preservação da Avifauna como é o caso do Cagarro e do Priolo (aves emblemáticas dos 
Açores). 

 Fazendo a análise de acordo com o nível de escolaridade dos alunos que participaram nas atividades 
realizadas, podemos observar que o 2º ciclo (22% dos participantes) e turmas de OPP (Programa 
Oportunidades), PROFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior), UNECA (Unidades 
Especializadas com Currículo adaptado) e cursos profissionalizantes (17% dos participantes) são os 
níveis melhor representados. Eventos e atividades com vários níveis de ensino foram no entanto os 
que juntaram mais participantes. Esta distribuição deve-se à maior disponibilidade letiva e adequação 
do PECAP a estes níveis de ensino. Em 2015, observou-se uma subida de 6 % no número de alunos 
de cursos profissionalizantes. O que se deve à procura de conhecimentos específicos relacionados 
com cursos na área de ambiente e turismo. 

Localidade Nº % 

Nordeste 27 23 

Povoação 38 33 

Continente 3 3 

Água de Pau 14 12 

Ponta Garça 25 22 

Maia 1 1 

Vila Franca do 
Campo 

3 3 

Ponta Delgada 5 4 

 116 100 

 
                                                                                                                    Tabela 14 - Distribuição por localidade. 

 

 

 

 
Relativamente à origem dos alunos, o concelho do Nordeste e Povoação, hoje conhecidos como as 

Terras do Priolo continuam a ser aqueles em que a incidência do PECAP é maior (55%). No entanto, 

Nível de Ensino Participantes % 

Pré 62 2% 

1º Ciclo 254 7% 

2º Ciclo 754 22% 

3º Ciclo 306 9% 

OPP, PROFIS, 
UNECA 

609 17% 

Secundário 59 2% 

Vários 1459 42% 

Total 3503 100% 
 

Tabela 13 - Distribuição dos participantes por níveis de 
ensino. 
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Gráfico  15 - Níveis de Ensino abrangidos pelo PECAP. 
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importa referir que em 2015 observou-se uma grande participação de freguesias como Ponta Garça e 
Água de Pau (34%) tendo sido este o ano em que maior esforço foi feito para realizar atividades com 
os alunos destas áreas. Embora logisticamente implique um esforço superior aos técnicos, é importante 
levar a informação a áreas e freguesias com menor informação sobre estas temáticas. 

 

 

 

Figura 13 - Descoberta da Laurissilva na Escola Básica de São 
Pedro, Ponta Delgada 

Figura 14 - Visita aos Viveiros de Produção de Plantas do 
Projeto, pelos alunos da EBS do Nordeste 

Figura 15 - Saída de Campo às turfeiras do Planalto dos Graminhais pelos alunos da EBS da 
Povoação 
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4. OBSERVAÇÃO DE PRIOLOS 
 
A Cidadania na Ciência é um conceito global que tem vindo a ganhar popularidade e envolve métodos 

simples, acessíveis, com obtenção de dados com menor rigor que não substituem metodologias 
científicas mais rigorosas mas 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. 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.  

Foi pedido aos visitantes do Centro Ambiental do Priolo que comunicassem as suas observações 
acidentais de priolo, em 2015. Desde 2013, já foram obtidos 162 registos com um total de 101 
voluntários que observaram 464 priolos. 

 
Em 2015 foram registadas observações de priolos totalizando 151 aves observadas pelos visitantes 

do CAP. No total os observadores eram originários de 12 nacionalidades diferentes, entre Portugal, 
Alemanha e Espanha na sua maioria.  

 
Através da análise das observações realizadas em 3 anos, foram classificadas 8 localizações 

diferentes e a maioria das observações ocorreu Fajã do Rodrigo-Serra da Tronqueira ( 37%); Pedreira-
CAP-Pico Bartolomeu (31%); entre outros, ver tabela. Ao longo do ano, houve flutuação do nº de 
observadores sendo que os meses de agosto (32%) e julho (23%) foram aqueles que registaram maior 
adesão. No entanto foi no mês de julho que se registaram mais aves observadas (29%).  

 
  

Figura 16 - Observações de priolo, desde 2013 até 2015. 



 

Os juvenis de priolo começaram a ser observados em agosto, havendo também registos destes em 
setembro. Relativamente, ao potencial de deteção,o mês de março foi aquele que se revelou mais 
favorável para a deteção com 10 priolos observados em média pelos observadores e com o mesmo 
valor a área da Povoação/Salto do Cavalo.  

 
De acordo com o método escolhido para validar as observações, 90% das 141 observações 

analisadas foram consideradas como muito prováveis e 11 % pouco prováveis.  

 5. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ESTÁGIOS 

 
A SPEA procura sempre que possível apoiar programas de estágio que contribuam para a formação 

de jovens nas áreas da conservação. Em 2015, o CAP e o projeto LIFE+ Terras do Priolo receberam 
13 estagiários, de diversas nacionalidades entre as quais Espanha, França, Bélgica e Portugal.  

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 2015, contou com 3 estagiários.  

 Miguel Miranda Rebelo, oriundo do Nordeste, São Miguel realizou um estágio integrado no programa 
ESTAGIAR T com a duração de 6 meses tendo renovado por mais 5 meses.  

Mariangela Grandolfo e Alicia Cerón Mendez, originárias da Bélgica e Espanha respetivamente 
estiveram durante 6 meses  a colaborar com o Centro Ambiental do Priolo no âmbito do Programa 
EURODYSSEIA. 

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. 

 

Figura 17 - Alicia Cerón primeira à esquerda. Miguel Rebelo terceiro e Mariangela segunda da direita para 
a esquerda. 
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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 colabora na divulgação e organização logística dos eventos que foram 

realizados no âmbito da candidatura da Carta Europeia de Turismo Sustentável (CETS) e processo. 
Desde 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 da CAP.  
 

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 desde o início do projeto, ver seção de Atividades 
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. 
Ver secção do Programa Escolar deste relatório. 
 

6.5. E3 Desenvolvimento de recursos para melhoramento da visitação na ZPE – LIFE 

Terras do Priolo, D8 Monitorização da utilização e impacto dos trilhos pedestres 
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 (E3). 
 
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 até à conclusão do projeto. 
 
Relativamente à ação D8, o seu objetivo é monitorizar a utilização e o impacto da visitação dos trilhos 
pedestres mais procurados nas Terras do Priolo, nomeadamente os Trilhos que conduzem ao Pico da 
Vara e na Malhada. Nesta ação sempre que possível a equipa do CAP deu apoio na recolha de 
informação no campo e análise da mesma. Ainda integrada, está a avaliação da densidade de ratos ao 
longo do trilho ação em que a equipa do CAP também colaborou em 2015. 
 
 



 6. PROJETOS LIFE 

 
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 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.  

 

6.7. Ações : A7 Avaliação das taxas de predação de ninhos de Priolo (roedores 
e mustelídeos);C8 Controlo de ratos na principal área de ocorrência de Priolo; 

D5 Monitorização dos ratos e mustelídeos presentes na ZPE Pico da Vara/ 
Ribeira do Guilherme 

 
Estas ações têm como objetivo avaliar, controlar e monitorizar as taxas de ocorrência e de predação 

de predadores potencialmente nocivos para o Priolo. Neste sentido, sempre que necessário e possível 
a equipa do CAP acompanhou a evolução e deu apoio na realização de ações de campo.  
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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 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 2015, foram divulgadas 79 notícias sobre atividades organizadas pelo Centro em colaboração 

com diversos parceiros, informações importantes relacionadas com o Priolo e a sua conservação (ver 
tabela abaixo). Todas com exceção de uma foram publicado com âmbito regional, ver tabela seguinte.  

Relativamente à cobertura, tanto a rádio (27%), como jornais (25%) e internet (35%) foram canais de 
comunicação muito utilizados sendo a televisão aquele que menos difusão teve. 

 

Mês Nº Tipo Âmbito Assunto 

Janeiro 
2 Jornal Regional 

Atividades 
2 TV Regional 

Fevereiro 

7 Internet Regional 

Censo de Milhafres 

9 Jornal Regional 

1 Radio RAM 

8 Radio Regional 

1 TV Regional 

2 Jornal Regional 
Centro Ambiental do Priolo 

1 Rádio Regional 

Março 
4 Internet Regional 

Atividades 
2 Jornal Regional 

Abril 
1 Radio Regional 

Centro Ambiental do Priolo 
1 Internet Regional 

Maio 

3 Internet Regional 
SPEA Corvo - Cagarros online 

1 Radio Regional 

1 Radio Regional Centro Ambiental do Priolo 

Julho 

1 TV Regional Atividades 

1 Jornal Regional 

Rally 2 Internet Regional 

1 Radio Regional 

Setembro 

3 Jornal Regional 

BirdRace 2 Internet Regional 

3 Radio Regional 

2 Radio Regional 
Centro Ambiental do Priolo 

2 Internet Regional 

2 Radio Regional 

Fim de semana da Biodiversidade 3 Internet Regional 

1 Jornal Regional 
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Outubro 

2 Radio Regional BirdRace 

2 Radio Regional 
Atividades 

1 Internet Regional 

Novembro 

2 Radio Regional 
Centro Ambiental do Priolo 

1 Internet Regional 

2 Internet Regional Atividades 

 Totais   79 

Tabela 15 - Comunicados de Impresa e notícias em 2015. 

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. Em 2015, este website 
foi visitado por 15 302 pessoas. Estes dados indicam que em média 42 pessoas por dia visitaram este 
site.  

 
O website “Uma Floresta, Um Futuro” criado durante o projeto LIFE + Laurissilva Sustentável em 

2010, serve de apoio ao programa escolar do CAP e pode ser visitado em 
http://umaflorestaumfuturo.spea.pt/ . Este foi revisto em 2015, e foram feitas algumas atualizações para 
que a informação disponibilizada seja o mais atual possível e acompanhe a evolução deste programa. 
Em 2015, este site foi visitado por 1 494 pessoas. Uma média de 4 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 este ano 5829 visitas (16 visitas diárias em 
média). 

 
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 2015, este blogue foi visitado por 1 843 pessoas com um aumento 
considerável de visitantes online (5 visitantes em média por dia). Ainda o Blogue “SPEA Açores” 
(http://speaacores.blogspot.pt/) criado em 2010, e foi visitado por 7 713 pessoas (em média 21 visitantes 
diários em média) em 2015. 

 

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 2015, a página do 
Facebook do Centro Ambiental obteve 467 likes. Todas as informações publicadas no Facebook são 
colocadas no Twitter automaticamente. 

 

Tabela 16 - Número de visitas do websites e blogues geridos pela SPEA, nos Açores, em 2015. 

  

Canal Visitas anuais Média visitas diárias 

Website Centro Ambiental do Priolo 15 302 42 

Website Uma Floresta, Um Futuro 1 494 4 

Website Terras do Priolo 5 829 16 

Blogue Uma Floresta , Um Futuro 1 843 5 

Blogue SPEA Açores 7 713 21 

Total 32 181 88 

http://www.centropriolo.com/
http://umaflorestaumfuturo.spea.pt/
http://life-terrasdopriolo.spea.pt/pt/
http://umaflorestaumfuturo.blogspot.pt/
https://www.facebook.com/centropriolo
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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 
11 categorias diferentes de vias de divulgação desde Atividades SPEA (incluí SPEA no geral e 
atividades CAP e atividades relacionadas como o Birdwatching), 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 Nº Visitantes % 

Guia Turístico / Mapa/ Folheto 400 15 

Amigos / Família 268 10 

Parceiros 109 4 

Não Conheciam 204 8 

Não discriminado 133 5 

Reincidente 151 6 

Agência de Turismo/ Posto / Alojamento 303 12 

Atividades SPEA 776 30 

Sinalização 104 4 

Internet/Comunicação social 141 5 

Totais 2593 100% 

Tabela 17 - Formas como os visitantes tomaram conhecimento do CAP. 

No decorrer deste pequeno inquérito, descobriu-se que 151 dos visitantes eram reincidentes (6%) e 
já haviam visitado o CAP antes, uma tendência já observada em anos anteriores. A grande maioria dos 
visitantes deste centro afirmam ter tomado conhecimento através de atividades SPEA ou atividades 
relacionadas como o Birdwatching (30%), este grupo é o que tem maior representação. A utilização de 
guias turísticos, mapas da ilha e folhetos de divulgação do centro foi outra das formas mais utilizadas 
pelos visitantes do CAP (15%), seguido das informações em postos de turismo, alojamento e através 
das agências de turismo (12%) e também através de amigos e família (10%). 8% dos visitantes 
encontraram o CAP de forma ocasional. E os restantes através de parceiros, Internet/ Comunicação 
Social e sinalização. 
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Gráfico 16 - Formas como participantes tomaram 
conhecimento das Atividades SPEA. 

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/viewform?usp=send_

form e 
https://docs.google.com/forms/d/1zGmsR5vrpFK6LOJXagLrsaA5cBN3IcbhEs967h0fHao/viewform?usp=send_for
m. 

Esta forma de avaliação esta a ser testada ainda nem todas as pessoas que participam nas atividades 
participam mas será realizado um esforço no sentido de motivar cada vez mais pessoas a utilizar este 
tipo de forma de avaliação. 

8.1. Avaliação do PAPG  

 
Em 2015, participaram 857 pessoas no Programa de Atividades para a População em Geral (PAPG) 

no entanto as atividades e eventos realizados em parcerias ou com organização de outras entidades 
não foi possível solicitar o preenchimento deste inquérito. As atividades realizadas no âmbito do 
programa Biologia no Verão (ver capítulo 2 deste relatório) possuem inquéritos próprios realizados no 
site da Ciência Viva pelo que não serão utilizados nesta avaliação por efeitos de comparabilidade. 

Foram consideradas 60 respostas a inquéritos referentes a 9 atividades diferentes que se realizam 
entre fevereiro e novembro de 2015. Em média, o grau de satisfação é 4,6, ver tabela seguinte. 

Atividade Grau de Satisfação Médio 

Observação de aves na Lagoa das Furnas 5 

Dias RAM 5 

Curso de fauna e Flora da ZPE Pico da Vara e Ribeira do Guilherme 5 

X Edição do Censo de Milhafres 5 

Detetando Invasoras - "Lagoa do Fogo" 5 

Percurso Pedestre "Terras do Priolo" 3 

Observação de aves na Lagoa das Sete Cidades 4 

Sons de aves no jardim do canto Furnas 5 

Observação de Aves na Lagoa das Furnas 5 

Média 4,6 

Tabela 18 - Grau de Satisfação dos participantes das atividades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conhecimento Nº % 

Amigos/familiares 19 32 

Internet 29 48 

Meios de comunicação 3 5 

Universidade dos Açores 1 2 

Atividades SPEA 5 8 

Trabalho 2 3 

Outros 1 2 

Total 60 100% 

Tabela 19 - Distribuição das formas como os participantes 
tomaram conhecimento das atividades. 

https://docs.google.com/forms/d/1clRqsKvbAZPToOxH9486h6dLmRUkC7hKOocba7ycJCU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1clRqsKvbAZPToOxH9486h6dLmRUkC7hKOocba7ycJCU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1zGmsR5vrpFK6LOJXagLrsaA5cBN3IcbhEs967h0fHao/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1zGmsR5vrpFK6LOJXagLrsaA5cBN3IcbhEs967h0fHao/viewform?usp=send_form
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Relativamente à forma como os participantes tomaram conhecimento destas atividades na sua 

maioria 48% referem a internet (email, facebook e website do CAP) como o meio pelo qual lhes foi 
transmitida a informação. Ainda a salientar, está o papel dos amigos e familiares como veículos de 
transmissão de informação visto que 32% dos inquiridos indicaram que foi através destes que tomaram 
conhecimento das atividades que realizaram, ver tabela e gráfico que seguem. É uma tendência que já 
foi observada em anos anteriores. 

 
Quando inquiridos sobre a sua predisposição em participar noutras atividades SPEA, 97% dos 

respondeu afirmativamente. Após a realização das atividades 32% 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. 39% das pessoas que responderam a esta pergunta 
conseguiram identificar projetos concretos relacionados com a preservação da Biodiversidade dos 
Açores e estes foram projetos LIFE coordenados pela SPEA em prol da Conservação do Priolo ( Projeto 
LIFE Priolo, Life Laurissilva Sustentável e Terras do Priolo), Campanha SOS Cagarro e o Projeto a 
decorrer na Bacia Hidrográfica da Lagoas das Furnas. Os projetos coordenados pela SPEA são aqueles 
que os inquiridos conseguem identificar melhor, ver gráfico com resumo das respostas em baixo. 

 

8.2. Avaliação do PECAP 

 
A avaliação do Programa de atividades do programa escolar do Centro Ambiental do Priolo – PECAP- 

é realizado, da mesma forma como 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 35 respostas 
aos inquéritos realizados referentes a 17 atividades diferentes que como foi dito anteriormente foram 
realizadas várias vezes. 

 
Relativamente à forma como os professores tomaram conhecimento das atividades do PECAP, os 

inquiridos identificaram 4 meios de divulgação: a escola ou instituição em que se encontram a lecionar, 
email, através de amigos ou familiares ou por contacto directo com os responsáveis do PECAP. 
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Gráfico  17 - Projetos de conservação identificados pelos participantes. 
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No que se refere ao grau de satisfação, todos os inquiridos atribuíram 5 em média a cada atividade, 

sendo este o valor que corresponde ao grau de maior contentamento na escala escolhida. Todos 
consideram ainda que estas atividades foram adequadas ao nível de ensino que se realizaram as 
atividades, que favorecem a aprendizagem e a criação de uma consciência ambiental dos seus alunos 
e gostariam de realizar mais atividades do PECAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meio Nº % 

Email 17 49% 

Amigos/Familiares 3 9% 

Escola 10 29% 

Contacto 
responsáveis PECAP 

4 11% 

Total 35 100% 

Tabela 20 - Forma como os docentes tomaram conhecimento do PECAP. 
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 9. CONCLUSÕES 

 
No ano de 2015, o Centro Ambiental do Priolo foi visitado por 2593 pessoas, e os turistas o visitaram 

foram maioritariamente população local (residentes na ilha de São Miguel), mas também de várias 
nacionalidades; corroborando valores que já se registaram em anos anteriores. Assistiu-se a um 
pequeno aumento do número de visitantes possivelmente ligado à introdução de voos lowcost para os 
Açores. Sendo que em 2016 se perspetiva que a tendência seja um novo aumento dos visitantes. No 
entanto, o fluxo de visitantes que se deslocam ao CAP é ainda um fenómeno marcadamente sazonal, 
observando-se uma subida do número de visitantes nos meses de verão como é característico do 
Turismo dos Açores.  

Em 2015, o Centro Ambiental do Priolo participou e/ou organizou 40 atividades que envolveram 857 
pessoas, este valor está subestimado visto que nos grandes eventos e parcerias é complicado registar 
todos os participantes. Em 2015, o voluntariado foi a grande aposta das atividades e obteve uma grande 
adesão (33%). A localização dos eventos é, normalmente, um fator condicionante no que se refere ao 
número de participantes e as condições climatéricas foram,em 2015, uma grande limitação à realização 
das atividades propostas.  

 A utilização do Facebook  e email 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 e serão mantidas no futuro. 

 
Algumas atividades como o Fim de Semana da Biodiversidade e as Jornadas do Priolo são eventos 

que envolvem um maior esforço logístico por parte de toda a equipa mas são também aquelas que 
trazem maior visibilidade ao projeto LIFE Terras do Priolo e ao CAP. Este ano envolveram a 
participação de escuteiros e escolas para além da população local o que resultou do esforço na 
melhoria da comunicação com os escuteiros principalmente. Um esforço que será mantido no futuro.  

 
O Censo dos Milhafres/ Mantas continua a ser uma iniciativa que junta muitos participantes. Esta 

implica grande esforço logístico no entanto é uma ação de voluntariado de Cidadania na Ciência que 
consideramos ser muito importante tanto na recolha de dados sobre esta espécie bem como na ligação 
entre os voluntários e a SPEA. O mesmo se passa com as “observações de Priolo”, que por sua vez 
possibilitam o contacto com os visitantes especialmente os internacionais. Esta iniciativa será mantida 
no futuro. 

 
As ações de formação são um veículo muito eficiente não só de sensibilizar esta classe profissional 

mas também de divulgação do PECAP. Em 2015, realizou-se 1 ação de formação para professores, 
com grande procura. Os cursos de formação já habituais na SPEA Açores como é o caso do Curso de 
Fauna e Flora da ZPE Pico da Vara / Ribeira do Guilherme têm sido alvo de muita adesão e portanto 
serão ações a manter igualmente. 
 

Em 2015, as atividades desenvolvidas no âmbito do Programa Escolar do CAP, Ateliês de tempo livre 
(Atls) e no Programa Conhecer Ciência abrangeram 3503 alunos em 101 atividades realizadas. O 
PECAP 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.  

 
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. Este fato, reflete 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, procuraram-se 
soluções para responder ao número cada vez maior de solicitações bem como melhorar 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 
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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 2015 o CAP recebeu mais 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. 

 
Em 2015, foram divulgadas 79 notícias sobre atividades organizadas pelo Centro em colaboração 

com diversos parceiros, informações importantes relacionadas com o Priolo e a sua conservação. A 
equipa técnica do CAP em conjunto com outros departamentos da SPEA Açores irá fazer uma proposta 
de estratégia de comunicação SPEA Açores de maneira a uniformizar e maximizar os resultados 
práticos da divulgação não só das atividades do CAP mas também de todas as ações do projeto Terras 
do Priolo. 

. 
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. 
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