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Sobre o Promotor:
A Câmara Municipal de Vila do Bispo é o órgão
executivo do município responsável pela gestão e
planificação do município, nomeadamente a nível turístico,
de conservação e valorização do património natural.
Situado no extremo mais a sudoeste, não só de Portugal
mas também da Europa, o concelho de Vila do Bispo está
localizado no Barlavento Algarvio, sendo banhado a sul e
a oeste pelo Oceano Atlântico.
Com uma área de 179,32 Km

2

e 5381 habitantes, o

Município abrange quatro freguesias: Sagres, Vila do
Bispo e Raposeira, Budens e Barão de São Miguel.
É em Sagres, que acontece o evento dirigido a quem quer
conhecer aves e a natureza da região, e pode usufruir das
magnificas paisagens e a excelente gastronomia da
região.
O Festival de Observação de Aves insere-se numa
estratégia concelhia para o desenvolvimento do Turismo
de Natureza.

www.cm-viladobispo.pt
Sobre os Copromotores:

A ALMARGEM – Associação de Defesa do Património
Cultural e Ambiental do Algarve é uma organização nãogovernamental de ambiente. A ALMARGEM desenvolve
habitualmente atividades muito diversificadas que vão desde a
execução de projetos de sensibilização ecológica e cultural até
à organização de ações de descoberta e promoção da
natureza e do mundo rural, passando pela produção de
estudos e pareceres técnicos e científicos sobre vários
assuntos.

Procura,

também,

manter

uma

vigilância

e

intervenção constantes perante as ameaças e agressões que
afetam o ambiente e o património cultural do Algarve.

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

www.spea.pt
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Relatório da 8ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres,
2017
Citação: Lopes, A.; Pinheiro, A.; Domingues, J.; Santos, A.; Valente, A. & Machado, R.
2017. Relatório da 8ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres. (relatório não
publicado).
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1. RESUMO
Descreve-se em baixo de forma resumida os principais resultados do Festival e cujos
detalhes serão referidos em cada capítulo.

Parceiros | Apoios | Patrocínios
Tivemos uma ligeira diminuição de parceiros locais comparativamente à edição anterior,
embora com novas adesões nas categorias de animação, lojas, saúde e bem-estar e
transportes.
No âmbito da candidatura ao Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, obteve-se
comparticipação financeira para a componente de promoção do Festival.

Atividades
Nos 5 dias do evento, decorreram 254 atividades, distribuídas de forma idêntica entre as
que foram organizadas pelas empresas parceiras (pagas) e as da organização e entidades
convidadas (gratuitas). A maioria foi alusiva às aves, com inscrição prévia e decorreu no
mar.

Participantes
Este ano estimaram-se 2386 participantes, maior número alcançado até ao momento. O
grande aumento deveu-se sobretudo à participação nas viagens de comboio turístico.
Registaram-se ainda 42 nacionalidades, valor que também foi um recorde.

Espécies
A nível das aves, registaram-se 169 espécies, o maior número de sempre. Observaram-se
ainda 5 espécies de cetáceos e 6 outras espécies, entre peixes e medusas.

Comunicação
A estratégia de comunicação do festival resultou em, pelo menos, 113 notícias emitidas, a
maior parte das quais nos meios on-line, da região do Algarve e associados a temas de
lazer. O website e o facebook do festival foram os meios mais efetivos para a divulgação do
evento.
Este ano notou-se um maior dinamismo dos parceiros no envio de informações para o site e
na divulgação através dos seus próprios meios.
O financiamento obtido com o programa Valorizar resultou numa maior publicidade em
vários meios (rádios, facebook e on-line) e na vinda de 4 jornalistas ao Festival.

Impacto económico
A taxa de resposta dos parceiros sobre o impacto económico do Festival nos seus serviços
continua a não ser muito superior a 50%. Dos que responderam, apenas um referiu que não
compensou ser parceiro este ano, mas todos pretendem voltar a sê-lo em 2018.
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Dos resultados apurados, o festival contribuiu com 27.469,35€ de receitas para os parceiros
locais (gastos dos participantes e da organização).

Avaliação dos participantes
A maior parte dos participantes ficou os 5 dias do evento e teve conhecimento pelo website
ou facebook do Festival. Preferem vir em grupos de 2. A apreciação geral foi Muito Boa e os
principais aspetos a melhorar têm a ver com o jantar convívio e alguns pormenores do
sistema de inscrição on-line.

Sugestões para 2017
Mais uma vez recebemos muitas sugestões de melhorias para a próxima edição. A maior
parte tem a ver com materiais, comunicação, atividades e aspetos inerentes à organização.

Balanço financeiro
No total, esta edição do Festival teve um custo de 83.318€, dos quais 62.568€ foram
suportados pela CMVB, 3.150€ por patrocínios e 17.600€ pelo Programa valorizar.
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2. ENQUADRAMENTO
Mais uma vez a organização deste evento continuou a cargo das 3 entidades habituais,
sendo que para efeitos de divulgação a Câmara Municipal de Vila do Bispo foi designada
como promotora, e a Almargem e a SPEA designadas como copromotoras. Esta
diferenciação deveu-se ao facto da autarquia, mais uma vez, ter suportado a maior parte
das despesas inerentes à organização do Festival.
A nível dos trabalhos preparatórios, foram iniciados os primeiros pedidos de orçamento a
empresas de design e informática ainda no final de dezembro de 2016. No início de
fevereiro, e após escolher a empresa que ficou encarregue do design e webdesign,
iniciaram-se os trabalhos de elaboração do cartaz promocional e começou a trabalhar-se na
programação do website para o otimizar na ótica do utilizador, com os inputs que foram
recebidos nos questionários dos participantes e parceiros na edição passada. O grosso do
trabalho de organização começou após o estabelecimento do protocolo de parceria, a 28 de
abril de 2017.
O evento decorreu entre os dias 4 de outubro e 8 de outubro de 2017, correspondendo a 5
dias de atividades. Houve uma diminuição do número de dias face a 2016, por decisão dos
organizadores e parceiros, para se concentrar mais as atividades e evitar uma dispersão
das inscrições.
O evento continua assentar no objetivo inicial de promover e divulgar o Turismo de
Natureza, com destaque para a componente da observação de aves, dada a sua
importância no contexto de Sagres. Assim, no seu planeamento teve-se em conta aspetos
como:
 Contribuição para o desenvolvimento da modalidade de Turismo de Natureza;
 Desenvolvimento turístico do nicho de mercado da observação de aves;
 Envolvimento da população local;
 Envolvimento de instituições educacionais;
 Dinamização de atividades na área do concelho de Vila do Bispo, dando especial
importância à zona de Sagres e Cabo São Vicente, bem como outros territórios para
diversificação das atividades;
 Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial local,

nomeadamente

restauração, alojamento, lojas e empresas de animação turística;
 Integração de parceiros nacionais e internacionais ligados à conservação da natureza,
turismo de natureza e/ou observação de aves;
 Envolvimento de voluntários na dinamização das atividades.
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Passam a descrever-se de seguida os recursos humanos envolvidos na organização e
realização da 8ª edição deste Festival.

Coordenação
A equipa de coordenação do Festival foi constituída por elementos das 3 entidades, Câmara
Municipal de Vila do Bispo, Almargem e SPEA:


Alexandra Lopes (SPEA): coordenação geral, com especial incidência no contacto
com os empresários parceiros;



André Pinheiro (Almargem): coordenação geral, com especial ênfase na elaboração
do programa de atividades e supervisionamento na elaboração de materiais gráficos
e website;



Cláudio Machado (Câmara Municipal de Vila do Bispo): responsável pelos
equipamentos e sinalética em Sagres;



Joana Domingues (SPEA): responsável pela comunicação;



Rosário Oliveira (Câmara Municipal de Vila do Bispo): responsável pela divulgação
local e estabelecimento de parcerias com as entidades locais.

Além dos coordenadores, o festival teve também o envolvimento de um vasto conjunto de
colaboradores, entre staff da Almargem e da SPEA, funcionários e estagiários da CMVB,
técnicos de empresas, mas a maioria foram voluntários cujo apoio foi fundamental para se
disponibilizar um programa de atividades tão diversificado e manterem-se os gastos
dentro do orçamento disponível.

Colaboradores:


Ana Santos (SPEA) – guia de atividade



António Cotão (RIAS) – monitor de atividade



António Marques – anilhador



Artur Jorge de Jesus (CMVB) – guia de atividade



Beatriz Oliveira (CMVB) – guia de atividade



Bruno Martins (LPN e a título pessoal) – guia de atividade



Carlos Miguel Cruz (SPEA) - anilhador



Carlos Pacheco – anilhador



Dário Teixeira – monitor de atividade



Daniel Pinheiro – monitor de atividade



Dinard – monitor de atividade



Diogo Oliveira – guia de atividade



Domingos Leitão (SPEA) – guia de atividade



Elisabete Silva (SPEA) - guia de atividade
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Fábia Azevedo (RIAS) – monitora de atividade



Fernanda Botelho – monitora de atividade



Fernando Pimenta – guia de atividade



Filipe Canário (Strix) – guia de atividade



Guillaume Rethore (A Rocha) – guia de atividade



Hugo - Anilhagem



Joaquim Teodósio (SPEA) – gestão de salas



João Infante – guia de atividade



Julieta Costa (SPEA) – guia de atividade



Lina Campos – monitora de atividade



Manuel Vieira (Almargem) - monitor de educação ambiental



Marcelo Dias – guia de atividades



Miguel Sereno (Relax Vibration)



Mónica Costa (SPEA) – monitora de educação ambiental



Ricardo Soares (CMVB) – guia de atividade



Ricardo Tomé (Strix) – guia de atividade



Rui Machado (SPEA) – guia de atividade



Sandra Russo – anilhadora



Sara Mira (CCV Lagos) – monitor de atividade



Simon Wates – guia de atividade



Sofia Loureiro – formadora



Sónia Cruz – guia de atividade



Thijs Valkenburg (RIAS) – guia de atividade



Vanessa Oliveira (SPEA) - monitora de educação ambiental



Vasco Flores – palestrante e guia de atividade



Vera Marques - monitora de educação ambiental

Muitas das atividades foram também asseguradas pelas empresas locais parceiras do
festival.

Colaboradores - secretariado e lojas:


Andreia Valente (SPEA)



Anabela Santos (Almargem)



Edgar Figueiredo (Almargem)



Marisa Dias (CMVB)



Marta Leocádio (SPEA)



Paulo Vieira (CMVB)
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Colaboradores - comunicação:


Ana Sousa (CMVB)



Joana Domingues (SPEA)



Rui Correia (SPEA)

Colaboradores - exposições:


Vasco Flores Cruz “Os nossos cágados estão em perigo”



Helen Newton “As cores de Sagres”
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2. PARCEIROS | APOIOS | PATROCINIOS

Parceiros
No seguimento do habitual convite feito pela organização ao tecido empresarial local para
serem parceiros do festival, aderiram um total de 59, descriminados seguidamente (valor
ligeiramente inferior a 2016, que foi de 64):

Agências de viagens - Igual a 2016
1

Portugal Soul

Alojamentos – Menos 7 que em 2016
1

Alma Verde

2

Apartamentos 4 Ventos

3

Aparthotel D. Tenório*

4

Aparthotel Navigator*

5

Casas de Sagres

6

Cercas Velhas

7

Good Feeling Hostel

8

Hotel Mira Sagres

9

Hotel Praia do Burgau

10

International Surf School & Camp

11

Memmo Baleeira*

12

Pontalaia Apartamentos Turísticos

13

Pousada do Infante – Sagres

14

Salema Beach Village*

15

Salema Eco-Camp

16

Tonel Apartamentos*

17

Vivenda Família Pedro*

Animação – Mais 3 que em 2016
1

Alarve SUP Tours

2

Algarve Dolphin Lovers

3

Biotrails (novo)*

4

Birdland *

5

Cape Cruiser*

6

Geo Walks & Talks

7

International Surf School

8

Mar Ilimitado*
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9

Sagres Discovery

10

SeaXplorer Sagres*

11

SUP Sagres*

12

Walkin Sagres*

13

Wind4all (novo)

14

WindPoint (novo)

Lojas – Menos 3 que em 2016
1

Limited Editions Sagres (novo)

Lojas Forte – Igual a 2016
1

Almargem

2

Atelier do Mar (novo)

3

Casa do Mel

4

Fernanda Botelho

5

João Oliveira

6

Mãozinhas de Fada

7

Nina Bradley – design (novo)

8

SPEA

Restauração – Menos 2 que em 2016
1

Armazém*

2

Pastelaria Baia

3

Pau de Pita*

4

Pizza Point

5

Quiosque bar “O Perceve”*

6

Restaurante “A Sagres”

7

Restaurante “O Pescador”*

8

Restaurante Gigi*

9

Restaurante Mar à Vista

10

Restaurante Oliveirinha

11

Restaurante Retiro do Pescador*

12

Restaurante Viagem aos Sabores

Saúde e bem-estar - Igual a 2016
1

Amamenta Algarve (novo)*

2

Hasta Elements

3

Remédios Naturais – Sofia Loureiro
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Transporte – Mais 1 que em 2016
1

QBXPortugal (novo)

2

Tuk tuk Sagres

Supermercados – Igual a 2016
1

Intermarché de Sagres

* “Parceiros de Ouro”

A adesão à categoria de Parceiro é voluntária e implica que os aderentes proporcionem
descontos nos seus serviços aos participantes do Festival com pulseira identificativa e
divulguem o evento nos seus meios de comunicação. Em contrapartida o parceiro consta no
website do Festival, no flyer do programa e ainda é feita referência aos seus serviços no
facebook do Festival.
Este ano criou-se uma designação complementar “parceiro de ouro” (assinalados com * na
lista anterior e com uma ave no site do Festival), para destacar aqueles que ofereceram à
organização serviços gratuitos ou atividades gratuitas no programa.

Apoios
O evento voltou a contar com o apoio de inúmeras entidades, através da realização de
atividades que constaram no programa, entrada gratuita em monumentos, disponibilização
de bebidas e snacks para os guias/monitores, kit lanche com desconto para os
participantes, disponibilização de salas, divulgação, entre outros.
Destacam-se três iniciativas pelo seu caracter inovador para o festival:
- Dinamização do espaço “alimentação saudável” pelo Intermarché no Forte do Beliche, que
disponibilizou opções de refeições ligeiras e bebidas indo ao encontro do que os
participantes sugeriram em anos anteriores
- Parceria com a CP para atribuir descontos nas viagens de comboio aos participantes
- Parceria com Algar para disponibilizar ecopontos no recinto do Forte do Beliche e trabalhar
em conjunto com a organização para conferir ao Festival a designação de Ecoevento.

Segue abaixo a lista das entidades que apoiaram a 8ª edição do Festival.
Entidades apoiantes
1

A Rocha LIFE

2

Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo

3

Algar (Eco-evento)

4

ATA
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5

Central de Cervejas e Bebidas

6

Centro Ciência Viva de Lagos

7

Clube do Livro do Concelho de Vila do Bispo

8

CM Lagos

9

CM Portimão

10

CM São Bras Aportel

11

CM Silves

12

CM Tavira

13

CP

14

Delta Cafés

15

Deltrain

16

Direção Regional de Cultura do Algarve

17

FCUL

18

FNAC – Lagos

19

ICNF

20

Intermarché Sagres

21

ISPA

22

Junta Freguesia de Sagres

23

LPN

24

MARE – Centro de ciências do mar e do ambiente

25

Relax Vibration

26

RIAS

27

Rota Vicentina

28

Strix

29

Teia d’Impulsos (Rota dos Petiscos)

30

Unidade de Cuidados na Comunidade Vicentina

31

Wildstep Productions

Patrocínios
O orçamento do Festival é suportado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo e este ano
voltou a contar com patrocínios de algumas empresas privadas, listadas em baixo.

Patrocinadores
1

Crédito Agrícola (novo)

2

Intermarché de Budens e de Sagres

3

Salema Beach Village (novo)

4

Unite Energy
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Este ano, conseguiu-se uma importante comparticipação financeira para a componente da
divulgação e elaboração de alguns materiais promocionais através de candidatura efetuada
pelo Turismo do Algarve ao Pograma Valorizar (Turismo de Portugal).
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3. ATIVIDADES
O programa desta edição contemplou 254 atividades durante os 5 dias do evento, havendo
também duas atividades divulgadas paralelamente, nomeadamente a sessão de abertura do
festival e o concerto após o jantar de convívio, perfazendo portanto um total de 256
atividades. Destas, 127 (49,6%) foram organizadas por empresas parceiras e tinham preço
de inscrição. As restantes 129 atividades (50,4%) foram da responsabilidade da equipa
organizadora e de várias entidades que apoiaram o evento, sendo que a grande maioria
(128) eram atividades gratuitas – onde a única exceção foi o jantar de convívio. Desde 2012
(3ª edição) que o número de atividades gratuitas era consistentemente inferior ao número
de atividades pagas, tendo-se invertido esta situação em 2017.
A maioria das atividades requeria inscrição (91%), sendo apenas 9% (21 atividades) de
acesso livre (nomeadamente algumas iniciativas para crianças, a atividade “A História de
Sagres numa Viagem de Comboio” e a libertação da ave recuperada pelo RIAS). Este ano o
programa

teve

menos

atividades

dirigidas

especificamente

aos

mais

novos

comparativamente a anos anteriores, perfazendo as 16 (7%).

Para a realização do programa de atividades, contou-se com o envolvimento de 12
empresas de Animação turística: Algarve Dolphin Lovers, Algarve SUP Tours, Birdland,
Cape Cruiser, GeoWalks & Talks, International Surf School, Mar Ilimitado, Sagres
Discovery, SeaXplorer, SUP Sagres, Walkin’Sagres e WindPoint; e 3 de Saúde e Bemestar: Amamenta Algarve, Hasta Elements e Remédios Naturais – Sofia Loureiro; 12
monitores/guias das entidades organizadoras (CMVB, SPEA e Almargem) e 26
monitores/guias voluntários ou de entidades parceiras.

O programa foi muito diversificado a nível de temas e tipologias das atividades, tal como se
pode verificar na tabela 1.
O tema com maior número de atividades continua a ser o das aves, correspondendo a 111
atividades (43%) do programa (saídas de campo, passeios de jipe, passeios de barco,
anilhagens, palestras, etc.) sem incluir as iniciativas dirigidas aos mais jovens.
O mar continuou a assumir um grande destaque no Festival, pois foi o palco de inúmeras
iniciativas, tais como as saídas de barcos com um total de 75 atividades (29%). As
atividades no mar representaram 100 atividades (39%) do programa, estando as já
mencionadas saídas de barco mas também atividades como SUP, mergulho e surf.
Mas o festival não se resume às aves e tenta integrar outros temas complementares,
relacionados com a biodiversidade e a cultura local. Este ano, continuaram a realizar-se
iniciativas alusivas a outras temáticas, como geologia, astronomia, flora, ciência, répteis,
etc; tendo como grande destaque a introdução de várias componentes musicais –
desde workshops a concertos.
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Esta edição voltou a incluir exposições, tendo desta vez incluindo a exposição “Os nossos
cágados estão em perigo” da autoria de Vasco Flores Cruz; e também a exposição “As
cores de Sagres”, da autoria de Helen Newton. Os trabalhos foram expostos no Forte do
Beliche nos 5 dias do evento.

Nesta edição, foi preocupação da organização ter uma oferta mais diversa para os mais
jovens, pois tem-se verificado nos últimos anos um aumento do número de famílias a
participar no festival, sendo importante disponibilizar atividades em que todos os elementos
possam participar. Assim, o programa incluiu 16 iniciativas de educação ambiental, bastante
variadas, e que passaram por passeios a pé, minicursos, ateliers e outros.

A educação ambiental formal esteve em maior destaque na 8ª edição do Festival, tendo
sido dinamizadas 8 atividades abrangendo todos os alunos do 1º ciclo do concelho (escolas
de Vila do Bispo, Sagres e Centro Educativo de Budens), totalizando 171 participantes
entre os dias 02 e 06 de Outubro. Para além das ações no primeiro ciclo, foram realizadas 5
atividades com todos os alunos dos jardins-de-infância do concelho (Vila do Bispo, Sagres e
Budens), totalizando 115 alunos convidados para o Forte do Beliche para desenvolver
também o mesmo tema com as respetivas modificações para os mais novos. Nestas ações
o tema de destaque foi a comunicação entre os animais: foi feita uma apresentação
dinâmica e com experiências para explicar os conceitos básicos do som, observou-se o
espectrograma dos sons gravados em direto na sala de aula, analisou-se a importância da
comunicação acústica, posteriormente mostrou-se exemplos de aves que são regularmente
observadas pelas crianças que habitam no concelho de Vila do Bispo (pardal-comum,
mocho-galego, falcão-peneireiro e melro-preto). Depois da apresentação pediu-se aos
alunos para fazerem um desenho livre sobre a temática em questão.

Localização das atividades

As atividades do Festival decorreram maioritariamente na vila de Sagres e arredores, pois aí
se encontram os principais hotspots para observação de aves e também porque várias
iniciativas tinham como ponto de partida o Forte do Beliche. Decorreram, contudo,
atividades noutros locais do concelho, nomeadamente em Vila do Bispo, Raposeira e
Budens.

O comboio turístico voltou a circular nos dias do Festival, mas a ideia inicial de facilitar o
transporte dos participantes entre os locais de início das atividades não funcionou mais uma
vez, devido ao tempo que demora a viagem e à dificuldade em assegurar horários nas
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paragens previstas. Este sistema de transporte foi utilizado sobretudo na nova atividade “A
História de Sagres numa Viagem de Comboio”, uma das atividades com maior sucesso
nesta edição, assim como por turistas e a população local, para uma viagem a Sagres e
visita ao Forte do Beliche.

As atividades em sala foram realizadas em vários pontos de Sagres e contaram com o
apoio de alguns parceiros, nomeadamente, a Junta de Freguesia de Sagres, a Pousada do
Infante – Sagres e a Fortaleza de Sagres.

Este ano inovou-se no local de realização do jantar de convívio, tendo sido este realizado no
restaurante “O Armazém”.

Inscrições
As inscrições nas atividades abriram a 15 de julho, sendo o procedimento feito através de
formulário próprio disponibilizado no website do Festival. A partir do dia 2 de outubro, por
questões logísticas, a inscrição nas atividades gratuitas passou a ser possível apenas no
secretariado do festival, que abriu no dia 4 de outubro; a inscrição nas atividades pagas foi
feita diretamente com as empresas parceiras, presencialmente ou por telefone.

As sessões que esgotaram mais rapidamente nesta edição foram as saídas noturnas para
observação de fauna, seguidas das saídas de campo para observação de aves para
participantes com mais experiência, a anilhagem, as massagens e as saídas de barco para
observação de aves.

Continua a verificar-se que os participantes preferem atividades no campo/mar, ou cursos
de identificação onde possam aplicar os conhecimentos adquiridos, e têm menos interesse
por palestras e tertúlias. Verificou-se igualmente que algumas das sessões teóricas cujos
temas poderiam interessar à população local, com particular ênfase para os parceiros de
alojamento e animação turística, nomeadamente “Porquê Sagres”, não suscitaram grande
interesse neste junto deste público.

Tabela 1 - Lista das atividades realizadas durante a 8ª edição do Festival e respetivas
entidades responsáveis (foram consideradas como atividades as várias sessões divulgadas no
programa). De notar que as atividades não são repetidas em diferentes tipologias.

Nº de
atividades
(254 total)
18
9

Tipo de Atividade

Saídas de campo para observação de aves
(sem enquadramento noutras categorias)
Saídas de campo para observação de aves,
com inscrição aberta apenas durante o

Entidades envolvidas

Almargem: SPEA; Birdland
A Rocha
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14

festival
Atividades com música (Concerto
relaxamento, Ode a Maria, Roots on me)
Atividades de campo alusivas a outros
temas: fotografia, natureza, flora, geologia,
arqueologia, astronomia, história, animais
noctívagos
Anilhagem científica de aves
De olho nas aves (sem limite de inscrição)
Monitorização de aves planadoras
migradoras
Atividades de Saúde e Bem-estar (yoga,
alongamento, dia aberto de babywearing e
massagem terapêutica – atividades sem
enquadramento noutras tipologias)
Passeios de jipe para observação de aves

26

Saídas de barco para observação de aves

30

Saídas de barco observação de golfinhos

5

Passeios de barco

36

Outras atividades náuticas (stand up paddle,
mergulho, kayaking, surf e pesca)

33

Mini-cursos | Palestras | Tertúlias

3

Caminhadas

3

27
6
3
2

9

15
11
1
1
1

Atividades de educação ambiental para
famílias
Observatório Móvel
Jantar convívio
Devolução de ave à natureza
Sessão de encerramento

CMVB; Relax Vibration
Agrupamento de Escolas de Vila
do Bispo; Almargem; CCVLagos;
CMVB; GeoWalks & Talks;
SPEA
SPEA
SPEA
Strix
Almargem; Amamenta Algarve;
Birdland; Fernanda Botelho;
Hasta Elements; Sofia Loureiro
Sagres Discovery
Cape Cruiser; Mar Ilimitado;
SeaXplorer
Cape Cruiser; Mar Ilimitado;
SeaXplorer
Cape Cruiser; Mar Ilimitado
Algarve Dolphin Lovers; Algarve
SUP Tours; International Surf
School & Camp; Mar Ilimitado;
SUP Sagres; Windpoint Water
Sports Centre
Almargem; Amamenta Algarve &
Walkin’Sagres; BirdLand; Cape
Cruiser; CCVLagos; cE3c; Clube
do Livro do Concelho de Vila do
Bispo; CMVB; Fernanda
Botelho; Hasta Elements; RIAS;
SPEA; Relax Vibration; Wildstep
Productions
Fernanda Botelho; Rota
Vicentina; Treking4all
Almargem; CCVLagos; SPEA;
BioTrails
Organização do Festival
RIAS
Organização do Festival

Tabela 2 - Lista de outras atividades realizadas no âmbito do Festival, mas que não
constaram do programa oficial do evento
Nº de
Tipo de Atividade
Entidades envolvidas
atividades
2
Exposições
Almargem & Helen Newton
1
Press trip
ATA
8
Atividades com as escolas do Município
Almargem
Atividades com Jardins de Infância do
Almargem
5
Município
1
Sessão de abertura do Festival
CMVB
1
Concerto “Acoustic Chicks”
CMVB
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4. PARTICIPANTES
Na categoria de participantes do 8º Festival de Birdwatching de Sagres, foram incluídos
todos os presentes nas ações desenvolvidas durante os cinco dias do evento, que teve
lugar de 4 a 8 de outubro 2017. Foram ainda contabilizados os alunos das escolas e jardinsde-infância locais envolvidos nas ações de educação ambiental decorridas de 2 a 6 de
outubro, o staff, os jornalistas presentes e os utilizadores do comboio turístico.
O cálculo do número de participantes foi realizado com base no número de pulseiras
distribuídas pelo secretariado e pelas entidades parceiras do evento, ao qual acresce uma
estimativa do número de participantes inscritos nas atividades mas que não chegaram a
receber pulseira (e.g. sessão de abertura). Foram também incluídos os participantes de
ações sem inscrição prévia, nomeadamente, “De olho nas aves”, atividades de Educação
Ambiental e utentes do comboio turístico, bem como os participantes de grupos estrangeiros
organizados.
Assim, estima-se que tenham marcado presença nesta edição do Festival, pelo menos 2386
pessoas, uma subida de mais de 1200 participantes relativamente aos números registados
no ano anterior. Acolhemos participantes de 42 nacionalidades, mais 13 que as registadas
em 2017.
As nacionalidades com maior representação provêm da Europa, sendo naturalmente
encabeçadas por Portugal e seguidas pelo Reino Unido, Alemanha, Espanha e Bélgica. Não
menos importantes, referimos a participação de observadores de origens longínquas, como
a Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, China, Filipinas, África do Sul, Guiana, Colômbia,
México, Estados Unidos ou Canadá (ver fig. X).
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Figura 1 – Países de origem dos participantes da 8.ª edição do Festival de Observação de
Aves & Atividades de Natureza de Sagres
Mantém-se assim a tendência verificada de ano para ano, de aumento do número de
participantes bem como da diversidade geográfica da sua proveniência.
A utilização do comboio turístico surge como o efeito multiplicador de maior relevo, sendo
que o número de utilizadores do mesmo mais que quintuplicou em relação à 7.ª edição.
Podem ver-se na Tabela 3 os participantes agrupados por tipologia.
Tabela 3 – Número de participantes agrupados por tipologia

Tipologias
Participantes com pulseira

Nº de Participantes
608

Participantes sem pulseira
Alunos e professores das escolas do 1ªciclo

171

Crianças dos Jardins de Infância

115

Participantes ações «De olho nas aves»

10

Participantes em ações de Educação Ambiental

13

Staff e Colaboradores voluntários

20

Sessão de abertura

15

Grupo organizado da ATA

5

Utentes do Comboio Turístico

1050

Utentes do Comboio Turístico Histórico

280

Atividades na Igreja de Vila do Bispo

99

TOTAL

2386

Relatório da 8ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _22

5. ESPÉCIES
Nesta 8ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres foram observadas 169
espécies de aves (o maior numero registado nas várias edições do Festival), com uma
grande representatividade do grupo dos passeriformes e aves de rapina, com 75 e 23
espécies, respetivamente.

Relativamente ao grupo dos passeriformes, este foi, tal como nos anos anteriores, o grupo
com mais espécies registadas durante os 5 dias do festival. É de realçar a abundância de
alguns migradores transaharianos como o cartaxo-nortenho (Saxicola rubetra), chascocinzento (Oenanthe oenanthe), e felosa-musical (Phylloscopus trochilus). Migradores tardios
tais como a felosa-poliglota (Hyppolais polyglota), felosa-de-papo-branco (Phylloscopus
bonelli), e toutinegra-real (Sylvia hortensis) foram também registados. Espécies migradoras
tardias como a petinha-dos-prados (Anthus pratensis), andorinha-das-rochas (Hirundo
rupestri)s, e melro-de-colar (Turdus torquatus) foram também observados.

Foram registadas 23 espécies de aves de rapina, sendo na sua maioria espécies regulares
na península de Sagres durante a migração-pós-nupcial. Das espécies registadas,
destacam-se as observações de uma águia-imperial (Aquila adalberti), espécie já observada
na edição de 2016, embora seja pouco abundante na península de Sagres na migração
pós-nupcial. Foram também observadas outras espécies de ocorrência regular na península
de Sagres em outubro, tais como a águia-perdigueira (Aquila fasciata), ógea (Falco
subbuteo), britango (Neophron percnopterus), e ainda o esmerilhão (Falco columbarius),
espécie invernante em Portugal.

Das espécies marinhas, foram registadas 25 espécies, com claro destaque para a
observação de um roque-de-castro (Hydrobates castro), espécie com reprodução exclusiva
em Portugal Continental no arquipélago das Berlengas. Outras espécies registadas com
interesse foram a pardela-de-barrete (Puffinus gravis), o casquilho (Oceanites oceanicus), e
alma-de-mestre (Hydrobates pelagicus), este último abundante.

A maioria das aves rupícolas residentes foi detetada, como a gralha-de-bico-vermelho
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), o falcão-peregrino (Falco peregrinus), o melro-azul (Monticola
solitarius) e a galheta (Phalacrocorax aristotelis. No Vale Santo foi também registado sisão
(Tetrax tetrax).

No que diz respeito a espécies de ocorrência ocidental, geralmente referidas como
“raridades”, devido à sua ocorrência em Portugal ser fora das suas normais áreas de
distribuição, estando por isso sujeitas a homologação pelo Comité Português de Raridades,
foram registadas 8 espécies. As espécies acidentais observadas foram as seguintes: gansode-faces-pretas (Branta bernicla), grifo-pedrês (Gyps rueppellii), águia-da-pomerânia
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(Clanga pomarina), tartaranhão-pálido (Circus macrourus), alfaneque (Falco biarmicus),
felosa-listada (Phylloscopus inornatus), papa-moscas-real (Ficedula parva), gaivota-desabine Xema sabini, e alcatraz-pardo Sula leucogaster. Destas espécies, destacamos o
alfaneque por até 2011 não existirem observações homologadas pelo Comité Português de
Raridades, havendo no entanto 6 registos desta espécie em Portugal até 2015, e a águiada-pomerânia que tem uma observação homologada em Sagres, além de 10 outras
observações desta espécie até 2015, todas elas na península de Sagres e Vila do Bispo.
Destas espécies, a felosa-listada, o tartaranhão-pálido e o alcatraz-pardo têm tido um
significativo aumento de registos nos últimos anos.
É também de salientar a observação de borrelho-ruivo (Charadrius morinellus) no Vale
Santo.

As condições climatéricas durante esta edição foram constantes ao longo dos dias, com
temperaturas elevadas para a época do ano, céu limpo e vento fraco. Estas condições
tiveram como reflexo que durante as horas mais quentes do dia houvesse uma diminuição
significativa de espécie observadas. No entanto, o fluxo de migração de aves de rapina foi
elevado e regular nestes períodos, havendo muitos participantes a optarem por
permanecerem na Cabranosa (hotspot de observação de aves de rapina) durante estes
períodos.

Uma novidade implementada este ano foi a utilização da plataforma Portugal Aves eBird
para compilação das espécies observadas em cada dia e posterior divulgação, pretendendo
desta forma alertar os participantes das espécies passíveis de serem observadas durante
os dias do festival, permitindo também saber da observação de algumas espécies na
península de Sagres por observadores externos ao festival, resultando na divulgação destas
observações também entre os participantes.
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Tabela 4 – Aves observadas durante o festival.
Taxonomia e nomenclatura adotada pela SPEA para as aves que ocorrem em Portugal e Europa
(SPEA, 205).

Nome científico

Nome comum

Common name

Branta bernicla

Ganso-de-faces-pretas

Brent Goose

Melanitta nigra

Negrola

Common Scoter

Coturnix coturnix

Codorniz

Common Quail

Alectoris rufa

Perdiz-comum

Red-legged Partridge

Phoenicopterus roseus

Flamingo

Greater Flamingo

Calonectris borealis

Cagarra

Cory's Shearwater

Ardenna gravis

Pardela-de-barrete

Great Shearwater

Ardenna grisea

Pardela-preta

Sooty Shearwater

Puffinus puffinus

Fura-bucho-do-atlântico

Manx Shearwater

Puffinus mauretanicus

Pardela-balear

Balearic Shearwater

Oceanites oceanicus

Caquilho

Wilson's Storm-petrel

Hydrobates pelagicus

Alma-de-mestre

European Storm-petrel

Hydrobates castro

Roque-de-castro

Band-rumped Storm-petrel

Ciconia nigra

Cegonha-preta

Black Stork

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

White Stork

Sula leucogaster

Alcatraz-pardo

Brown Booby

Morus bassanus

Alcatraz

Northern Gannet

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

Great Cormorant

Phalacrocorax aristotelis

Galheta

European Shag

Ardea cinerea

Garça-real

Grey Heron

Ardea purpurea

Garça-vermelha

Purple Heron

Egretta garzetta

Garça-branca

Little Egret

Bubulcus ibis

Carraceiro

Cattle Egret

Platalea leucorodia

Colhereiro

Eurasian Spoonbill

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

Osprey

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

Black-winged Kite

Neophron percnopterus

Britango

Egyptian Vulture

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

European Honey-buzzard

Gyps rueppelli

Grifo-pedrês

Rüppell's Vulture

Gyps fulvus

Grifo

Griffon Vulture

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Short-toed Snake-eagle

Clanga pomarina

Águia-da-pomerânia

Lesser Spotted Eagle

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

Booted Eagle

Aquila adalberti

Águia-imperial

Spanish Imperial Eagle

Aquila fasciata

Águia-perdigueira

Bonelli's Eagle

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

Western Mash-harrier

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

Hen Harrier

Circus macrourus

Tartaranhão-pálido

Pallud Harrier

Circus pygargus

Águia-caçadeira

Montagu's Harrier

Accipiter nisus

Gavião

Eurasian Sparrowhawk
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Accipiter gentilis

Açor

Northern Goshawk

Milvus milvus

Milhafre-real

Red Kite

Milvus migrans

Milhafre-preto

Black Kite

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

Eurasian Buzzard

Tetrax tetrax

Sisão

Little Bustard

Rallus aquaticus

Frango-d'água

Western Water Rail

Gallinula chloropus

Galinha-d'água

Common Moorhen

Fulica atra

Galeirão

Common Coot

Haematopus ostralegus

Ostraceiro

Eurasian Oystercatcher

Vanellus vanellus

Abibe

Northen Lapwing

Charadrius alexandrinus

Kentish Plover

Charadrius hiaticula

Borrelho-de-coleirainterrompida
Borrelho-grande-de-coleira

Eudromias morinellus

Borrelho-ruivo

Eurasian Dotterel

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

Whimbrel

Limosa lapponica

Fuselo

Bar-tailed Godwit

Arenaria interpres

Rola-do-mar

Ruddy Turnstone

Calidris alba

Pilrito-das-praias

Sanderling

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

Dunlin

Gallinago gallinago

Narceja

Common Snipe

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

Common Sandpiper

Catharacta skua

Alcaide

Great Skua

Stercorarius pomarinus

Moleiro-do-árctico

Pomarine Jaeger

Stercorarius parasiticus

Moleiro-pequeno

Arctic Jaeger

Alca torda

Torda-mergulheira

Razorbill

Xema sabini

Gaivota-de-sabine

Sabine's Gull

Larus ridibundus

Guincho

Black-headed Gull

Larus melanocephalus

Gaivota-de-cabeça-preta

Mediterranean Gull

Larus audoinii

Gaivota-de-audouinii

Audouin's Gull

Larus michaellis

Gaivota-de-patas-amarelas

Yellow-legged Gull

Larus fuscus

Gaivota-d'asa-escura

Lesser Black-backed Gull

Larus marinus

Gaivotão-real

Greater Black-backed Gull

Sterna hirundo

Garajau-comum

Common Tern

Thalasseus sandvicensis

Garajau-de-bico-preto

Sandwich Tern

Columba livia

Pombo-das-rochas

Rock Dove

Columba oenas

Seixa

Stock Dove

Streptopelia turtur

Rola-brava

European Turtle-dove

Streptopelia decaocto

Rola-turca

Eurasian Collared-dove

Tyto alba

Coruja-das-torres

Common Barn-owl

Bubo bubo

Bufo-real

Eurasian Eagle-owl

Athene noctua

Mocho-galego

Little Owl

Asio otus

Bufo-pequeno

Northern Long-eared Owl

Asio flammeus

Coruja-do-nabal

Short-eared Owl

Caprimulgus europaeus

Noitibó-cinzento

European Nightjar

Common Ringed Plover
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Upupa epops

Poupa

Common Hoopoe

Alcedo atthis

Guarda-rios

Common Kingfisher

Merops apiaster

Abelharuco

European Bee-eater

Jynx torquilla

Torcicolo

Eurasian Wryneck

Dendrocopus major

Pica-pau-malhado

Great Spotted Woodpecker

Falco naumanni

Francelho

Lesser Kestrel

Falco tinnunculus

Peneireiro

Common Kestrel

Falco columbarius

Esmerilhão

Merlin

Falco subbuteo

Eurasian Hobby

Ógea

Falco biarmicus

Alfaneque

Lanner Falcon

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Peregrine Falcon

Lanius meridionalis

Picanço-real

Southern Grey Shrike

Garrulus glandarius

Gaio

Eurasian Jay

Cyanopica cooki

Charneco

Azure-winger Magpie

Pica pica

Pega

Black-billed Magpie

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

Red-billed Chough

Corvus monedula

Gralha-de-nuca-cinzenta

Eurasian Jackdaw

Corvus corone

Gralha-preta

Carrion Crow

Corvus corax

Corvo

Common Raven

Calandrella brachydactyla

Calhandrinha

Greater Short-toed Lark

Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

Wood Lark

Alauda arvensis

Laverca

Eurasian Skylark

Galerida theklae

Cotovia-escura

Thekla Lark

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

Crested Lark

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

Sand Martin

Hirundo rupestris

Andorinha-das-rochas

Eurasian Crag-martin

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

Barn Swallow

Hirundo daurica

Andorinha-dáurica

Red-rumped Swallow

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

Northern House-martin

Parus cristatus

Chapim-de-poupa

Crested Tit

Parus caeruleus

Chapim-azul

Blue Tit

Parus major

Chapim-real

Great Tit

Aegithalus caudatus

Chapim-rabilongo

Long-tailed Tit

Sitta europea

Trepadeira-azul

Wood Nuthatch

Troglodytes troglodytes

Carriça

Winter Wren

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

Firecrest

Cettia cetti

Rouxino-bravo

Cetti's Warbler

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

Willow Warbler

Phylloscopus collybita

Felosinha

Common Chiffchaff

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-papo-branco

Bonelli's Warbler

Phylloscopus inornatus

Felosa-listada

Inornate Warbler

Hippolais polyglota

Felosa-poliglota

Melodious Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Rouxino-pequeno-dos-caniços

Eurasian Reed-warbler
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Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

Zitting Cisticola

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barreta

Blackcap

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

Garden Warbler

Sylvia hortensis

Toutinegra-real-ocidental

Orphean Warbler

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

Subalpine Warbler

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

Sardinian Warbler

Sylvia communis

Papa-amoras

Common Whitethroat

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

Spectacled Warbler

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

Dartford Warbler

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

Spotted Flycatcher

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

European Robin

Luscinia megarrhynchos

Rouxinol

Common Nightingale

Luscinia svecica

Pisco-de-peito-azul

Bluethroat

Ficedula parva

Papa-moscas-real

Red-breasted Flycatcher

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas

European Pied Flycatcher

Phoenicurus phoenicurus

Rabirruivo-de-testa-branca

Common Redstart

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo

Black Redstart

Monticola solitarius

Melro-azul

Blue Rock-thrush

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

Winchat

Saxicola torquatus

Cartaxo-comum

Common Stonechat

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

Northern Wheatear

Turdus torquatus

Melro-de-colar

Ring Ouzel

Turdus merula

Melro-preto

Eurasian Blackbird

Turdus viscivorus

Tordoveia

Mistle Thrush

Sturnus vulgaris

Estorninho-malhado

Common Starling

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

Spotless Starling

Motacilla flava

Alvéola-amarela

Yellow Wagtail

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

Grey Wagtail

Motacilla alba

Alvéola-branca

White Wagtail

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

Tawny Pipit

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

Meadow Pipit

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

Tree Pipit

Emberiza cirlus

Escrevedeira

Cirl Bunting

Emberiza hortulana

Sombria

Ortolan Bunting

Miliaria calandra

Trigueirão

Corn Bunting

Fringilla coelebs

Tentilhão

Eurasian Chaffinch

Carduelis chloris

Verdilhão

European Greenfinch

Carduelis cannabina

Pintarroxo

Eurasian Linnet

Carduelis carduelis

Pintassilgo

European Goldfinch

Serinus serinus

Milheirinha

European Serin

Passer domestimus

Pardal

House Sparrow

Petronia petronia

Pardal-francês

Rock Sparrow

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

Common Waxbill
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Tabela 5 – Espécies de cetáceos observados durante o festival.
Nome científico
Nome comum

Common name

Delphinus delphis

Golfinho-comum

Tursiops truncatus

Golfinho-roaz

Short-beaked common
dolphin
Common bottlenose

Stenella coeruleoalba

Golfinho-riscado

Striped dolphin

Balaenoptera acutorostrata

Baleia-anã

Common minke whale

Tabela 6 – Outras espécies observadas durante o festival.
Nome científico
Nome comum

Common name

Exocoetidae (família)

Peixe-voador

Flying fish

Mola mola

Peixe-lua

Ocean sunfish

Prionace glauca

Tintureira

Blue shark

Sphyrna spp.

Tubarão-martelo

Hammerhead shark

Makaira nigricans

Espadarte-azul
Alforrecas e caravelasportuguesas

Atlantic blue marlin
The Atlantic Portuguese
man o' war and jellyfishes

Medusozoa (sub-filo)
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6. COMUNICAÇÃO
6.1. Material produzido
●

Logótipo do Festival, Versão PT e EN, a cores e a P&B

●

Cartaz de divulgação do Festival, em tamanho A3, Versão PT e EN

●

Cartaz de divulgação do festival com referência a apoio da CP, colocados nas
estações de comboio da Linha do Algarve

●

Cartaz de divulgação em autocarros a circular em Faro

●

Publicidade alusiva ao Festival no comboio turístico

●

Website – Versão PT e EN

●

Página de Facebook atualizada

●

Newsletter online (5 números) – em PT e EN;

●

Folheto com o programa do Festival, Versão PT e EN numa face, e Mapa de
Localização com os locais das atividades e os parceiros do festival na outra face

●

Mupis (afixados em 6 municípios e em terminal de autocarros, Faro) e Outdoor
(colocado à entrada de Vila do Bispo)

●

Banners de diversas dimensões para serem usados em publicidades institucionais e
pagas;

●

Pulseiras invioláveis, em P&B;

●

Convite digital para sessão de abertura;

●

Flyers A5 em português e inglês para distribuir pelos diversos postos de turismo do
Algarve

●

Press kit para entregar aos jornalistas em português e inglês

●

Sinalética a indicar os diversos espaços do festival no Forte do Beliche

●

Postais alusivos às aves que foram destaque nos cartazes do festival dos últimos 8
anos para venda no espaço do Concelho de Vila do Bispo, durante os dias do
festival.

6.2. Clipping
No total foram enviados 5 comunicados de imprensa (Tabela 7), alguns nos 2 idiomas
oficiais do festival (português e inglês), e outros só em português. Esta opção esteve
relacionada com o facto de termos noção que para os meios estrangeiros bastava enviar um
comunicado a informar da data e um outro a indicar que o programa está online.
Os comunicados foram enviados novamente através da plataforma Egoi (http://www.egoi.pt), por nos permitir ter acesso a algumas estatísticas relevantes.
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Tabela 7 - comunicados de imprensa (CI) enviados
Nº CI

Data de envio

Título
8º Festival de Observação de Aves & atividades de Natureza

1

04-05-2017

2

22-06-2017

O festival dedicado à natureza é de 4 a 8 de outubro, em Sagres

3

17-07-2017

Inscrições abertas em mais de 200 atividades

4

18-09-2017

5

10-10-2017

decorre de 4 a 8 de outubro

Estamos a menos de um mês do espetáculo da migração das
aves
Festival de Observação de Aves & atividades de Natureza bate
recorde de visitantes

Nesta edição identificou-se a publicação de 113 notícias, um valor inferior comparado com o
ano passado (154 notícias). A maioria das notícias identificadas encontrava-se online,
sendo provável que não tenham sido identificadas algumas notícias em meios impressos. A
maioria dos websites são meios regionais do Algarve, ou são websites especializados que
promovem atividades/lazer. Os comunicados de imprensa com maior publicação de notícias
foram os referidos na tabela 7 com os nºs 4º e 5º.
De salientar ainda que a Associação de Turismo do Algarve deu apoio no envio de 2
comunicados de imprensa, um a anunciar as datas e outro sobre o início do festival. Esses
comunicados foram enviados para os mercados inglês, alemão, francês e holandês,
traduzidos.

Tabela 8 - Registo de notícias online e offline, com as datas de publicação, media, respetivo
título e link.
Nº

Data

Meio

Título

1

25-01-2017

Algarve

“Festival de Observação de Aves & Atividades de

Primeiro

Natureza de Sagres” dá a Vila do Bispo “Prémio
Sustentabilidade 2015- 2016”

2

3

25-01-2017

25-01-2017

Sul

Festival de Observação de Aves de Sagres vence

Informação

«Prémio Sustentabilidade» da ExpoEventos

AlgarveLife

Vila do Bispo distinguido com o Prémio

News

Sustentabilidade

Magazine
4

25-01-2017

Metro News

Vila do Bispo vence "Prémio Sustentabilidade 20152016"

5

25-01-2017

Agroportal

Festival de Observação de Aves de Sagres vence
«Prémio Sustentabilidade» da ExpoEventos

6

26-01-2017

Rádio
Universitária

Vila do Bispo vence "Prémio Sustentabilidade 20152016"
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do Algarve
7

27-01-2017

Algarve
Press

8

Abril

Agroportal

Vila do Bispo vence "Prémio Sustentabilidade 20152016"
Edição de 2017 do festival de Observação de Aves em
Sagres já tem data marcada

9

18-04-2017

10

21-04-2017

Município de

VIII edição do Festival de Observação de Aves &

Vila do Bispo

Atividades de Natureza de Sagres

Postal

Vila do Bispo dedica seminário às potencialidades do
mar

11

24-04-2017

Sul

Vila do Bispo debate as potencialidades do "seu" mar

Informação
12

28-04-2017

Jornal O

Prémios Município do Ano com candidaturas abertas

Amarense
13

04-05-2017

Postal

Vila do Bispo organiza 8º Festival de Observação de
Aves

14

04-05-2017

Algarve
Informativo

15

16

17

04-05-2017

04-05-2017

04-05-2017

8ª Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza já tem data

Algarve

Vila do Bispo organiza mais uma ver o maior evento

Primeiro

nacional de atividades de Turismo de Natureza

Sul

Edição de 2017 do festival de Observação de Aves em

Informação

Sagres já tem data marcada

Metro News

8º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza em Vila do Bispo

18

04-05-2017

SPEA

8º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza decorre de 4 a 8 de outubro

19

10-05-2017

Agroportal

8º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza decorre de 4 a 8 de outubro

20

22-06-2017

SPEA

O festival dedicado à natureza é de 4 a 8 de outubro,
em Sagres

21

22-06-2017

Sul
Informação

22

23

23-06-2017

25-06-2017

Chasco-cinzento é destaque no cartaz do Festival de
Observação de Aves de Sagres

Algarve

Sagres: Festival dedicado à natureza é de 4 a 8 de

Primeiro

outubro

Algarve

Festival dedicado à natureza em Sagres

Central
24

26-06-2017

Agricultura e
Mar

25

28-06-2017

Postal

O festival dedicado à natureza é de 4 a 8 de outubro,
em Sagres
Festival de Observação de Aves de Sagres
reconhecido com Menção de Mérito
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26

28-06-2017

Metro News

Vila do Vispo recebeu Menção de Mérito pelo projeto
Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza de Sagres

27

28-06-2017

Munícípio de

Vila do Vispo recebeu Menção de Mérito pelo projeto

Vila do Bispo

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza de Sagres

28

28-06-2017

Algarve

"Festival de Observaçãi de Aves & Atividades de

Primeiro

Natureza de Sagres" volta a ser reconhecido por
mérito

29

28-06-2017

Algarve
Informativo

30

28-06-2017

Sul
Informação

31

32

Julho

04-07-2017

34

35

09-07-2017

12-07-2017

12-07-2017

15-07-2017

38

39

40

17-07-2017

17-07-2017

18-07-2017

22-07-2017

Natureza Sagres 2017

Jornal do

Jornal do

24-07-2017

Festival dedicado á natureza regressa a Sagres em
outubro
Sagres é cada vez mais um paraíso para a

Algarve

observação de aves

Aves do

Festival de Observação de Aves recebe Menção de

Menino

Mérito em concurso nacional

Portugal

Inscreva-se no melhor festival de natureza de sempre

Sul

a partir de 15 de julho
Já abriram as inscrições nas mais de 200 atividades
do Festival de Observação de Aves de Sagres

Ipress

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Journal

Natureza

Algarve

Programa: Festival de Observação de Aves em

Central

Sagres

Algarve

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Primeiro

Natureza abres inscrições para mais de 200 atividades

Jornal do

Mais de 200 atividades no Festival de Observação de

Algarve
41

Menção de Mérito em concurso nacional

Cidade

Informação
37

Festival de Observação de Aves de Sagres recebe

Festival de Observação de Aves & Atividades da

Aves/ eBird
36

Municípios para viver"

Guia da

Algarve
33

Vila do Bispo distinguido no concurso "Melhores

Aves em Sagres

A Viagem

SPEA - Sagres - Festival de Observação de Aves &

dos

Atividades de Natureza - 4 a 8 de outubro - inscreva-

Argonautas

se no melhor festival de sempre a partir de 15 de julho

42

02-08-2017

Expreso

Birdwatching, otra forma de enamorarse del Algarve

43

03-08-2017

wetter.com

Zugvögel na der Algarve, Prozession in Viterbo, Marx
in Trier
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44

26-08-2017

Algarve Vivo

45

31-08-2017

Portugal
Aves/ eBird

Algarve voltará a ser capital dos observadores de aves
Sagres: mais uma vez o ponto de encontro dos
observadores de aves, de 4 a 8 de outubro

46

31-08-2017

Cornell

8th Annual Birdwatching Festival & Nature Activities

47

Setembro

Agenda Viral

8º Festival de Observação de Aves & Ativiodades de
Natureza

48

49

Setembro

Setembro

Revista Cães

4 a 8 out | Festival de Observação de Aves &

e Companhia

Atividades de Natureza

Pumpkin

8ª edição do Festival de Observação de Aves em
Sagres

50

Setembro

Portugal em

Notícia em rodapé sobre o Festival

Direto
51

02-09-2017

Agricultura e
Mar

Sagres já prepara festival de observação de Aves de
outubro, à espera do chasco-cinzento

52

03-09-2017

Passear

Festival de Observação de Aves em Sagres

53

03-09-2017

Rádio 3

Festival de Observação de Aves em Sagres
mencionado no programa Bosque Habitado de Radio
3

54

05-09-2017

Jornal do

Festival junta aves, música, poesia e yoga em Sagres

Algarve
55

05-09-2017

Expreso

Sagres recibirá el Festival de observación de aves y
actividades de naturaleza

56

15-09-2017

Extremadura
Rádio

57

15-09-2017

Turismo de

Entrevista a André Pinheiro sobre o Festival de
Observação de Aves em Sagres
Festival de Observação de Aves em Sagres

Portugal
58

16-09-2017

RTP Play

Menção em "Os dias do futuro"

59

18-09-2017

Diário de

Sociedade: Breves

Notícias
60

18-09-2017

O Jogo

Sociedade: Breves

61

20-09-2017

Público

Deixe os binóculos à mão. É tempo de observar as
aves a abandonar o país

62

22-09-2017

Life Rupis

63

22-09-2017

Portugal

Life Rupis com atividades por todo o país
Festival partilha listas no PortugalAves/ eBird

Aves/ eBird
64

22-09-2017

Diário de

Festival de Observação de Aves, em Sagres

Notícias
65

23-09-2017

Mais Algarve

66

26-09-2017

RTP1

Sagres: Espetáculo da Migração das Aves
Agora Nós – Fernanda Botelho falou do Festival
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67

26-09-2017

Wilder

Guia para aproveitar o Festival de Observação de
Aves de Sagres

68

28-09-2017

Estrelas e

Menção em "Agenda Zigzaguear"

Ouriços
69

29-09-2017

SPEA

70

29-09-2017

Sul
Informação

71

29-09-2017

Evasões

72

30-09-2017

Sul
Informação

73

30-09-2017

Evasões

74

Outubro

TSF

Descontos | Loja da SPEA no Festival de Sagres
Jornalistas e "bloggers" ingleses e franceses vêm ao
Festival de Observação de Aves em Sagres
No reino das Aves
Binóculos a postos: está quase aí o Festival de
Observação de Aves em Sagres
Descobrir o reino maravilhoso das aves em Sagres
Entrevista a Alexandra Lopes no âmbito do
EuroBirdwatch

75

Outubro

Turismo de

8º Festival Observação de Aves

Portugal
76

Outubro

Passear

Festival de Observação de Aves - três dias à
descoberta de Sagres

77

01-10-2017

Cornell Lab

Birding Festivals and Events

of
Ornithology
78

01-10-2017

Algarve Daily
News

79

80

03-10-2017

04-10-2017

Jornal do

Sagres Birdwatching Festival starts this Wednesday,
October 4th
Centenas "voam" até Sagres para assistir à migração

Algarve

das aves

Algarve

Algarve: Vogelbeobachtung als Festival

Explorer
81

04-10-2017

Press Report

Mais de mil pessoas esperadas no festival de
observação de aves de Sagres

82

83

84

85

04-10-2017

04-10-2017

04-10-2017

04-10-2017

O Algarve

Arranca hoje o Festival de Observação de Aves &

Económico

Atividades da Natureza

Folha do

Mais de mil pessoas esperadas no festival de

Domingo

observação de aves de Sagres

Diário de

Mais de mil pessoas esperadas no festival de

Notícias

observação de aves de Sagres

O Jogo

Mais de mil pessoas esperadas no festival de
observação de aves de Sagres

86

04-10-2017

Guia da

8º Festival Observação de Aves

Cidade
87

04-10-2017

brazil.shafaq

Mais de mil pessoas esperadas no festival de
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na.com
88

04-10-2017

Diário de

observação de aves de Sagres
Não imagina o que pode ver em Sagres

Notícias
89

05-10-2017

Diário de

Cartaz do Festival

Notícias
90

05-10-2017

Diário de

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Notícias

Natureza de Sagres - um diferenciado "cartão-devisita" do concelho de Vila do Bispo

91

05-10-2017

Sul
Informação

92

06-10-2017

Sul
Informação

Festival de Observação de Aves está ao rubro em
Sagres
Festival de Observação de Aves prepara-se para fim
de semana em grande em Sagres

93

07-10-2017

SIC

Festival de observação de aves em Sagres

94

09-10-2017

Sul

Libertação de águia-de-asa-redonda culminou mais

Informação
95

10-10-2017

Postal

um Festival de observação de Aves
Festival de Observação de Aves bate recorde de
visitantes

96

Setembro

Rádio
Universitária

Entrevista a André Pinheiro sobre o Festival de
Observação de Aves em Sagres

do Algarve
(RUA)
97

10-10-2017

Rádio
Universitária

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza bate recorde de visitantes

do Algarve
98

10-10-2017

Algarve Daily

Sagres bird festival flies high

News
99

100

101

10-10-2017

10-10-2017

10-10-2017

Algarve

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Primeiro

Natureza bate recorde de visitantes

Município de

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Vila do Bispo

Natureza bate recorde de visitantes

Passear

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza bate recorde de visitantes

102

10-10-2017

Algarve
Informativo

103

104

105

11-10-2017

11-10-2017

11-10-2017

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza bateu recorde de visitantes

Ambiente

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Magazine

Natureza bate recorde de visitantes

Ipress

Recorde de visotantes no Festival de Observação de

Journal

Aves

Região Sul

Festival de observação de aves bate recorde de
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visitantes
106

11-10-2017

Ambiente
Brasil

A 8ª edição decorreu de 4 a 8 de outubro, mais uma
vez no sítio privilegiado para observar a migração das
aves – Sagres

107

11-10-2017

Barlavento

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza bateu recorde de visitantes

108

12-10-2017

Algarve Hoy

El Festival de Observación de Aves bate su récord de
participación

109

110

15-10-2017

17-10-2017

Algarve

Festival de Observação de Aves & Atividades de

Press

Natureza bate recorde de visitantes

Wilder

Entre aves e golfinhos, Sagres teve quase o dobro dos
visitantes

111

18-10-2017

Ornithomedia

La péninsule de Sagres (Portugal) en octobre 2017 :
oiseaux marins et rapaces migrateurs

112

outubro/

Mediterranea

The 8th Bird watching Festival & Nature Activities

novembro

n Gardening

takes place in the municipality of Vila do Bispo,

& Outdoor

Algarve, from 4 to 8 October

Living
113

setembro

Parques e

Festival de Observação de Aves

Vida
Selvagem

6.3. Website – estatísticas

Visitas
Este ano fizemos algumas alterações ao website apresentado em 2016. Destacamos como
uma das grandes melhorias, a atualização mais frequente de notícias na homepage, o que
deu mais dinamismo ao site. Foi também pedido aos parceiros do festival para colaborarem,
o que permitiu não só dinamizar mais o site, como divulgar mais esses parceiros.
Relativamente às notícias inseridas, foi fácil ter novidades ao longo das semanas, sobretudo
a um mês do evento.

A análise dos dados descrita a seguir, teve em conta o período temporal entre 15 de julho e
11 de outubro de 2017, abrangendo o lançamento do website e o fim do festival.
Efetuando uma primeira análise (ver gráfico 1) ao número de visitas, verificamos que os
maiores picos ocorreram quando as inscrições abriram, no dia 15 de julho, com 215 visitas
(sessões/visitas); no dia 4 de outubro, o primeiro dia do evento, momento em que se
verificou o principal pico, com 438 visitas (sessões/visitas).
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Gráfico 1 - Número de sessões por dia realizadas ao website, que decorreram entre o
período de 15 de julho a 11 de outubro de 2017.

Neste período de tempo registaram-se 10.136 sessões (+1.420 do que em 2016) e 5.470
utilizadores/visitas únicas (+ 597 do que em 2016) (Tabela 9), o que significa que se
mantém a tendência dos anos anteriores de muitas pessoas visitaram o website mais do
que uma vez. Se efetuarmos uma comparação aos números da edição passada,
verificamos também que se mantém o aumento no número de sessões, ultrapassando o
número de utilizadores únicos. No total foram vistas 67.806 páginas (+17.073 do que em
2016), um aumento de cerca de 25%.

Tabela 9 - Número de sessões por semana, utilizadores e visualizações de páginas entre
15 de julho a 11 de outubro de 2017.
Índice de
semana

Sessões/Visitas

Utilizadores/Visitantes

Visualizações de

únicos

página

Semana 1

852

536

8440

Semana 2

455

275

4648

Semana 3

385

240

3248

Semana 4

345

244

2324

Semana 5

393

280

2569

Semana 6

541

379

3233

Semana 7

497

348

3175

Semana 8

694

498

4217

Semana 9

720

509

4095

Semana 10

1023

727

6317

Semana 11

1244

847

9045

Semana 12

2539

1555

15115

Semana 13

448

358

1380

TOTAL

10136

6796

67806

Analisando os dados do Gráfico 2 percebemos que em média as pessoas visitam entre 6 a
7 páginas diferentes do website e ficaram, em média também, cerca de 6 minutos no
website, aumento de uma página e um minuto/média, ao compararmos com o ano anterior
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que é um valor extremamente positivo. Relativamente à taxa de rejeições, que está
relacionada com as pessoas que entram no site e não têm qualquer tipo de interação
(geralmente significa que, não tiveram muito interesse, enganaram-se ao clicar ou tiveram
apenas um contacto com o tema e ficaram suficientemente informados), podendo se
considerar uma taxa aceitável, tendo subido ligeiramente face ao ano anterior, o que é
normal, tendo em conta, a subida generalizada de visitas.

Gráfico 2 – Dados gerais sobre as sessões, utilizadores, média de páginas visitadas,
visualizações de páginas, tempo que permanecem no site, percentagem de novas sessões,
taxa de rejeição.

Idiomas
Debruçando-nos agora sobre os idiomas dos visitantes, relacionando com os servidores dos
computadores, encontramos em primeiro lugar Portugal, depois dos Estados Unidos e em
terceiro do Reino Unido. De salientar também visitantes com alguma expressão a aceder a
partir da Alemanha, França, Espanha, Brasil e Países Baixos (Tabela 10).
Relativamente ao número de visitantes do website segundo o idioma utilizado, se
compararmos estes dados com os do ano passado, podemos verificar que não existem
grandes discrepâncias: o primeiro é o português; o segundo/terceiro é o inglês (USA e UK);
o quarto é o alemão; alterando-se o quinto, que passou de espanhol para francês.
Este ano optou-se por não traduzir o site para espanhol, tendo em conta que o número de
visitas a esta versão do site não era representativo.
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Tabela 10 – Idiomas dos visitantes do website tendo em conta as sessões

Páginas de destino
Uma página de destino é a página através da qual o visitante acedeu diretamente ao site.
Neste ponto, não se registaram muitas alterações face ao ano anterior, apenas que a
homepage em inglês passou para segundo lugar em vez de terceiro. Portanto, a grande
maioria dos visitantes acederam ao site pela homepage em português, mais 1.000 face ao
ano anterior. No caso da versão em inglês aumentou de 275 para 670 visitas. Este ano
tiveram também alguma expressão as páginas que falam das aves que podem ser
observadas em Sagres e as informações úteis (Tabela 11).
Tabela 11 – Páginas de destino
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Idade, género e interesses
Provavelmente devido à política de proteção de dados, o Google Analytics deixou de
fornecer estes dados, pelo que, não se pode fazer comparações face às edições anteriores.

Países
Debruçando-nos agora sobre os países de origem dos visitantes (Tabela 11), não existem
diferenças significativas relativamente ao ano passado, onde a maioria dos visitantes do site
continuam a ser de Portugal, apresentando um valor muito superior aos restantes. Segue-se
o Reino Unido, Alemanha e Espanha.
De salientar ainda, que a Alemanha, apesar de manter o terceiro lugar, aumentou de 287
visitantes para 486 visitantes e Espanha também aumentou de 286 para 351 sessões.
Estados Unidos, Países Baixos, França e Suíça sofreram uma ligeira redução. O Brasil que
no ano passado tinha tido alguma expressão, este ano deixou de aparecer no Top 10.
Tabela 12 – Visitantes do website por nacionalidade

●
●
●
●
●

Cidades
Relativamente às cidades onde se encontram as pessoas que visitam o website (Tabela
13), em primeiro lugar e com um valor bastante relevante surge Lisboa, com 2580 visitantes
únicos (superior ao ano passado, que era de 2133), seguida por Lagos. A seguir encontramse outras cidades algarvias como Portimão, Faro, Albufeira e Loulé. Destaque ainda para
Londres, por ser a única cidade fora de Portugal que surge no top 10. Londres aumentou de
102 para 151 sessões; Porto aumentou de 290 para 378 sessões; Oeiras o ano passado
não aparecia no top 10, agora aparece com 145 sessões, bem como Tavira que aparece
140 sessões. Almada deixou de ter expressão. Existe um número elevado de cidades não
definidas, que o Google Analytics não conseguiu identificar.
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Tabela 13 - Visitantes do website por cidades

Sistema operativo
Através da análise da tabela 14, verifica-se que a maioria das pessoas que acedeu ao
website utilizou computador, cerca de 6.000 sessões dispersas por vários sistemas
operativos a maioria de utilizadores do Windows. Com um valor menor, encontra-se quem
tenha acedido por telemóvel ou tablet, com cerca de 3.800 sessões, um número mesmo
assim muito expressivo, que nos obriga a ter em conta a optimização do site para estes
utilizadores.
Tabela 14 – Sistemas operativos mais usados pelos visitantes ao website

Navegador
Esta métrica revela que a maioria das pessoas utiliza o Chrome, seguindo-se o Safari e o
Firefox, o que significa que é relevante o site estar otimizado para estes browsers (Tabela
15).
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Tabela 15 – Browsers mais usados pelos visitantes ao website

Páginas mais visitadas
Neste parâmetro não existem grandes diferenças face ao ano anterior. As páginas mais
visitadas são a homepage e a página com o programa, em português e em inglês. A página
com o programa teve cerca de 8.300 visitas no total, mas apenas cerca de 2.850 visitas
únicas, o que demonstra que as mesmas pessoas consultaram o programa por várias vezes
(Tabela 16). A página onde as pessoas ficam mais tempo é a da inscrição.
Tabela 16 – Páginas mais visitadas do site
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Origem do tráfego
Este parâmetro de análise permite saber de que forma as pessoas chegam até nós. Através
da Tabela 17, podemos ver que a maioria chega diretamente, escrevendo o nome ou
endereço no browser ou, mais provavelmente, através de cliques diretos na newsletter ou
outros sites (notícias, banners e/ou publicidade). Em segundo, surgem as pesquisas
orgânicas no Google, o que é bastante positivo porque significa que o site é fácil de
encontrar (o Search Engine Optimization está bem feito, por outras palavras, o site
encontra-se bem feito em termos de código HTML, sendo facilmente indexado pelo Google).
Em terceiro surge o Facebook, depois o site da SPEA e o da Câmara Municipal de Vila do
Bispo. É também relevante ver que este ano o site da Wilder e do jornal Sul Informação
foram também veículos relevantes que permitiram chegar ao nosso site. Salienta-se que no
caso da Wilder foi investida uma verba em Publicidade e no caso do Sul Informação, este foi
media partner e teve um banner no seu site.
Tabela 17 –Como é as pessoas chegam ao site do Festival

6.4. Facebook – estatísticas

Orgânico
No início do mês de junho a página tinha 9.811 fãs e a 11 de outubro tinha 10.836,
registando-se um aumento de 1.025 fãs (Gráfico 3). Verificamos que este ano o crescimento
do número de fãs não foi tão significativo como no ano anterior. O ano passado o aumento
foi de 2.229 fãs.
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Gráfico 3 – Evolução do número de fãs da página entre julho e outubro

Efetuando uma comparação do número de fãs relativamente ao género, verifica-se a
tendência dos outros anos, mantendo-se uma maior percentagem de mulheres, 54%,
comparativamente com 48% de homens. Relativamente à faixa etária praticamente não se
registam diferenças relativamente ao ano passado, mantendo-se as mesmas faixas etárias
com maior ênfase (35-44 / 45-54). Ver Gráfico 4.

Gráfico 4 – Registo das percentagens dos fãs da Página do Festival, por género e faixa
etária.

Debruçando-nos agora sobre a proveniência do país dos fãs, verificam-se algumas
alterações quando comparados com os resultados da edição anterior:
1º Portugal: 4.603 fãs em 2017 / 3.598 fãs em 2016 – Aumento de 1.005 fãs
2º Espanha: 2.544 fãs em 2017 / 2.676 fãs em 2016 – Decréscimo de 132 fãs
3º Reino Unido: 2.008 fãs em 2017 / 2.072 fãs em 2016 – Decréscimo de 64 fãs
4º França: 516 fãs em 2017 / 531 fãs em 2016 – Decréscimo de 15 fãs
5º Alemanha: 217 fãs em 2017 / 221 fãs em 2016 – Decréscimo de 4 fãs
6º Países Baixos: 202 fãs em 2017 / 200 fãs em 2016 – Aumento de 2 fãs

Embora Portugal e Espanha continuem a ser os países com maior destaque, salienta-se
que houve uma redução dos fãs de quase todos os países. Não encontramos uma
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explicação lógica para esta situação porque, no total, o número de cancelamentos de fãs
não vai de encontro aos número indicados. Na tabela a seguir, verificamos que na maioria
dos dias não houve cancelamentos, e no dia que se verificou um maior número, estes foram
de apenas 13 (Gráfico 4). Podemos justificar, mas sem certezas, esta situação com
“limpezas” que o próprio Facebook faz de vez em quando, de perfis não usados depois de
parados durante um determinado período.

Gráfico 4 – Evolução de cancelamentos de fãs do perfil do festival

Relativamente à cidade de residência dos fãs, verificaram-se algumas alterações, mas não
substanciais. Londres passou a ser a segunda cidade com mais fãs e Lagos a terceira (e
2016 estava em segundo). Apenas a cidade de Madrid apresentou uma redução, mas não
muito significativa.
1º Lisboa: 741 fãs em 2017 / 474 fãs em 2016 – Aumento de 267 fãs
2º Londres: 344 fãs em 2017 / 215 fãs em 2016 – Aumento de 129 fãs
3º Lagos: 324 fãs em 2017 / 300 fãs em 2016 – Aumento de 24 fãs
4º Portimão: 290 fãs em 2017 / 249 fãs em 2016 – Aumento de 41 fãs
5º Madrid: 232 fãs em 2017 / 249 fãs em 2016 – Decréscimo de 17 fãs
6º Faro: 218 fãs em 2017 / 195 fãs em 2016 – Aumento de 23 fãs

No que se refere ao idioma, verificou-se uma alteração significativa no aumento do
português, para mais 1.000 fãs. No caso de França e Espanha houve um aumento, mas não
muito representativo. Nos restantes casos, houve uma redução, que como já explicamos
anteriormente não conseguimos encontrar uma explicação óbvia.
1º Português (Portugal): 4.205 fãs em 2017 / 3.175 fãs em 2016 – Aumento de 1.030 fãs
2º Inglês (Reino Unido): 1.700 fãs em 2017 / 1.744 fãs em 2016 – Decréscimo de 44 fãs
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3º Espanhol (Espanha): 1.645 fãs em 2017 / 1.698 fãs em 2016 – Decréscimo de 53 fãs
4º Inglês (EUA): 982 fãs em 2017 / 985 fãs em 2016 – Decréscimo de 3 fãs
5º Espanhol: 904 fãs em 2017 / 874 fãs em 2016 – Aumento de 30 fãs
6º Francês (França): 535 fãs em 2017 / 526 fãs em 2016 – Aumento de 9 fãs

A ordem dos idiomas é igual ao ano anterior, verificando-se a tendência da redução de
pessoas em alguns idiomas que pode estar relacionado com a perda de alguns fãs ou
atualizações de perfis, em que as pessoas mudam por exemplo o idioma do IP do
computador. Contudo, isto são apenas suposições.
Tabela 18 – Fãs por país, cidade e idioma entre 15 de julho e 8 de outubro

Tal como na edição passada, o Facebook este ano continuou a ser uma das principais
ferramentas de divulgação do festival, tendo sido elaborado um plano semanal base com os
temas gerais. Tentou-se dar mais destaque aos parceiros, fazendo um post por parceiro
usando os textos enviados pelos próprios para a divulgação, contudo apercebemo-nos que
esses posts não tiveram muito alcance, por isso será algo a repensar.

Sendo o público estrangeiro significativo para o festival, houve um esforço em fazer os posts
em português e inglês, o que por vezes tornava os posts menos atrativos visualmente, uma
vez que eram extensos. Contudo considera-se importante continuar a manter ambos os
idiomas.

Os posts tinham sempre imagens e links diretos, numa tentativa de dar maior projeção aos
parceiros e às atividades, e de gerar mais tráfego para o website. Este ano tentou-se
identificar sempre que possível o parceiro, alertando, assim, o mesmo para o post e também
dava conhecimento aos seus fãs. Foi usada a hashtag #BirdwatchingSagres, como forma
identificar mais facilmente os posts no Facebook sobre o festival.
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Tabela 19 – Planeamento de temas para posts para Facebook a partir do momento em que
o programa foi lançado
DIA DA SEMANA
Segunda-feira

TEMA
Post sobre parceiro

Terça-feira

Post sobre espécie de Sagres

Quarta-feira

Post sobre uma atividade

Quinta-feira

Post com Informação útil

Sexta-feira

Post sobre parceiro

Sábado
Domingo

Post sobre uma atividade
Post com apelo à inscrição, call to action

Como se pode observar no Esquema 1, o Top dos 3 posts com mais alcance referiam-se a
apelos gerais sobre o festival, ilustrados com imagens apelativas. É importante referir que
os posts 1 e 2 estavam a alcançar bons resultados e por isso houve um investimento em
publicidade de 10€, em cada um, o que contribuiu para um maior alcance.
Os posts 4 e 5 tiveram também um excelente alcance. No caso do post 4 o “sucesso”
deveu-se ao tipo de fotos do post, uma vez que representam a anilhagem, uma das poucas
oportunidades durante o festival de se ver as aves de perto. O post 4 era relativo à palestra
do Daniel Pinheiro, sobre os bastidores do seu último documentário e tendo este muitos fãs
no Facebook, houve comentários, gostos e partilhas pelos seus fãs.
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Esquema 1 - Apresenta-se abaixo o Top 5 dos posts, em detalhe, com base nas reações,
comentários e partilhas efetuados

Post Nº1

Post Nº2

Post Nº3
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Post Nº4

Post Nº5
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Publicidade – Facebook Adwords
Tendo em conta que o Facebook é uma plataforma importante para levar mais pessoas a
visitar o site, e até à data apenas se tinha investido em publicidade dirigida aos
estrangeiros, este ano houve um esforço para direcionar alguma verba para este veículo de
divulgação, verba esta proveniente da candidatura ao Programa Valorizar.

Contudo com algum receio que fosse necessária mais verba para outro objetivo, o
investimento em publicidade no Facebook foi feito com alguma contenção. Tinha-se
pensado em investir 470 euros e acabou-se por investir apenas 215,78 euros.

Como pode ser analisado na tabela em baixo, os anúncios tiveram objetivos diferentes, mas
foram sobretudo focados para aumentar os fãs da página e aumentar o alcance do Festival.
Só em dois destes posts a página do festival ganhou cerca de 800 fãs, o que significa que
grande parte dos novos fãs da página chegaram este ano desta forma.

Esquema 2 - Top 3 anúncios que foram mais eficazes.
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6.5. Outros

Participação na British Birdfair 2017
A maior feira dedicada ao birdwatching decorreu este ano de 17 a 20 de agosto em Rutland
Waters, Egleton (Reino Unido). A SPEA marcou mais uma vez presença na Birdfair,
representando este ano dois dos seus projetos: o Life Berlengas e as Terras do Priolo.
Embora nenhum destes projetos estivesse relacionado com o festival, a SPEA aproveitou a
oportunidade para promover o festival, por considerar que o público que visita este certame
é relevante para promover o festival. Este ano não se verificou o apoio da Associação de
Turismo do Algarve, por isso todas as despesas foram suportadas pela SPEA.
No stand era possível encontrar o roll-up e flyers do festival, em inglês. Várias pessoas
dirigiam-se ao stand para fazer perguntas sobre o festival. Algumas já tinham ouvido falar,
outras ficaram interessadas e deixaram o seu e-mail para receber a newsletter do evento.
Tivemos também visitas de pessoas que já foram e tencionam voltar. O festival é sem
dúvida um dos temas que chama mais pessoas ao stand, mas torna-se um pouco
descontextualizado falar dele quando o mote do stand não tem nada a ver com o Algarve e
as pessoas pedem mais informação sobre a região e esta não existe.
De realçar ainda, que a SPEA está presente na Birdfair há 10 anos e sendo também um
parceiro BirdLife, existe também uma relação de confiança por parte de quem visita o stand.

Newsletters
Foram enviadas 5 newsletters, todas elas nos 2 idiomas do Festival (PT e ING). O envio das
newsletters foi feito através da plataforma Egoi, continuando a aposta do ano passado em
envios mais criativos, com call to actions para suscitar curiosidade nas pessoas fazendo
com que visitassem o website.
Efetuando uma breve análise à Tabela 20, observa-se que a taxa de abertura das
newsletters foi muito positiva, com mais de 40%. A taxa de abertura e cliques foi de uma
forma geral mais elevada na versão portuguesa, ao contrário de 2016. Tendo em conta que
a plataforma faz a limpeza de endereços inativos e que esta base de contactos foi
atualizada ao longo do ano, a taxa de remoções foi residual em ambos os idiomas.
Tendo em conta as taxas de abertura da Newsletter, é assumido que esta possui um papel
crucial na divulgação do festival.
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Tabela 20 – Análise das Newsletters enviadas

Nº Newsletter

#1 – 25-06-2017

IDIOMA

PT

LINKS PARA CONSULTA

http://mkt.spea.pt/vl/43dc6311e25076d93c92039

CONTAC

ABERTUR

CLIQUES

REMOÇÕ

TOS

AS [1]

[2]

ES [3]

805

42.03%

7.46%

0.99%

102

72.28%

12.33%

0.98%

824

36.22%

23.91%

0.49%

102

61.39%

29.03%

0.98%

818

33.54%

17.22%

0.49%

267

43.63%

6.19%

3%

844

33.93%

13.68%

0.47%

260

43.58%

10.71%

1.15%

968

35.06%

24.56%

0.41%

257

42.75%

11.01%

0.78%

9b02ff-0-cab228fc1e9ze0egGie
#1 – 27-06-2017

ING

http://mkt.spea.pt/vl/b126674be9bc3-6ba6870a760696635220a30d21e9Ge0egGie

#2 – 15-07-2017

PT

http://mkt.spea.pt/vl/d247c64be3f13786ba9b51b98f36592f76-87194e9Ue0egGie

#2 – 15-07-2017

ING

http://mkt.spea.pt/vl/44bdc-a2e63b8b39d4ff91d4837a6d4671063b-2ea3e0egGie

#3 – 22-08-2017

PT

http://mkt.spea.pt/vl/5-dc-292e862a4343faa7684507f138739b8b264eare0egGie

#3 – 23-08-2017

ING

http://mkt.spea.pt/vl/6a3036b0ecb199c293b6808
31114f7c86d23c1c3-eaxe0egGie

#4 – 19-09-2017

PT

http://mkt.spea.pt/vl/2678f1cde484-1f8488d4add209127b14454fb32eaVe0egGie

#4 – 20-09-2017

ING

http://mkt.spea.pt/vl/91cda962e01103bcb060882
bc4f3-a-d92df505-ceaWe0egGie

#5 – 02-10-2017

PT

http://mkt.spea.pt/vl/9fc7f960e4-866d0925c52bf88323f5d4c811011eble0egGie

#5 – 02-10-2017

ING

http://mkt.spea.pt/vl/7c4c5fd1e31071125fb1332857f40a3d0278478aebpe0egGie
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Legenda:
[1] Percentagem de contactos que abriram a newsletter
[2] Percentagem de “cliques” efetuados pelos contactos nas ligações externas apresentadas na newsletter
[3] Percentagem de e-mails removidos da lista devido a erro de servidor ou a já não existem e recipientes que
pediram para sair da lista

Fam/Press-trip organizada pela ATA
A ATA organizou mais uma vez uma press trip ao Algarve, com participação em algumas
atividades do festival e também com um dia dedicado a observar aves em vários hotspots
da região. Este ano estiveram presentes 4 jornalistas. Dois de publicações inglesas: um da
Birdwatching Magazine e outro da BBC Wildlife; e dois franceses: um da Ornithomedia.com
e outro da Les Globe Blogueurs. Os jornalistas, além de participarem nas atividades do
festival, entrevistaram também a organização. Algo que pode ainda dar frutos em futuras
publicações, nomeadamente para promover a edição do próximo ano.
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Parceria com a CP
Uma das grandes novidades deste ano, foi a parceria com a CP, que além de atribuir um
desconto de 30% de descontos aos participantes que usassem o comboio para ir ao festival,
facultou espaço nas suas estações do Algarve para colocar cartazes do festival, que
mencionavam a parceria e desconto.

Publicidade paga
Este ano a Câmara Municipal de Vila do Bispo recebeu pela primeira vez apoio da Região
de Turismo do Algarve, através do programa Valorizar, para investir na divulgação do
festival. Algo, que a nosso ver, contribuiu em muito, para o sucesso desta edição.

A escolha dos meios que são discriminados em seguida tentou abranger um leque
diversificado de plataformas de divulgação, relacionados com o público-alvo do festival.
Houve também uma tentativa de abranger meios online, impressos e rádios, tendo em conta
as verbas aprovadas para este efeito.

Os spots foram adaptados pelas rádios, com base em textos enviados por nós. No caso da
Kiss FM, o spot foi em inglês, pois o público-alvo eram os estrangeiros residentes no
Algarve.
Tabela 21 – Publicidade online e impressa

Publicações

Preço

Duração

O que inclui

861,00 €

1 anúncio – 23 set.

1 publicação do cartaz

3.075,00 €

1 semana online +

Artigo especial focado no festival,

publirep. – 23 set.

alguns dias na Home page e banner

/Websites
Revista
Fugas
(Público)
Diário de
Notícias

Home page
Wilder

393,60 €

2 semanas + bónus

Banner na Home page

de 1 semana
Facebook

TOTAL

216,00 €

2 meses

Promoção de posts e anúncios feitos

alternadamente

por nós

4 545,60 €

Relatório da 8ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _55

Tabela 22 – Publicidade em rádio
Publicações

Preço

Duração

O que inclui

553,50 €

20 dias /5 por dia

inclui spot feito por eles

Kiss FM
Algarve

1 semana Anúncio e

TSF
TOTAL

1.509,39 €

Apoio a programa

Spot com base no nosso guião;

Fórum “TSF”

spot e "programa patrocinado por"

2 062,89 €

Convites aos jornalistas
Este ano houve verba para fazer uma press trip dirigida a jornalistas, de modo a
vivenciarem a experiência e escrever na primeira pessoa. Infelizmente, verificámos que
seria complicado conciliar agendas e disponibilidades de todos ao mesmo tempo, por isso,
optou-se por flexibilizar as deslocações dos jornalistas, sem impor um programa fixo,
permitindo que escolhessem o que mais lhes interessava. Eles podiam ir e vir quando
desejassem, dentro das datas do festival e poderiam ser reembolsados de algumas
despesas. Infelizmente, mesmo assim, apenas se conseguiu a participação da Wilder, da
revista Passear, do site Algarve Hoy e da revista Tudo Jardins. Estava prevista a Pumpkin,
um site e newsletter dedicados a atividades para os mais novos, mas devido a problemas
familiares tiveram que cancelar em cima da hora.
Foram contactados cerca de 15 meios, mas infelizmente devido a indisponibilidades de
agenda ou outras prioridades os jornalistas não puderam aceitar o convite. Apesar de tudo,
os jornalistas que escrevem sobre temas relacionados com meio ambiente e turismo de
natureza, revelaram interesse e ficaram com pena de não conseguir participar. Os meios
que participaram escreveram artigos sobre o evento e ajudaram na respetiva divulgação.

Concurso aves de madeira decoradas
Este ano foram distribuídas aves de madeira a diversas escolas do concelho e também aos
parceiros do evento. O objetivo era divulgar o evento pelo concelho e envolver a população,
promovendo o uso de materiais reciclados para a decoração das respetivas aves. O
resultado foi ter a Vila de Sagres decorada com as várias “obras primas” elaboradas pelos
alunos do concelho e as aves dos parceiros a decorar os seus espaços. No final foi feito um
concurso, que teve um júri com elementos da organização do festival, que destacou uma
das aves. Este ano a vencedora foi a Winf4All. Não houve um prémio, mas para o ano será
algo a pensar. Esta foi, sem dúvida, uma ação que surpreendeu a organização pela
qualidade dos trabalhos apresentados.
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Outras ações
Este ano foram enviados e-mails diretos a todos os parceiros com sugestões de posts
gerais que podiam usar no seu Facebook, com textos em português e inglês e imagens.
A SPEA e Almargem usaram também os seus canais de divulgação para promover o
festival, nomeadamente site, Twitter, Newsletters e Facebooks.
Houve ainda alguns meios que se associaram ao festival e cederam espaço publicitário:
- Banner na Home page do Sul Informação
- Banner no AlgarveHoy
- Spot na Rua FM
Outra iniciativa foi a colocação de uma caixa-ninho para receber donativos dos participantes
no secretariado, dinheiro este que tinha como objetivo ser dividido pelas duas ONGA
envolvidas no evento. No total resultou em cerca de 90 euros.
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7. IMPACTO ECONÓMICO
Por forma a avaliar o impacto económico do Festival para o tecido empresarial parceiro do
evento, nos 5 dias em que decorreu, e analisar a sua evolução, tal como nos anos
anteriores foi enviado email com link a um questionário on-line a todos os parceiros, já que
este processo se verificou eficaz nos anos anteriores e porque facilita a análise dos
resultados. Este ano verificou-se um pequeno acréscimo (51,8%) dos parceiros que
responderam ao questionário comparativamente ao ano passado (48,4%), contudo a
percentagem continua a ser baixa e aquém do desejável para ter valores reais. Assim, mais
uma vez os resultados obtidos devem ser tidos em conta como uma aproximação à
realidade, e não como resultados efetivos, pois quase metade dos parceiros não
responderam ao questionário e muitos dos participantes também consome no restante
tecido empresarial não parceiro oficial do Festival.
Foram enviados e-mails para 57 parceiros e destes obteve-se resposta de 30 (52,6% do
total de parceiros), nomeadamente: 8 alojamentos (47,1% deste grupo), 12 empresas de
animação (85,7% deste grupo), 0 loja (0% deste grupo), 4 lojas no Forte do Beliche (66,7%
deste grupo), 2 restaurantes (16,7%), 2 Saúde e Bem-Estar (66,7%), 1 transportes (50%) e
1 supermercado (100%).
Enumera-se abaixo o resumo das respostas, por grupo de parceiros:

Alojamentos (8 questionários)
 Nº de alojamentos que receberam participantes do festival: 8
 Nº de participantes do festival que dormiram nos alojamentos: 103
 Receitas totais obtidas: 9.090€
 Valeu a pena participar em 2017? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2018? Todos responderam que “sim”

Empresas de animação turística (12 questionários)
 Nº de empresas que receberam participantes do festival: 11
 Nº de participantes nas suas atividades: 427
 Nº de pessoas “diferentes” que participaram nas suas atividades: 394
 Receitas totais obtidas: 8.421€
 Valeu a pena participar em 2017? 11 responderam “sim” e 1 respondeu “não”
 Voltaria a participar em 2018? Todos responderam que “sim”

Lojas presentes no Forte do Beliche (4 questionários)
 Nº de lojas que tiveram como clientes participantes do festival: 4
 Nº de participantes do festival que compraram nas lojas: 100
 Receitas totais obtidas: 938€
 Valeu a pena participar em 2017? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2018? Todos responderam que “sim”
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Restaurantes (2 questionários)
 Nº de restaurantes que tiveram como clientes participantes do festival: 2
 Nº de clientes participantes do festival: 28
 Receitas totais obtidas: 488,90€
 Valeu a pena participar em 2017? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2018? Todos responderam que “sim”

Saúde e Bem-estar (2 questionário)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 2
 Nº de clientes participantes do festival: 60
 Receitas totais obtidas: 290€
 Valeu a pena participar em 2017? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2018? Todos responderam que “sim”

Transportes (1 questionário)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 1
 Nº de clientes participantes do festival: 10
 Receitas totais obtidas: 95€
 Valeu a pena participar em 2017? Sim
 Voltaria a participar em 2018? Sim

Supermercado (1 questionário)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 1
 Nº de clientes participantes do festival: 194
 Receitas totais obtidas: 194€
 Valeu a pena participar em 2017? Sim
 Voltaria a participar em 2018? Sim

Total Global
Categoria
Alojamentos
Empresas de Animação Turística

Valor (€)
9.090,00
8.421,00

Lojas no Forte do Beliche

938,00

Restaurantes parceiros

488,90

Saúde e Bem-Estar

290,00

Transportes

95,00

Supermercado
Total

194,00
19.516,90
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Analisando aos resultados obtidos, salienta-se que este ano, dos parceiros que
responderam aos questionários, apenas um parceiro não realizou vendas durante o evento
e quase todos reconhecem a importância do evento e acreditam nos benefícios que este
traz para a região; por isso, dos 30 parceiros que responderam apenas 1 afirma que não
valeu a pena ser parceiro do Festival este ano, contudo todos referem interesse em ser
parceiros em edições futuras, o que é um indicador positivo.

Relativamente ao retorno financeiro, analisando aos valores obtidos pelos questionários
obtivemos um valor de 19.516,90€, inferior em 3.588,10€ ao valor do ano passado,
contudo convém salientar que esta edição decorreu em 5 dias, menos 1 dia que na edição
passada. A esse valor devem ser adicionados os gastos que o promotor teve com o staff e
voluntários na aquisição de serviços dos parceiros locais (parceiros esses que infelizmente
não enviaram o questionário e, por isso, não existe duplicação de valores), assim como as
vendas que o promotor e copromotores tiveram nas suas lojas localizadas no Forte do
Beliche.
Passam a discriminar-se os valores por categoria:
- 2.647,50€ em alojamento;
- 4.384,95€ em restauração, relativo à alimentação diária do staff e voluntários e ao jantar
convívio;
- 920€ em restauração, paga pelos participantes e pela Associação de Turismo do Algarve
no jantar convívio;
- 3.872,50€ em lojas do promotor e copromotores localizados no Forte do Beliche.

Somando estes valores obtemos o valor de 11.824,95€. Ao adicionar este valor com o valor
obtido através dos questionários resulta o valor total de 31.341,85€.

Nos questionários rececionados, foram mencionadas algumas sugestões de melhoramento
que se adicionaram às sugestões para 2017.

Tal como se tem verificado nas edições anteriores, continua a verificar-se pouco
envolvimento dos parceiros, continuando a registar-se dificuldade na receção de respostas
às solicitações efetuadas pela organização. O grupo de parceiros mais ativos, que mais
divulga o evento junto dos seus meios de divulgação e que responde rapidamente a todas
as solicitações da organização continua a ser o das empresas de animação turística.
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8. AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Após o Festival enviou-se um email a todos os participantes inscritos e que tinham facultado
o seu email, num total de 268, a solicitar que avaliassem o evento, recorrendo a um
formulário on-line criado para o efeito, disponibilizado em Português e Inglês. Receberam-se
92 formulários (em 2016 receberam-se 76), dos quais 69 foram de participantes residentes
em Portugal, 8 no Reino Unido, 6 na Espanha, 3 na Bélgica, 3 na Alemanha, 1 na Áustria, 1
no Canadá e 1 na Ilha de Man.

Resumo das respostas obtidas:
A média de idade das pessoas que responderam foi de 47 anos, sendo que o intervalo
variou entre os 22 e os 74 anos (comparativamente a 2016, diminui ligeiramente). Se
analisarmos separadamente as respostas ao formulário ao Português e em Inglês, nas
primeiras a média de idade foi 45 anos e nas segundas de 55 anos.

Tal como se tem verificado nas edições anteriores, a maioria dos participantes que
respondeu (74%) não é sócio de nenhuma das associações (SPEA e Almargem), tal
como como se verificou nas edições anteriores. Dos que responderam, 21% são associados
da SPEA e 4% da Almargem.

Em relação ao número de dias em que os participantes estiveram no festival, a maioria ficou
os 5 dias (25%), ao contrário das edições anteriores em que ficavam maioritariamente 3
dias. Porém, esta foi a segunda opção (24%). A opção de 4 dias foi a menos escolhida
(11%).

A principal motivação não se alterou e continua a ser a participação em atividades
relacionadas com a observação de aves e a natureza em geral (74%), seguida, com um
valor bastante mais baixo, da possibilidade de aumentarem os seus conhecimentos sobre
os temas abordados (20%). O número de respostas nas outras opções foi residual.

Sobre a forma como os participantes tiveram conhecimento do Festival verificou-se que, tal
como em 2016, apenas a opção Jornais/Rádios/TV não foi escolhida. O website do
Festival continua a ser o meio mais eficaz, mas este ano o Facebook melhorou e obteve o
mesmo resultado que este (14%). Logo a seguir tem-se os amigos/colegas e os meios da
SPEA (12%), sendo que as contribuições da Newsletter e da Internet (de forma genérica)
também são importantes (9%).

Os participantes continuam a preferir ir em grupo ao festival (74% das respostas),
formados por 2 pessoas (63%).
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Na questão referente ao valor gasto durante os dias e que esteve no Festival nos parceiros
locais (alojamentos, restaurantes e lojas), a média foi de 191€/pessoa (valor menor que em
2016, que foi de 263€), e os valores variaram entre 0€ (respostas dos participantes
residentes no concelho) e 1.500€.

A apreciação global do Festival continua a ser francamente positiva, com 48% de
respostas a classificarem como Muito Bom e 46% Bom. Relativamente à duração do
evento, 54% classifica-a de Muito Bom e 40% de Boa.

A gestão das inscrições (on-line) continua maioritariamente a ser referida como Muito
Bom (52%). Quanto às inscrições no secretariado, a opinião também continua bastante
favorável, com 56% das respostas a considerarem Muito Bom e 39% de Boa.

A maior parte das respostas continua a classificar as lojas presentes no Forte do Beliche
com Bom (50%), sendo que houve mais pessoas a classificarem de Muito Bom
comparativamente a 2016 (23%), seguida de Razoável (22%).

Em relação aos materiais distribuídos, nomeadamente, a pulseira e o programa impresso,
as opiniões continuam muito positivas, com 44% a classificarem de Bom e 40% de Muito
Bom.

A sustentabilidade do festival foi considerada pela maioria como Bom (57%).

Sobre o jantar convívio, apenas se obtiveram 27 respostas, tendo-se verificado um maior
descontentamento pela opção escolhida este ano, com mais respostas distribuídas pelas
várias categorias (4% Muito fraco, 15% Fraco, 33% Razoável, 22% Bom e 26% Muito Bom).

A apreciação global das atividades é novamente muito valorizada, com 48% das
respostas a classificarem como Boa e 46% como Muito Boa. A diversidade do programa foi
classificada como Muito Boa em 59% das respostas; Sobre os conhecimentos adquiridos
nas atividades, a maioria classificou de Bom (53%); A duração das atividades foi
considerada de Boa por 63% dos participantes; O desempenho dos guias foi mais uma vez
um dos parâmetros melhor avaliados, com 57% das respostas a considerarem como Muito
Bom.

Por fim, face à pergunta se voltaria a participar no evento, apenas 1 pessoas respondeu que
não alegando que não respondeu às expetativas pois esperava conseguir observar as aves
de mais perto.
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9. SUGESTÕES PARA 2017
Materiais e Equipamentos
Sinalética
- Sinalética no ponto de encontro das atividades, sobretudo para as que não tenham inscrição
(e indicador no local caso o ponto tenha sofrido alteração)
- Espaço criança: sinalética mais visível (melhor sinalização do espaço), com indicação do
programa
- Lona maior ou outdoor junto à estrada onde se vira para o Forte do Beliche, a indicar que o
“coração” do festival é ali
Vários
- Posters no Forte sobre as aves de Sagres, importância para a migração, hotspots, etc, para
quem não tenha tempo de participar nas atividades, ou aqueles visitantes que apenas vão ao
Forte
- Programa afixado nos diferentes locais de realização (hoje aqui acontece...)
- Merchandising: colete do festival, boné t-shirt, kit do participante (caneca, t-shirt, colete, p.e.),
checklist das aves do Festival (nova edição com nomes em espanhol e francês)
- Disponibilizar caixa de sugestões
- Guião do parceiro traduzido para inglês
- Fazer mais coletes do Festival para identificação do staff e de todos os guias (incluindo das
entidades parceiras/apoio)
- Melhorar acesso à Internet: para o staff e para os participantes partilharem infos nas redes
sociai (ex.: ter um hotspot de net - pedir patrocínio à Vodafone)
- Ter computadores e projetores fixos nas salas das palestras para evitar transportar-se estes
equipamentos de um lado para outro
- Mudar o computador da Junta de Freguesia pois é muito lento
- Elementos da organização terem um crachá com o nome e função no festival
- Wallpapers do festival nos computadores usados nas palestras
- As aves de madeira deviam estar mais relacionadas com o festival. Em muitos sítios não se
percebia o contexto. Colocar uma chapa com uma inscrição nas patas ou uma etiqueta no bico
a falar do festival.
- Atribuir prémio à melhor ave e outros simbólicos para os restantes participantes (ex. : ave tipo
«óscar», em que a vencedora seria dourada com algo escrito e as restantes doutra cor)
- Checklist com nomes em espanhol e francês
- Guia sobre hotpots em Sagres para a observação de aves
- Roteiro(s) pré-definidos e conhecidos pelo staff do secretariado, que permitam encaminhar os
participantes para locais interessantes de observação de aves (importante sobretudo para
quem quer andar sozinho ou não consegue participar nalgumas atividades)
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Comunicação
Publicidade
- Cartazes sobre o Festival deviam estar na estrada logo nas férias da Páscoa (altura em que
muita gente visita Sagres).
- A verba para publicidade deveria aumentar, de modo a ser possível aumentar o raio de ação
da divulgação.
- Produzir pequenos clips de vídeo do evento que os parceiros possam divulgar, aumentando
assim o buzz sobre o evento, durante o ano;
- Diminuir o “marketing em papel” para ir de encontro à vertente “eco”

Divulgação institucional
- Ter um vídeo promocional curto para TV (RTP2 espaço institucional) e outro maior para web.
- Divulgação do festival e das imagens no birdforum ou outros fóruns internacionais
- Iniciar a divulgação do Festival com mais antecedência para os participantes agendarem as
suas férias
- Investir numa divulgação direcionada ao mercado francês, espanhol e alemão.

Imagem
- De modo a aumentar o alcance da página do Facebook, investir numa imagem ainda mais
coerente do festival Ex.: Para além de fotos com o logo, ter imagens com mensagens
apelativas.

Jornalistas
- Poderia atrair mais jornalistas organizar uma press trip, direcionada a jornalistas nacionais,
algum tempo antes ou durante o festival, em conjunto com a Região de Turismo do Algarve,
que incluísse diversas atividades de lazer relacionadas com a Natureza

Aplicações
- Possibilidade de registo de avistamentos online para os participantes
- App com a checklist das aves em várias línguas (pt, en, es, fr, de)
- App para check-in dos participantes (ver Inscrições)
- Plataforma de divulgação dos resultados da anilhagem (incluindo espécies e números)
- Facebook: possibilidade do link do site (ex. pag. Atividades) estar associado à imagem dessa
página, em vez de aparecer sempre o logo do Festival
- Plataforma (grupo whatsapp p.ex) para divulgação de espécies avistadas (e coordenadas
GPG do local de avistamento) entre os participantes no festival, de modo a que tenham acesso
rápido a essa informação. Isto será interessante para aqueles observadores que querem juntar
espécies à lista.
- Plataforma de divulgação de boleias durante o festival para as pessoas se deslocarem entre
locais, sem a necessidade de irem vários carros, e até para aqueles que se deslocam de
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transportes públicos e depois no festival não têm viatura própria; Alternativa: sugerir aos
participantes colocarem necessidade/disponibilidade no evento do Facebook do Festival
- Avistamentos atualizados continuamente no site (português, inglês e científico)
- Divulgar listas de aves diárias nos fóruns nacionais e internacionais, fórum aves, bird forum, o
congénere espanhol, francês, para atrair mais “experts” nas próximas edições

Vários
- Ecrã com atualizações permanentes, em tempo real
- Orçamentar com a empresa de design a elaboração de imagens mais apelativas para as
redes sociais, com logos nas imagens e frases
- Pedir aos guias das atividades (incluindo empresas) o envio diário da lista das espécies
observadas. Ideia para a sua implementação: haveria um número de telefone específico e
apenas disponibilizado aos guias para que, no fim de cada actividade, pudesse ser logo
atualizada a lista de espécies avistadas.
- Elaborar um diário do Festival, isto é, uma espécie de jornal do festival, onde se mostra o que
aconteceu no dia anterior e os destaques para esse dia, etc.
- Balanço diário, oral, das observações e das atividades
- Disponibilizar a lista de participantes aos guias na véspera, ou com a maior antecedência
possível
- Identificar elemento de staff para a informação ornitológica das diferentes atividades em curso
– deste modo seria possível “canalizar” algumas saídas para os locais onde se estão a
concentrar aves ou ou foram observadas algumas aves mais raras (detetadas no âmbito de
outras atividades ou por participantes). Outra possibilidade seria os guias de várias atividades
disporem de walkie-talkies e poderem manter entre si algum tipo de contacto.
- Alterações nas atividades devem ser comunicadas aos participantes por SMS (não por email)

Website do Festival
- Programa: poder filtrar por atividade, dia e participante
- Informações úteis: sugestões (organizadas) para participantes que se deslocam sem carro
- Mapa digital das localizações dos pontos de encontro
- Criar ficha de parceiro para as entidades que apoiam com a realização de atividades
gratuitas. Porquê: porque desta forma vamos poder associar a essas fichas um link para todas
as atividades que eles dinamizam (neste momento os apoios têm apenas logo + site)
- Poder filtrar por SPEA, Almargem, A Rocha, etc
- Ser possível ter mais que 1 entidade responsável
- Aparecer pop up quando as pessoas se inscrevem em atividades sobrepostas
- Quando se inserirem imagens nas fichas das atividades reduzir o tamanho para demorar
menos tempo a abrir
- Nos destaques, possibilidade de criar link direto individual para cada notícia e não ser apenas
possível o link geral da homepage
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- Filtros: tendo como exemplo as atividades para crianças, se carregarmos nesta categoria
depois apenas conseguimos filtrar por dia; não há possibilidade de selecionarmos “atividade
crianças” e aparecer a listagem dessas atividades em todos os dias ao mesmo tempo a partir
da listagem do tipo de atividades na homepage por exemplo
- Possibilidade de imprimir as fichas das atividades em pdf (ocupar apenas 1 folha)
- Ser possível haver um link direto para cada notícia; na página do programa, cada vez que se
seleciona um filtro para um determinado dia deve ficar no dia que estamos a pesquisar e não
voltar ao Dia 1
- Inserir mais textos sobre outros temas para além de aves no site e simplificar os textos que
estão lá neste momento, incluindo alterar as fotos
- Backoffice: quando se insere uma foto numa notícia na versão PT, esta devia ficar
automaticamente disponível para a versão ING;
- Poder colocar mais que um parceiro como responsável por atividades
- Impedir que o formulário permita inscrever em atividades a acontecer ao mesmo tempo;

Programa
- Uniformizar os nomes das atividades no site e no programa impresso (fazer isso para as
atividades antigas)
- Símbolo de atividades para crianças apenas aplicado nas atividades que sejam
prioritariamente para elas (e não as que são para todas as idades)
- Avisar se podem levar cães ou não em cada atividade
- Aumentar o tempo entre atividades/palestras e deixar claro aos palestrantes o tempo que têm
disponível para evitar situações de sobreposição
- Na descrição das atividades, o local de encontro diria “concentração no ponto de encontro”,
com alusão à sinalética que estaria afixada no sítio (ver item materiais e equipamentos)
- Horário da atividade anilhagem começar pelas 7h45 (não mais cedo)
- Destaque no programa para as atividades dirigidas às crianças, ou programa separado dos
adultos
- Considerar não ter inscrição prévia para as palestras/cursos teóricos
- Uma classificação/designação mais clara para alguns tipos de atividades no programa,
sobretudo impresso (ex. curso, não se percebe se é em sala ou no campo)
- Mais rigor no cumprimento da hora de início das atividades para não prejudicar a participação
nas seguintes
- Alterar horários de algumas atividades para evitar serem realizadas na altura de maior calor
- Não reduzir nº de atividades gratuitas
- Imprimir programas mais atempadamente
- Distribuir desdobráveis por todos os parceiros
- Não haver tantas atividades sobrepostas que fazem a escolha de programa por vezes difícil
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Inscrições
Formulário on-line
- Manter a mesma ordem de tabela do front office
- Exportar em formato "linha de excel"
- Mostrar atividades ordenadas por dia (já faz) e por hora (vêm misturadas)
- Formato definido para a data de nascimento (e.g. AAAAMMDD)
- Deteção automática de sobreposições horárias nas inscrições (devolvendo diretamente ao
participante as incompatibilidades)
- Bloquear inscrição nas atividades quando estiverem esgotadas
- Melhorar sistema de inscrição para reduzir nº de passos (envio da pré-inscrição, cópia do
envio da pré-inscrição, confirmação pela organização)
Outros
- Check-in dos participantes no secretariado ou on-line (App). Desta forma sabe-se quem está
presente, quem não foi ao festival, e tem-se previsão mais rigorosa para permitir novas
inscrições
- Incluir todas as atividades (incluindo as pagas no email de confirmação). Nota: duplicação de
trabalho; questão superável com a possibilidade de uso de App (área de participante)
- Lembrete de participação a enviar na véspera aos participantes (possibilidade de sms
automático)
- Maior articulação entre as entidades responsáveis pelas inscrições em atividades gratuitas

Instalações
- Melhorar acesso ao Forte do Beliche para pessoas com mobilidade reduzida (ex. portão e a
trave no chão, pedras soltas)
- Espaço para reuniões, trabalho, etc
- Ter um espaço informativo apenas sobre aspetos relacionados com o que ver em Sagres,
como ir, etc.
- Balcão ou fila diferente das pessoas que vêm para as atividades e as novas inscrições
- As instalações da Junta não são muito acolhedoras. A sala pequena deve ser evitada:
pequena, muito calor e mau cheiro
- Nas palestras que decorrem na Junta de Freguesia averiguar possibilidade de usar o sistema
de som das salas
- Disponibilizar mais casas de banho no Forte e noutros locais
- Arranjar espaço para troca/venda de material usado entre os participantes e se possível com
a disponibilização de café
- Colocar um caixote pequeno, em madeira ou pedra, que fique do lado de fora do portão do
Forte;
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Atividades
Novas atividades
- Mais palestras sobre identificação de espécies (várias) e a decorrer no início do festival para
que os participantes possam aplicar os conhecimentos adquiridos
- Desenvolver atividades em parceria com a Sociedade Portuguesa de Botânica, a Sociedade
Portuguesa de Entomologia e o CCV Lagos (marcar reunião para analisar ideias de atividades),
Pav. Ciência Viva e Universidade do Algarve (ex. atividades dirigidas a estudantes de biologia
aquática)
- Atividades em francês
- DONAS no Forte do Beliche (incluindo para crianças)
- Jogo da glória, com base no mapa de sagres (para crianças)
- Construção de caixas ninho, construção de abrigos para morcegos, construção de apitos e
chamarizes, construção de charcos (Vasco Flores)
- Abordar novas temáticas: recolha de lixo, ética ambiental, legislação ambiental, zona
intertidal, dinâmica do oceano em Sagres, plantas invasoras (como se faz na Semana da Ria
Formosa), campismo selvagem, fiscalização no parque, perturbação pelos observadores de
aves e turistas, Largadas de Balões e os seus problemas, os riscos do lixo que fazemos
- Visitas em inglês sobre a história de sagres, geologia, outras que deem a conhecer o
património
- Pequenas saídas (cerca de 30 min) perto de Sagres sobre botânica e geologia (para facilitar a
participação de mais pessoas)
- Atividades de ilustração/desenho de aves
- Atividade para capturar borboletas noturnas
- Mini-curso identificação de aves marinhas, nível II
- Projeção de filmes sobre aves (documentários ou ficção. Ex.: Big Year)
- Competição fotográfica, ou concurso de fotografia: Aves de Portugal ou Aves do Algarve
- Atividades dinamizadas pela população local (ex. fazer nós de pescador)
- Identificação de aves pelo canto
- Iniciativas de voluntariado durante o festival
- Atividade sobre plantas comestíveis
- Música portuguesa no Festival
- Voltar a ter atividades sobre libélulas, libelinhas, borboletas e de plantas
- Atividade que relacione as aves com as plantas que comem, para quem quiser plantar essas
espécies
- Atividades de fotografia, nível mais avançado
- Exposição de fotografia com autores locais

Exposições
- Exposição Angry Birds (Pav. Ciência Viva)
- Outros temas (Vasco Flores)

Relatório da 8ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _68

Melhorar atividades
- Realizar a avaliação de cada atividade no final da mesma
- Atividades com as escolas no Forte do Beliche não podem depender do comboio para a
deslocação dos alunos (não cumprimento dos horários)
- Sessão de alongamentos num espaço fechado e cada participantes traz o seu tapete ou
disponibilizar-se tapete grande fofinho
- Realizar a avaliação do festival no secretariado
- Realizar atividades para crianças no centro de Sagres, para facilitar a participação das
mesmas sem implicar que precisem de boleia dos pais até ao Forte
- Pequeno passeio de observação de aves dirigido a crianças (com story telling), apelando ao
estimulo sensorial (saber, procurar, escutar, observar…)
- Horário do comboio: cumprir horário, reavaliar a paragem de ½ hora no forte que implica fazer
menos viagens e uma longa espera nas estações seguintes
- Tentar evitar que os concertos no Forte sejam muito ao fim da tarde, quando fica frio e
humidade
- Jantar convívio sem música durante o jantar, num local que proporcione maior convívio entre
os participantes e seja exclusivo para estes, buffet, com quizz ou outro jogo, e mais barato
- Não fazer saídas de campo para observação de anfíbios ou répteis, pois há muito poucas
espécies
- Anilhagem de tarde dirigida apenas a famílias (pelo menor nº de espécies capturadas).
Analisar possibilidade de não implicar inscrição
- Nas atividades que tenham como ponto de encontro a Pousada de Sagres, clarificar o local
de junção do grupo
- A Historia de Sagres numa viagem de comboio com horário mais rigoroso e integrada no
horário de deslocação do comboio
- Não marcar atividades semelhantes (ex. saídas noturnas), no mesmo horário e com itinerário
semelhante
- Entregar o foco de luz carregado nas atividades noturnas
- Disponibilizar telescópios para a atividade de monitorização de aves (Strix)
- Atividade “Observação de aves 4x4” com guia mais especialista em aves e natureza no geral
ou então clarificar melhor a atividade e não usar o termo “safari” para não induzir em erro
- Observatório móvel: explicar melhor que estará num ponto fixo ou então fazer deslocações no
mesmo a vários locais; camuflar mais o carro
- Mais oportunidades para os participantes participarem nas anilhagens
- Nas saídas noturnas não ter grupos muito grandes e pedir aos participantes para não fazerem
barulho
- Na descrição da atividade de bioacústica referir que se destina a público mais especialista
- Na atividade de Flora e Fauna de Beliche não usar terminologia tão técnica e alargar a
observação a mais espécies, não incidindo tanto nas aves
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- Não fazer atividades bilingues (incluindo saídas de campo). Escolher uma língua apenas
- Descobrir as aves da igreja de Vila do Bispo: descrever melhor a atividade para não induzir
em erro sobre o que se vai observar
- Geodiversidade da Costa Vicentina: nas recomendações referir a condição física dos
participantes (nível de exigência física)
- Curso de fotografia – módulo II: inserir parte prática do campo ou fazer um módulo III
- Observação de répteis e anfíbios, tentar reduzir a parte teórica
- Pedir aos guias para gerirem bem os grupos a nível do envolvimento de todos os
participantes
- Introdução às aves de rapina: reduzir a quantidade da informação transmitida e proporcionar
mais interacção com os participantes
- Aula de yoga: cumprir a duração da atividade (não reduzir)
- Reforçar a possibilidade de se emprestar binóculos nas atividades
- Ter atividades com níveis diferentes
- Massagens terapêuticas com horário de funcionamento mais alargado no Forte

Sustentabilidade ambiental
- Canecas do festival (e.g. alumínio, com o logo) + mosquetão para prender ao cinto, mediante
pagamento de caução
- Depósito de água grande em vez de garrafas
- Sensibilização dos parceiros para os perigos dos plásticos na vida marinha: redução das
palhinhas, copos de plástico e sensibilização dos participantes para que evitem o plástico
- Controlo mais apertado na separação de lixos no Forte de Beliche
- Criação de um saco reaproveitável (de boa qualidade), com o logo do Festival, entregue
individualmente a cada participante em atividades de campo, para que estes possam colaborar
na recolha de lixos em locais por norma menos frequentados. O tipo e a quantidade de lixos
poderiam ser monitorizado e pesados, registando-se assim locais mais problemáticos e
estabelecidas estratégias para a minimização de focos de lixo. Estes sacos poderiam funcionar
todo o ano, designadamente com as empresas de Turismo de Natureza e com os pescadores
locais
- Considerando a afluência de pessoas nesta edição, pensar num programa que "dilua" a carga
humana por todo o território, minimizando a massificação/concentração no terreno e nos
horários
- Realizar mais ações de voluntariado, incluindo durante o Festival (ex.: zona do porto)
- Alternativa ao uso de copos e colheres de plástico no café do Forte e embalagens de plástico
no “Espaço Saudável”
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Parcerias
- Selo de aderente nos parceiros (indicação faltou em muitos)
- Indicação da % de desconto
- Fazer parceria com alojamentos mais baratos (ex. parques de campismo)
- Venda de comida mais diversificada no Forte (incluindo gelados, biológica, etc)
- Parceira com uma empresa para disponibilizar o aluguer de bicicletas (convencionais e/ou a
motor elétrico)
- Inserir APA e Min. Educação nos Apoios
- Kit lanche do Intermarché com possibilidade da sandes vegetariana ou alternativa vegetariana
- Horário mais alargado do Espaço Alimentação no Forte
- Mais lojas no Forte com produtos/equipamentos relacionados com a observação de aves
- Aumentar a oferta de lojas dentro do Forte do Beliche
-Considerar o espaço exterior também para mais algumas ofertas gastronómicas ou artesanais.

Organização
- Melhorar a comunicação aos participantes das alterações de localização (resolvido, em parte,
com a App – ver sugestão anterior)
- Considerando a elevada afluência de pessoas nesta edição, repensar a capacidade de
acolhimento no Forte do Beliche (alterar espaço do secretariado, espaço do município, mais
pessoas na organização e responsáveis por ações específicas evitando centralizar tudo em
poucos coordenadores)
- Evitar que se cace perto das zonas das atividades (má imagem sobretudo junto de turistas
estrangeiros)
- Disponibilizar mais carros para o transporte do staff (não ficar dependente apenas de 1 ou 2)
- Relatório do festival com fotos do ano
- Ter questionário de avaliação no secretariado, como alternativa ao envio por email
- Voltar a usar questionários on-line para obter os dados dos parceiros e das atividades
- Definir com os guias/convidados que apenas suportamos as despesas da deslocação +
alimentação e estadia nos dias em que estes fizerem atividades
- Elaborar documento das contrapartidas dos apoios (sem dinheiro, apenas géneros)
- Acautelar desde o início o seguro das exposições
- Pedir aos guias quando enviam as atividades, nome completo, nif, nascimento e previsão de
gastos
- Dados a pedir às empresas das atividades: nº de pulseiras distribuídas e nacionalidades
- Ter espaço próprio no Festival para informações sobre Sagres, o programa, as aves (e não
centralizar isso no secretariado)
- Definir pessoa/s responsável/eis por tirar fotos com qualidade, ir às várias atividades e
selecionar fotos boas. Tem que ser do staff, autónoma em termos de transporte e conhecer os
locais
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- Contemplar verba para pagar a fotografia usada nos meios do festival ou então convidar o
fotógrafo e pagar-lhe as despesas
- Acolher melhor palestrantes que venham pela primeira vez ao festival, que podem sentir-se
um pouco desenquadrados e perdidos.
- Disponibilizar pulseiras e programas ao staff que ficar responsável pelas salas
- Pensar numa solução para evitar não comparências nas atividades sem aviso prévio
- Nome do evento que contemple componente cultura. Ex.: Festival de Observação de Aves &
Atividades Naturo-Culturais
- Considerar alterara a data do Festival para setembro (maior probabilidade de se observar
aves?)
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10. BALANÇO FINANCEIRO
Descriminam-se abaixo as despesas pagas pela C.M. Vila do Bispo:
ALOJAMENTO
Nome do Alojamento
Don Tenório
Navigator

Valor (€)
1.718,00
929,50

Total

2.647,50

ALIMENTAÇÃO
Categoria
Beberete Restaurante “O Mexilhão”
Armazém (Jantar Convívio)

Valor (€)
360,00
1.110,00

Compras (Café, copos e limpeza)

45,00

Snack-Bar Restaurante Oliveirinha

255,00

Restaurante Pescador

216,00

Restaurante A Sagres

1.140,00

Restaurante Retiro do Pescador
Restaurante Mira Rio

675,00
13,95

Bar Pau de Pita

340,00

Restaurante Armazém

230,00

Total

4.384,95

DIVULGAÇÃO
Ação
Publicidade para comboio

Valor (€)
934,04

Aluguer Comboio Turístico

4.920,00

Outdoor / estrutura sagres

2.066,24

Seguro de utilizadores do comboio

1.132,62

Publicidade autocarro e mupis

940,95

Ilustração e produção postais

2.717,95

Publicidade

6.397,26

Música

10.930

Batidos com o Coração

947,10

Total

30.986,16
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Subsídios pagos pela C.M.V.B. aos copromotores para pagamento de honorários, deslocações,
seguro de atividades e materiais:
SUBSÍDIOS DA C.M.V.B.
Nome da Entidade
Almargem

Valor (€)
17.610,87

SPEA

27.688,52
Total

45.299,39

Total Global de Despesas: 83.318€

Patrocínios angariados pela C.M.V.B. para o Festival:
PATROCINIOS
Nome da Empresa
InterMarché (Budens e Sagres)

Valor (€)
1.500,00

Unite Energy

1.000,00

Nau Hotels-Salema Beach Villages

300,00

Caixa de Credito Agrícola Algarve

350,00

Total

3.150,00

Este ano, o evento foi selecionado pela Região de Turismo do Algarve como um dos 5 eventos
a apoiar pela linha de financiamento Valorizar do Turismo de Portugal, num valor total de
17.600€ para ações de publicidade.

Total Global Investido pela C.M. Vila do Bispo: 62.568€
(*)

(*)

Para apurarmos este valor foi subtraído o valor total dos patrocínios (20.750€) ao valor total global das despesas

(83.318€).

Analisando os custos acima discriminados conclui-se que o investimento da 8ªedição do
Festival teve um valor global de 83.318,50€, sendo que os custos foram assegurados de 3
formas:


CMVB: 62.568€



Patrocinadores: 3.150€



Candidatura Valorizar (RTA): 17.600€

Efetuando uma comparação ao valor de investimento da edição passada (57.490,41€) registase um acréscimo de investimento por parte do promotor Câmara Municipal de Vila do Bispo,
aumentando o investimento em 5.077,59€.
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ANEXOS

Fig. 2 e 3 – Cartaz promocional do evento, em PT e EN, concebidos em formato A3 e muppie.

Fig. 4 e 5 – Logótipo do evento, Versão cores, em PT e EN.

Fig. 6 e 7 – Logótipo do evento, Versão P&B, em PT e EN.
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Fig. 8 – Pulseira inviolável, oferecida a todos os participantes dando acesso aos descontos oferecidos
pelos parceiros

Fig. 9 – Frente do folheto em português, com programa do evento, disponível no secretariado durante os
dias do evento.
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Fig. 10 – Verso do panfleto com localização dos parceiros do evento que realizam descontos aos
participantes e localização dos pontos de início das atividades, disponível no secretariado durante os dias
do evento, versão português.
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Fig. 11 – Frente do panfleto em inglês, com programa do evento, disponível no secretariado durante os
dias do evento.
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Fig. 12 – Verso do panfleto com localização dos parceiros do evento que realizam descontos aos
participantes e localização dos pontos de início das atividades, disponível no secretariado durante os dias
do evento, versão inglês.
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Fig. 13 – Sinalética direcional para os pontos de observação mais importantes, patrocínio do Intermaché.
ao longo da EN 125, desde Lagos até ao Forte do Beliche (Sagres).

Fig. 14 – Nova sinalética direcional dentro do Forte do Beliche

Fig. 15 – Outdoor na entrada do Forte do Beliche
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Fig. 16 – Página de Facebook do Festival da edição de 2017, com imagem adaptada

Fig. 17 – Foto do stand da SPEA na Birdfair este ano com alusão à edição do festival de 2017
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Fig. 18 – Publicidade na revista Fugas, suplemento do jornal Público

Fig. 19 – Banners no site Sul Informação – www.sulinformacao.pt
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Fig. 20 – Publicidade Native no Diário de Notícias – www.dn.pt

Fig. 21 – Banner no site da Wilder – www.wilder.pt
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Fig. 22 – Publireportagem no Diário de Notícias, na versão impressa
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