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1_ Relatório da 8ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres

Sobre a Organização:
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.
2

Com uma área de 179,32 Km 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

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 9ª Edição do Festival de
Observação de Aves de Sagres, 2018
Citação: Lopes, A.; Pinheiro, A.; Domingues, J.; Bloise, C.; & 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
O número de parceiros locais (61) aumentou ligeiramente face a 2017, tendo havido novas
adesões nas categorias de alojamento, animação e lojas. Não houve inscritos na categoria
“Transportes”.
Esta edição contou com o apoio financeiro do Programa PADRE.
Atividades
Nos 4 dias do evento, decorreram 205 atividades (84 iniciativas diferentes), das quais 53,7%
foram gratuitas e 46,3% pagas. O programa teve 39% das atividades alusivas ao tema das
aves.
Participantes
Este ano estimaram-se 1171 participantes, um número muito inferior a 2018. O grande
decréscimo deveu-se sobretudo a não se terem tido em conta os participantes no comboio
turístico pela pouca precisão nestes registos. Aumentaram, contudo, consideravelmente o
número de participantes com pulseiras (de 608 para 770), apesar do evento ter menos um dia
que em 2017. Registaram-se ainda 43 nacionalidades provenientes de todos os continentes.
Espécies
A nível das aves, registaram-se 141 espécies, maioritariamente passeriformes, tendo sido
registada uma raridade. Observaram-se ainda 2 espécies de cetáceos e 3 outras espécies,
entre peixes e tartarugas,
Comunicação
Teve-se conhecimento de 114 notícias alusivas ao Festival, sobretudo emitidas em canais
online e pelos meios regionais (Algarve).
O fraco investimento em publicidade no facebook, resultou num reduzido aumento do número
de gostos e interações nesta página este ano.
Este ano, os parceiros não foram tão dinâmicos a divulgar o Festival nos seus meios.
Voltou a contar-se com o apoio do Programa Valorizar+ para ações de comunicação, tendo
permitido, nomeadamente, a divulgação de spots em rádios e a participação de 1 imprensa
online no evento.
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Impacto económico
A taxa de resposta dos parceiros sobre o impacto económico do Festival nos seus serviços
continua a rondar os 50%. Dos que responderam, apenas dois referiram que não compensou
ser parceiro este ano, mas apenas um não pretende voltar a sê-lo em 2019.
Dos resultados apurados, o festival contribuiu com 26.893,69€ de receitas para os parceiros
e empresas locais (gastos dos participantes e da organização).
Avaliação dos participantes
Os resultados da avaliação foram muito semelhantes a 2017, continuando a obter-se opiniões
muito positivas nos vários aspetos avaliados.
Das principais diferenças face à edição anterior, tem-se o número de dias em que
participaram, registando este ano uma distribuição praticamente igual nos 2, 3 e 4 dias. Em
termos de divulgação, os meios da SPEA tiveram uma importância muito superior, sendo o
segundo mais eficaz a seguir aos amigos/colegas. O novo local do jantar convívio foi do
agrado de mais participantes, face ao ano anterior.
Sugestões para 2019
Novamente foram recebidas muitas sugestões de melhoramento, sobretudo com ideias para
novas atividades e para o site. Foi reforçada a importância de se fazer um balanço do Festival
e inovar alguns aspetos na próxima edição que irá comemorar os 10 anos.
Balanço financeiro
No total, esta edição do Festival teve um custo de 91.476,44€, dos quais 72.276,44€ foram
suportados pela CMVB, 1.650€ por patrocínios e 17.550€ pelo Programa valorizar.
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2. ENQUADRAMENTO
A organização do evento foi diferente das edições anteriores. A Câmara Municipal de Vila do
Bispo ganhou uma candidatura ao PADRE, sendo que obrigatoriamente teria de subcontratar
através do procedimento de contratação pública. A autarquia de Vila do Bispo optou pelo
procedimento de consulta prévia, tendo convidado a Associação Almargem, a SPEA e a A
Rocha, sendo que destas três entidades apenas a Associação Almargem apresentou uma
proposta, tendo sido esta oficialmente aprovada a 02 de Maio de 2018, momento em que se
iniciaram os trabalhos de design e webdesign, trabalhos de elaboração do cartaz
promocional, preparação do programa, atualização do website e início dos contactos com os
parceiros locais para gerir ofertas, descontos e outras parcerias.
O evento decorreu entre os dias 4 de outubro e 7 de outubro de 2018, correspondendo a 4
dias de atividades. Tal como em 2017, houve uma diminuição do número de dias face ao ano
anterior, por decisão dos organizadores e parceiros, para se concentrar mais as atividades e
evitar uma dispersão das inscrições.
O evento continua com o 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., embora cada vez mais outras componentes de atividades de natureza ganhem
prevalência neste evento polivalente. Abaixo delineia-se alguns dos aspetos tidos em conta
na organização deste evento:

 Contribuição para o desenvolvimento da modalidade de Turismo de Natureza;
 Desenvolvimento turístico do nicho de mercado da observação de aves;
 Envolvimento da população local, nomeadamente na sensibilização para importância da
conservação da natureza
 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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Abaixo descriminam-se os recursos humanos envolvidos na organização e realização da 9ª
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:


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



Álvaro Banaco (Câmara Municipal de Vila do Bispo): responsável pela logística geral
do evento, assim como ser ponto de ligação entre as 3 entidades



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



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



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



Joana Domingues (SPEA): responsável pela comunicação;

Como em todas as edições anteriores, e de uma forma cada vez mais pronunciada, este
evento teve o apoio de numeroso grupo de colaboradores provenientes do staff da Câmara
Municipal de Vila do Bispo, da Almargem e da SPEA, incluindo funcionários, estagiários,
técnicos de empresa e, na sua maioria, voluntários. Este apoio é indispensável para o
sucesso continuado do Festival, principalmente com a oferta progressivamente mais
variada dentro do orçamento disponível.

Colaboradores:


António Marques – anilhador



Artur Jorge de Jesus (CMVB) – guia de atividade



Barbara Pintar (Followbirds) – guia de atividade



Beatriz Oliveira (CMVB) – guia de atividade



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



Carlos Miguel Cruz - anilhador
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Carlos Pacheco – anilhador



Cristina Baião – guia de atividade



Dário Teixeira – monitor de atividade



Dinard – anilhador



Diogo Oliveira – guia de atividade



Domingos Leitão (SPEA) – guia de atividade



Helen Newton – guia de atividade



Elisabete Silva (SPEA) - guia de atividade



Fábia Azevedo (RIAS) – monitora de atividade



Fernando Almeida (ICNF) – guia de atividade



Filipe Canário (Strix) – guia de atividade



Guillaume Rethore (A Rocha) – guia de atividade



Hugo – anilhagem



Joana Alho (CCV Lagos) – guia de atividade



Joana Castro (AIMM) – palestrante



Jordi Sabat (Followbirds) – guia de atividade



Julieta Costa (SPEA) – guia de atividade



Magnus Robb (The Sound Approach) – palestrante e guia de atividade



Maria Casero (RIAS) – guia de atividade



Marta Curto (Rota Vicentina) – palestrante



Manuel Vieira (Almargem) - monitor de educação ambiental



Marcelo Dias – guia de atividades



Marina Laborde (AIMM) - palestrante



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



Simon Bennet – guia de atividade
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Simon Wates – guia de atividade



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 (Almargem) - monitora de educação ambiental

Quase metade das atividades foram também asseguradas pelas empresas locais parceiras
do festival.
Colaboradores - secretariado e lojas:


Alicia Salido (SPEA)



Anabela Santos (Almargem)



Carolina Bloise (SPEA)



Catarina Alves (voluntária)



Edgar Figueiredo (Almargem)



Filipa Mendes (Almargem)



Marta Leocádio (SPEA)



Nerea Vercher (SPEA)



Patrícia Fernandes (Almargem)



Paulo Vieira (CMVB)

Colaboradores - comunicação:


Ana Sousa (CMVB)



Joana Domingues (SPEA)



Rui Correia (SPEA)

Colaboradores - exposições:



Manuel Vieira e Vera Marques – Exposição “Oceano (in)Sustentável”



Dinis Cortes - Exposição de fotografias de aves de Sagres

Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _11

2. PARCEIROS | APOIOS | PATROCINIOS
Parceiros
No seguimento do convite feito pela organização ao tecido empresarial local para serem
parceiros do festival, aderiram um total de 61, descriminados seguidamente (valor
ligeiramente superior a 2017, que foi de 59).
Nesta edição não houve parceiros na categoria de Transportes.
Tabela 1 – Listagem de parceiros locais do evento por tipologia
Agências de viagens - Igual a 2017
1

Portugal Soul

Alojamentos – Mais 2 que em 2017
1

Aldeia da Pedralva*

2

Alma Verde

3

Apartamentos 4 Ventos

4

Aparthotel Navigator*

5

Casas de Sagres

6

Cercas Velhas*

7

Don Tenório Aparthotel*

8

Hostel Good Feeling

9

Hotel Burgau*

10

Hotel Mira Sagres

11

International Surf School & Camp

12

Memmo Baleeira Hotel*

13

Pontalaia Apartamentos Turísticos

14

Pousada de Sagres

15

Salema Beach Village*

16

Salema EcoCamp Surf&Nature

17

The Black Sheep Sagres (novo)

18

Tonel Apartamentos

19

Vivenda Família Pedro*

Animação – Igual a 2017
1

Algarve Dolphin Lovers

2

Algarve SUP Tours
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3

Ana Rita Afonso (novo)

4

Birdland – Wildlife tours

5

Cape Cruiser

6

Geo Walks & Talks*

7

International Surf School

8

Mar Ilimitado*

9

QBX Portugal

10

Sagres Bicycle and Company (novo)

11

Sagres Discovery

12

SeaXplorer Sagres

13

Walkin Sagres*

14

Wind4all – Sagres WaterSports

Lojas – Igual a 2017
1

Sagres Bicycle and Company

Lojas/Stands no Forte – Mais 2 que em
2017
1

Almargem

2

Amigos da A Rocha (novo)

3

Associação de pais de Vila do Bispo
(novo)

4

Atelier do Mar

5

Atelier Mãozinhas de Fada

6

Casa do Mel

7

João Marante Oliveira

8

Maretta Shop (novo)

9

Nina Bradley – design

10

SPEA

Restauração – Igual a 2017
1

Pastelaria Baía

2

Pau de Pita*

3

Pousada de Sagres - Restaurante

4

Quiosque Bar “O Perceve” *

5

Restaurante “A Sagres” *

6

Restaurante “O Pescador” *

7

Restaurante Armazém*
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8

Restaurante Gigi*

9

Restaurante Mar à Vista

10

Restaurante Oliveirinha*

11

Restaurante Retiro do Pescador*

12

Restaurante Sítio da Pedralva*

Saúde e bem-estar - Igual a 2017
1

Amamenta Algarve*

2

Hasta Elements

3

Remédios Naturais – Sofia Loureiro*

Supermercados – Igual a 2017
1

Intermarché Sagres*

(*) “Parceiros de Ouro”: aqueles que ofereceram à organização serviços gratuitos ou atividades gratuitas
no programa.

Apoios
O evento voltou a contar com o apoio de inúmeras entidades e voluntários, através da
realização de atividades gratuitas que constaram no programa, disponibilização de salas,
divulgação, entrada em monumentos, kit lanche com desconto para os participantes, entre
outros.
De seguida referem-se todas as entidades apoiantes desta edição (a designação dos
colaboradores voluntários vem no capítulo “enquadramento”).
Tabela 2 – Listagem apoios do evento por tipologia
Atividades
1

A Rocha LIFE

2

Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo

3

AIMM Portugal

4

cE3c

5

Centro Ciência Viva de Lagos

6

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

7

Followbirds

8

GeoWalks & Talks

9

ISPA

10

LPN
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11

Mare

12

Quinta das Alagoas

13

RIAS/Aldeia

14

Rota Vicentina

15

Strix

16

PNSACV

Institucional
1

Algar

2

ATA

3

CM Faro

4

CM Lagos

5

CM Monchique

6

CM Portimão

7

CM São Brás de Alportel

8

Direção Regional de Cultura do Algarve

9

ICNF

10

UCC Vicentina

Logístico
1

Central de Cervejas e Bebidas

2

Clube Recreativo Infante de Sagres

3

CP

4

Delta Cafés

5

Deltrain

6

Junta Freguesia de Sagres

7

Just Travel

8

Pousada do Infante

9

Teia d’Impulsos (Rota dos Petiscos)
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Patrocínios e Financiamento
O orçamento do Festival continua a ser assegurado pela Câmara Municipal de Vila do Bispo,
tendo este ano sido co-financiado pelos programas referidos em baixo. Voltou a contar com
patrocínios de algumas empresas privadas.
Tabela 3 – Listagem de patrocínios e financiamentos associados ao evento
Patrocinadores
1

Crédito Agrícola

2

Intermarché Sagres

3

Salema Beach Village

Financiamento
1

Programa CRESC Algarve 2020

2

Programa Portugal 2020

3

RTA – “Valorizar”
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3. ATIVIDADES
O programa desta edição contemplou 205 atividades, correspondentes a 84 ofertas
diferentes, durante os 4 dias do evento, havendo ainda outras atividades divulgadas
paralelamente, nomeadamente a sessão de abertura do festival e duas exposições,
perfazendo um total de 208 atividades. O facto de ter havido um menor número de sessões
relativamente ao ano anterior está relacionado com a duração do festival, que este ano foi
apenas de 4 dias (5 dias no ano passado). Destas 205 sessões, 95 (46,3%) foram
organizadas por empresas parceiras e tinham preço de inscrição. As restantes 110 atividades
(53,7%) foram da responsabilidade da equipa organizadora e de várias entidades que
apoiaram o evento, sendo todas gratuitas com exceção do jantar convívio. Este ano continuou
a verificar-se a prevalência de um maior número de atividades gratuitas relativamente às
atividades pagas, tal como nos dois anos anteriores (desde 2017).
Tal como no ano anterior, a maioria das atividades requeria inscrição (84%), havendo 16% (33
atividades) de entrada livre, nomeadamente algumas atividades para crianças, palestras, a
atividade “História de Sagres num Comboio”, a libertação de aves recuperadas pelo RIAS e
as atividades “De Olho nas Aves”. Apesar de se manter a tendência, o número (e
percentagem) de atividades de entrada livre este ano aumentou relativamente ao ano anterior
(21 atividades).
O número de atividades para crianças manteve-se em relação ao ano anterior, perfazendo as
16 atividades (8%), verificando-se uma descida nesta oferta relativamente a outros anos.
Para a realização do programa de atividades, contou-se com o envolvimento de 11 empresas
de Animação turística, incluindo: Algarve Dolphin Lovers, Algarve SUP Tours, Ana Rita Afonso,
Birdland, Cape Cruiser, GeoWalks & Talks, International Surf School, Mar Ilimitado, Sagres
Discovery, SeaXplorer, Walkin’Sagres e 2 de Saúde e Bem-estar: Amamenta Algarve e
Remédios Naturais – Sofia Loureiro; 10 guias das entidades organizadoras (CMVB, SPEA e
Almargem) e 34 guias das entidades parceiras que realizaram atividades gratuitas no festival.
O programa foi muito diversificado a nível de temas e tipologias das atividades, tal como se
pode verificar na tabela 1.
Apesar de uma ligeira diminuição em relação ao ano anterior, o tema das aves continua a ser
o mais abrangente, incluindo o maior número de atividades relativamente a outros temas.
Este ano foram 80 as atividades dedicadas às aves (39% do programa), incluindo saídas de
campo, passeios de jipe, passeios de barco, anilhagens, palestras, mini-cursos e fotografia,
sem contar com as iniciativas dirigidas aos mais jovens.
O mar continua a assumir um grande destaque no Festival, tendo sido palco de inúmeras
iniciativas, num total de 71 atividades no mar, correspondendo a 35% do programa, incluindo
saídas de barco e outras como SUP, surf e passeios de kayak. As saídas de barco continuam
a ser muito procuradas e corresponderam a 59 atividades (29%).
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Uma vez que o festival não se resume às aves, a integração de outros temas
complementares, relacionados com a biodiversidade e a cultura local é sempre uma
constante. Este ano, continuaram a realizar-se iniciativas alusivas a outras temáticas, como
geologia, astronomia, flora, ciência, répteis e anfíbios, arqueologia e história, poesia, entre
outros.
Em termos de novidades, foram várias as novas iniciativas e parceiros, entre as quais se
destacam as atividades de “Escuta da migração noturna das aves”, orientadas por Magnus
Robb, que tiveram uma enorme adesão. Há, no entanto, outras novidades importantes a
destacar tais como um novo ponto de observação de aves, onde se realizaram as ações “De
olho nas aves de rapina”, localizado no Monte da Esparregueira, uma saída de libélulas e
libelinhas (CCVLagos) uma nova atividade de observação da “Natureza à volta do Forte do
Beliche” (SPEA), a presença de novos palestrantes como a AIMM Portugal e Simmon Bennet
e dois workshops de desenho, dinamizados por Helen Newton e Ana Rita Afonso, que
representaram uma inovação relativamente ao ano anterior.
Esta edição incluiu também exposições, tal como as anteriores, nomeadamente a exposição
“Oceano (in)Sustentável” da Almargem e uma exposição de fotografia das aves de Vila do
Bispo, da autoria de Dinis Cortes. Os trabalhos estiveram expostos no Forte do Beliche
durante os 4 dias do evento.
A oferta para os mais jovens foi bastante rica e diversificada, como já se verificou no ano
anterior, revelando um esforço por parte da organização devido ao facto de se ter vindo a
verificar, nos últimos anos, um aumento do número de famílias que participam no festival,
sendo importante disponibilizar atividades em que todos os elementos possam participar.
Assim, o programa incluiu 16 iniciativas de educação ambiental, bastante variadas, que
passaram por atividades manuais, jogos, minicursos, ações de recolha de lixo, passeios e
outros.

A educação ambiental formal teve grande destaque nesta edição do festival, assim como na
anterior, 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), entre os dias 1 e
4 de outubro. Para além das ações no primeiro ciclo, foram ainda realizadas 5 atividades com
os alunos dos jardins-de-infância do concelho (Vila do Bispo, Sagres e Budens). O número
total de participantes nestas ações foi de 291 crianças e 20 adultos. O tema de destaque
deste ano foi a sustentabilidade dos oceanos. Foi feita uma apresentação dinâmica com
atividades para explicar alguns problemas que os oceanos estão a enfrentar, nomeadamente:
Lixo marinho – Depois de introduzido este tema e debatido com a turma foram apresentadas
imagens mostrando os impactos do lixo na vida marinha. Por fim, realizou-se um jogo com
lixo recolhido na praia onde era importante que as crianças percebessem a origem, impacto e
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possível processo de reciclagem de cada produto. As mensagens dos 4R's também foram
repetidamente reforçadas.
Poluição sonora - analisou-se a importância da comunicação acústica para os animais
marinhos, e mostrou-se exemplos dos sons produzidos pela baleia-de-bossa, golfinho-roaz,
corvina e xarroco. Depois apresentou-se o som de um barco gravado debaixo de água com o
auxilio de um hidrofone, e foram então discutidos os efeitos negativos da poluição sonora na
vida marinha.
Pesca insustentável – foi destacada a sobrepesca e a pesca de animais abaixo do tamanho
mínimo recomendado com o apoio de imagens. Depois foram distribuídos peixes de
diferentes tamanhos e réguas para que os alunos decidissem se era adequado comprar ou
não.
Poluição química - debateram-se várias fontes de poluição química (p.e. fármacos, óleos,
hidrocarbonetos, pesticidas) e como poderíamos reduzir a emissão destes produtos. Falou-se
nas propriedades físicas dos óleos e os seus impactos mais conhecidos mostrando um tubo
de ensaio com óleo e água.
Dependendo da idade e conhecimentos de cada turma ajustou-se a dinâmica e a informação
a transmitir. Nas turmas de jardim-de-infância no final da apresentação pediu-se aos alunos
para fazerem um desenho livre sobre as temáticas 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, sendo de destacar um novo
ponto de observação de aves que estreou este ano no Monte da Esparregueira. Decorreram,
contudo, atividades noutros locais do concelho, nomeadamente em Vila do Bispo, Raposeira,
Budens e Boca do Rio.
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 muito bem,
devido ao tempo que demora a viagem e à dificuldade em assegurar horários nas paragens
previstas. Houve também alterações nos horários e pontos de partida deste comboio, que não
estavam previstas no programa. A atividade “A História de Sagres numa Viagem de
Comboio”, continuou a decorrer este ano, mas por motivos pessoais do guia, teve que ser
assegurada por um outro técnico da CMVB.

Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _19

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, a Fortaleza de Sagres e o CRIS – Clube Recreativo Infante de Sagres.
Este ano o local de realização do jantar convívio foi uma novidade, tendo-se optado por um
local fora da Vila de Sagres, em Budens, no Centro Educativo e Comunitário Multisserviços
desta localidade. A escolha deste local esteve relacionada, entre outros fatores, com a
tentativa de redução do uso de plástico no festival, pois este local apresentava as condições
necessárias para a utilização de loiças e outros materiais reutilizáveis, uma vez que tem uma
cozinha/refeitório.

Inscrições
As inscrições nas atividades abriram a 1 de agosto, 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; à semelhança de anos anteriores, a
inscrição nas atividades pagas foi feita diretamente com as empresas parceiras, por e-mail ou
telefone.
As sessões que esgotaram mais rapidamente nesta edição foram as saídas noturnas, para
observação de aves e outra fauna, seguidas das saídas de campo para observação de aves
para participantes já com alguma experiência, a anilhagem e as saídas de barco para
observação de aves.
Continua a verificar-se que os participantes preferem atividades no campo/mar, ou cursos
práticos onde possam aplicar os conhecimentos adquiridos, havendo um menor interesse por
palestras e tertúlias.
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Tabela 4 - Lista das atividades realizadas durante a 9ª edição do Festival e respetivas
entidades responsáveis (foram consideradas como atividades as várias sessões divulgadas no
programa).

Nº de

Tipo de Atividade

Entidades envolvidas

atividades
(Total 205)
Atividades de Campo para Observação
de Aves
6

Anilhagem de Aves

Grupo de Anilhadores

12

Saídas de Campo

Birdland, Bruno Martins, Magnus Robb,
RIAS/ALDEIA, Strix, Simon Wates.

7

Saídas de Campo (inscrição no festival)

2

Monitorização de Aves Planadoras

3

De Olho nas Aves

8

Passeios de Jipe para Observação de

A Rocha
Strix
SPEA
Sagres Discovery

Aves
2
15

Devolução à natureza de uma ave
Atividades de Campo – Outros temas

RIAS/ALDEIA
Agrupamento de Escolas de Vila do
Bispo; Almargem (cE3c, FCUL, Mare-

Natureza, fauna, flora, geologia,
astronomia, arqueologia e história.

ISPA); CCVLagos; CMVB; GeoWalks &
Talks; Simon Waets; SPEA; Walkin’
Sagres.

9

Fotografia

Diogo Oliveira Photography
Cursos e saídas de campo.

30

Cursos, Palestras, Tertúlias

AIMM Portugal; Ana Rita Afonso;
Barbara Pintar e Jordi Sabat; Cristina

Aves, anfíbios e répteis, espécies

Baião; CMVB; Dário Teixeira; GOAA;

invasoras, ameaças e conservação,

Helen Newton; LPN; Quinta das

arqueologia e história, construção de

Alagoas; RIAS/ALDEIA; Rota Vicentina;

assobios, Apps, desenho, poesia, entre
outros temas.

Simon Bennett; SPEA; The Sound
Approach; Vasco Flores Cruz.

Saídas de barco
20

Para observação de aves

31

Para observação de cetáceos

Cape Cruiser; Mar Ilimitado; SeaXplorer
Algarve Dolphin Lovers; Cape Cruiser;
Mar Ilimitado; SeaXplorer

8

Passeios de barco

Algarve Dolphin Lovers; Mar Ilimitado
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12

Outras atividades náuticas

Algarve Dolphin Lovers; Algarve SUP

Stand up paddle, aulas de surf, passeios
de kayak.
3

Caminhadas

8

Passeios de Quadriciclo

5

Passeio: A História da Sagres num

Tours; International Surf School &
Camp.
Almargem; Rota Vicentina;
QBX Portugal – Wheels4fun
CMVB

Combóio
6

Saúde e Bem-estar

Amamenta Algarve; Lina Campos; Sofia

Alongamentos, babywearing,

Loureiro; Walkin’ Sagres.

caminhadas, bem-estar, ansiedade e
depressão.
16

Atividades para crianças

1

Jantar convívio

Organização do Festival

1

Sessão de encerramento

Organização do Festival

Almargem; CCVLagos; SPEA;

Tabela 5 - 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

2

Exposições

Almargem; CMVB

8

Atividades com as escolas do Município

Almargem

5

Atividades com Jardins de Infância do

Almargem

atividades

Município
1

Sessão de abertura do Festival

CMVB
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4. PARTICIPANTES
Para as contagens de participantes nesta edição do evento foram tidas em conta as principais
modalidades de participação do festival, incluindo todas as ações desenvolvidas no âmbito do
programa anunciado para o público para o evento de 4 a 7 de Outubro, assim como ações
associadas ao mesmo, como as ações de educação ambiental “Heróis do Mar” desenvolvidas
nas escolas e jardins-de-infância do concelho entre1 e 4 de Outubro. Atingiu-se, assim, um
valor de 1171 participantes.
O principal fator contribuinte para o número de participantes foi a modalidade de participantes
com pulseira, com 770 participantes, notando-se um aumento de 27% relativamente à edição
anterior (608 participantes com pulseiras). O segundo fator mais considerável foi o dos alunos
e adultos envolvidos em ações de educação ambiental nas escolas, contribuindo com 311
participantes (dos quais 20 representam docentes e funcionários). O terceiro fator mais
significativo para o número de participantes foi o de participantes nas ações do programa do
evento, mas que não se deslocaram ao secretariado para recolher pulseira, como é o caso
para atividades mais populares como as observações de aves ou libertação da ave selvagem
recuperada pelo RIAS (Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens da Ria
Formosa), estimando-se, de forma conservadora, 50 participantes na totalidade da duração
do evento. Por fim, contabilizaram-se também aproximadamente 30 participantes nas
sessões de abertura e encerramento do evento que não participaram noutras atividades do
evento. Abaixo detalham-se os participantes por categoria:
Tabela 6 – Número de participantes agrupados por tipologia
Tipologias
Participantes com pulseira

Nº de Participantes
770

Participantes sem pulseira
Alunos das escolas do 1ªciclo

166

Crianças dos Jardins de Infância

125

Docentes e funcionários de Escolas e JI

20

Staff e Colaboradores voluntários

10

Sessão de abertura e encerramento

30

Atividades no âmbito do programa do evento

50

TOTAL

1171

Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _23

Será de realçar que em 2017 o número total de participantes foi significativamente superior
(2386 pessoas) mas este número foi obtido adicionando uma estimativa não realizada este
ano: os utentes sem pulseira do comboio turístico (aprox. 1300 pessoas). A organização
optou por retirar esta estimativa do número de participantes pela grande incerteza associada
a esta estimativa, assim como pela grande adesão a esta atividade por pessoas
completamente alheias à natureza do Festival (turistas ocasionais). Além disto, o ano de 2017
teve também mais um dia de atividades, que potencialmente aumenta o número de
participantes. Contudo, o número de participantes efetivos com pulseira, a estimativa mais
precisa e importante dos participantes, mesmo com menos um dia de atividades, sofreu um
aumento como constatado anteriormente.
A nível de nacionalidades dos participantes, registaram-se 43 países de proveniência (44 em
2017), estando, tal como em edições anteriores, todos os continentes representados.
O continente com maior representação é, naturalmente, Europa, sendo encabeçada por
Portugal e seguidas pelo Reino Unido, Alemanha, Espanha e Bélgica. Não menos
importantes, referimos a participação de observadores de novas origens longínquas, como o
Suriname, Índia e São Tomé e Príncipe (figura 1).

Figura 1 - Países de origem dos participantes da 9.ª edição do Festival de Observação de
Aves & Atividades de Natureza de Sagres
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5. ESPÉCIES
Nesta 9ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres foram observadas 141
espécies de aves, com uma grande representatividade do grupo dos passeriformes e aves de
rapina, com 68 e 23 espécies, respetivamente. Das 141 espécies, é de realçar que 76 são
migradoras, entre espécies migradoras de passagem, estivais e invernantes.
Relativamente ao grupo dos passeriformes, este foi, tal como nos anos anteriores, o grupo
com mais espécies registadas durante os dias do festival. É de realçar, tal como nos anos
anteriores, a presença de alguns migradores transaharianos como o cartaxo-nortenho
(Saxicola rubetra), chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe) e felosa-musical (Phylloscopus
trochilus). Migradores tardios tais como a felosinha-ibérica (Philloscopus ibericus) felosa-depapo-branco (Phylloscopus bonelli), e toutinegra-real (Sylvia hortensis) foram também
registados. Espécies migradoras tardias como a petinha-dos-prados (Anthus pratensis),
andorinha-das-rochas (Ptyoprogne rupestris), e melro-das-rochas (Monticola saxatilis) foram
também observadas. Espécies migradoras de passagem e invernantes, tais como a petinhade-richard (Anthus richardi)
Foram registadas 23 espécies de aves de rapina, diurnas e noturnas, 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-da-pomerânia (Clanga pomarina),
espécie já observada na edição de 2016, embora seja espécie com observações sujeitas a
homologação do Comité Português de Raridades (ver referência em baixo). 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.
Destaque ainda para a observação de diversas espécies de rapina noturnas, tais como o
bufo-real (Bubo bubo) e o mocho-d’orelhas (Otus scops).
Das espécies marinhas, foram registadas 17 espécies, incluindo as 5 espécies mais comuns
de “pardela” na costa continental portuguesa: cagarra (Calonectris diomedea), fura-buchodas-baleares (Puffinus mauretanicus), fura-bucho-do-atlântico (Puffinus puffinus), pardela-debarrete (Ardenna gravis) e pardela-preta (Ardenna grisea). Além destas, é de salientar os
elevados números de alcatraz (Morus bassanus) durante os dias de festival.
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), além da presença de espécies invernantes como a petinha-dos-prados
(Anthus pratensis) e abibe (Vanellus vanellus).
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No que diz respeito a espécies de ocorrência acidental, 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 2 espécies: águia-da-pomerânia (Clanga pomarina) e papa-moscas-real
(Ficedula parva). Ambas as espécies foram também registadas no ano anterior.
Durante os dias do festival, notou-se uma maior passagem de aves de rapina ou planadoras,
fazendo dos hotsposts Cabranosa e Monte da Esparregueira, locais favoráveis à observação
destas espécies. Nota para um grupo de 9 cegonhas-pretas (Ciconia nigra) que
permaneceram na zona de Sagres durante vários dias, além de várias águias-perdigueiras e
milhafres-pretos (Milvus migrans) e milhafres-reais (Milvus milvus)
Tal como na edição de 2017, este ano foi também utilizada a 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.
Tabela 7 – Lista de espécies de aves registadas durante o 9º Festival de Observação de
Aves. A taxonomia e nomes comuns em português está de acordo com Portugal Aves eBird
(2018). A lista de nomes comuns em inglês está de acordo com BirdLife International (2018)
IUCN Red List for birds.
Nome científico

Nome comum

Common name

Merops apiaster

Abelharuco

European Bee-eater

Vanellus vanellus

Abibe

Northern Lapwing

Accipiter gentilis

Açor

Northern Goshwak

Hieraaetus pennatus

Águia-calçada

Booted Eagle

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Short-toed Snake-eagle

Clanga pomarina

Águia-da-pomerânia

Lesser Spotted Eagle

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

Eurasian Buzzard

Aquila fasciata

Águia-perdigueira

Bonelli's Eagle

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

Osprey

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

Western Marsh-harrier

Stercorarius skua

Alcaide

Great Skua

Morus bassanus

Alcatraz

Northern Gannet

Hydrobates pelagicus

Alma-de-mestre

European Storm-petrel

Motacilla flava

Alvéola-amarela

Yellow Wagtail
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Motacilla alba

Alvéola-branca

White Wagtail

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

Grey Wagtail

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

Sand Martin

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

Barn Swallow

Ptyonoprogne rupestris

Andorinha-das-rochas

Eurasian Crag-martin

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

Red-rumped Swallow

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

Northern House-martin

Apus caffer

Andorinhão-cafre

White-rumped Swift

Apus pallidus

Andorinhão-pálido

Pallid Swift

Apus apus

Andorinhão-preto

Common Swift

Apus melba

Andorinhão-real

Alpine Swift

Estrilda astrild

Bico-de-lacre

Common Waxbill

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira-interrompida

Kentish Plover

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-de-coleira

Common Ringed Plover

Neophron percnopterus

Britango

Egyptian Vulture

Bubo bubo

Bufo-real

Eurasian Eagle-owl

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro-ocidental

European Honey-buzzard

Calonectris borealis

Cagarra

Cory's Shearwater

Calandrella brachydactyla

Calhandrinha-galucha

Greater Short-toed Lark

Bubulcus ibis

Carraceiro

Cattle Egret

Troglodytes troglodytes

Carriça

Winter Wren

Saxicola rubicola

Cartaxo

Common Stonechat

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

Whinchat

Oceanites oceanicus

Casquilho

Wilson's Storm-petrel

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

White Stork

Ciconia nigra

Cegonha-preta

Black Stork

Cyanistes caeruleus

Chapim-azul

Blue Tit

Lophophanes cristatus

Chapim-de-poupa

Crested Tit

Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

Long-tailed Tit

Parus major

Chapim-real

Great Tit

Cyanopica cooki

Charneco

Azure-winged Magpie

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

Northern Wheatear

Locustella naevia

Cigarrinha-malhada

Common Grasshopper-warbler

Platalea leucorodia

Colhereiro

Eurasian Spoonbill

Corvus corax

Corvo

Common Raven

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho-comum

Great Cormorant

Lullula arborea

Cotovia-das-árvores

Wood Lark

Galerida cristata

Cotovia-de-poupa

Crested Lark
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Galerida theklae

Cotovia-escura

Thekla Lark

Emberiza cirlus

Escrevedeira

Cirl Bunting

Falco columbarius

Esmerilhão

Merlin

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

Spotless Starling

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Peregrin Falcon

Sylvia undata

Felosa-do-mato

Dartford Warbler

Phylloscopus bonelli

Felosa-de-papo-branco

Bonelli's Warbler

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

Willow Warbler

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

Melodious Warbler

Phylloscopus collybita

Felosinha-comum

Common Chiffchaff

Phylloscopus ibericus

Felosinha-ibérica

Iberian Chiffchaff

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

Zitting Cisticola

Puffinus mauretanicus

Fura-bucho-das-baleares

Balearic Shearwater

Puffinus puffinus

Fura-bucho-do-atlântico

Manx Shearwater

Larus fuscus

Gaivota-d'asa-escura

Lesser Black-backed Gull

Ichthyaetus audouinii

Gaivota-de-audouin

Audoin's Gull

Ichthyaetus melanocephalus

Gaivota-de-cabeça-preta

Mediterranean Gull

Larus michahellis

Gaivota-de-patas-amarelas

Yellow-legged Gull

Fulica atra

Galeirão-comum

Common Coot

Phalacrocorax aristotelis

Galheta

Eurasian Shag

Thalasseus sandvicensis

Garajau-de-bico-preto

Sandwich Tern

Egretta garzetta

Garça-branca-pequena

Little Egret

Ardea cinerea

Garça-real

Grey Heron

Ardea purpurea

Garça-vermelha

Purple Heron

Accipiter nisus

Gavião

Eurasian Sparrowhawk

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

Red-billed Chough

Corvus monedula

Gralha-de-nuca-cinzenta

Eurasian Jackdaw

Gyps fulvus

Grifo-comum

Griffon Vulture

Alcedo atthis

Guarda-rios

Common Kingfisher

Chroicocephalus ridibundus

Guincho-comum

Black-headed Gull

Alauda arvensis

Laverca

Eurasian Skylark

Tringa ochropus

Maçarico-bique-bique

Green Sandpiper

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas

Common Sandpiper

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

Whimbrel

Turdus merula

Melro

Eurasian Blackbird

Monticola solitarius

Melro-azul

Blue-rock Thrush

Monticola saxatilis

Melro-das-rochas

Rufous-tailed Rock-thrush
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Milvus migrans

Milhafre-preto

Black Kite

Milvus milvus

Milhafre-real

Red Kite

Serinus serinus

Milheirnha-europeia

European Serin

Otus scops

Mocho-d'orelhas

Eurasian Scops-owl

Athene noctua

Mocho-galego

Little Owl

Melanitta nigra

Negrola-comum

Common Scoter

Falco subbuteo

Ógea

Eurasian Hobby

Sylvia communis

Papa-amoras-comum

Common Whitethroat

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas-preto

Eurasian Pied Flycathcer

Ficedula parva

Papa-moscas-real

Red-breasted Flycatcher

Passer domesticus

Pardal-do-telhado

House Sparrow

Ardenna gravis

Pardela-de-barrete

Great Shearwater

Ardenna grisea

Pardela-preta

Sooty Shearwater

Anas platyrhynchos

Pato-real

Mallard

Pica pica

Pega

Black-billed Magpie

Elanus caeruleus

Peneireiro-cinzento

Black-winged Kite

Falco tinnunculus

Peneireiro-de-dorso-malhado

Common Kestrel

Alectoris rufa

Perdiz-comum

Red-legged Partridge

Himantopus himantopus

Pernilongo

Black-winged Stilt

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

Tree Pipit

Anthus richardi

Petinha-de-richard

Richard's Pipit

Anthus campestris

Petinha-dos-campos

Tawny Pipit

Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

Meadow Pipit

Lanius senator

Picanço-barreteiro

Woodchat Shrike

Lanius meridionalis

Picanço-real-meridional

Iberian Grey Shrike

Dendrocopos major

Pica-pau-malhado

Great Spotted Woodpecker

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

Dunlin

Linaria cannabina

Pintarroxo-de-bico-escuro

Eurasian Linnet

Carduelis carduelis

Pintassilgo

Eurasian Goldfinch

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

European Robin

Columba livia

Pombo-das-rochas

Rock Dove

Upupa epops

Poupa

Common Hoopoe

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo

Black Redstart

Phoenicurus phoenicurus

Rabirruivo-de-testa-branca

Common Redstart

Streptopelia turtur

Rola-brava

European Turtle-dove

Streptopelia decaocto

Rola-de-colar

Eurasian Collared-dove

Cettia cetti

Rouxinol-bravo

Cetti's Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Rouxinol-pequeno-dos-caniços

Eurasian Reed-warbler
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Columba oenas

Seixa

Stock Dove

Tetrax tetrax

Sisão

Little Bustard

Emberiza hortulana

Sombria

Ortolan Bunting

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

Spotted Flycatcher

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

Hen Harrier

Fringilla coelebs

Tentilhão

Eurasian Chaffinch

Jynx torquilla

Torcicolo

Eurasian Wryneck

Sylvia borin

Toutinegra-das-figueiras

Garden Warbler

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

Blackcap

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

Subalpine Warbler

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

Sardinian Warbler

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

Spectacled Warbler

Emberiza calandra

Trigueirão

Corn Bunting

Chloris chloris

Verdilhão

Eurasian Greenfinch

Tabela 8 – Espécies de cetáceos observadas durante o festival.
Nome científico

Nome comum

Common name

Delphinus delphis

Golfinho-comum

Short-beaked common
dolphin

Tursiops truncatus

Golfinho-roaz

Common bottlenose

Tabela 9 – Outras espécies observadas durante o festival.
Nome científico

Nome comum

Common name

Caretta caretta

Tartaruga-boba

Loggerhead turtle

Mola mola

Peixe-lua

Ocean sunfish

Sphyrna spp.

Tubarão-martelo-liso

Hammerhead shark
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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

●

Publicidade alusiva ao Festival no comboio turístico

●

Website – Versão PT e EN

●

Spots de divulgação do festival em português e outro com legendas em Inglês

●

Página de Facebook atualizada

●

Newsletter online (4 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;

●

Imagens para promover o festival com o logo do festival;

●

1000 Pulseiras invioláveis em tecido;

●

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

●

Outdoor à entrada de Vila do Bispo

●

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

6.2. Clipping
No total foram enviados 5 comunicados de imprensa em português (Tabela 10). Os dois
primeiros relativos às datas e à abertura de inscrições foram também em inglês, de modo a
permitir que os estrangeiros ainda tivessem tempo para se inscrever. A Associação de
Turismo do Algarve (ATA) ajudou no envio do primeiro comunicado, apostando sobretudo no
mercado alemão. Deste apoio resultaram 7 notícias e de grande valor noticioso.
Os comunicados foram uma vez mais enviados novamente através da plataforma E-goi
(http://www.e-goi.pt).
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Tabela 10 - comunicados de imprensa (CI) enviados
Nº CI
1

Data de envio

Título

21-06-2018

FESTIVAL DAS AVES 2018 - Amantes das aves voltam a migrar
para Sagres em outubro

2

01-08-2018

FESTIVAL DAS AVES 2018 - Inscrições abrem hoje em mais de
200 atividades

3

12-09-2018

FESTIVAL DAS AVES 2018 - As 5 novidades que não pode
perder este ano

4

04-10-2018

FESTIVAL DAS AVES 2018 - COMEÇA HOJE - Secretário de
Estado Adjunto e do Ambiente e Secretária de Estado do Turismo
na abertura do Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza

5

08-10-2018

Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza chega
aos quatro cantos do mundo

Identificou-se a publicação de 114 notícias, um valor semelhante ao ano anterior. Contudo, o
ano passado iniciou-se a divulgação mais cedo do que este ano. As notícias identificadas
encontram-se, quase na sua totalidade, em meios online, o que significa que certamente
saíram notícias impressas que não foram identificadas por nós. É notório que a grande
maioria dos meios onde saíram notícias são meios regionais, o que demonstra bem a
importância que o evento tem no Algarve.
Os comunicados de imprensa que deram origem a mais notícias foram o 1º, 2º e o 5º (ver
tabela 7), relativos ao anúncio das datas do evento, abertura de inscrições e resultados do
evento. Algumas notícias resultaram de contactos mais diretos com os meios ou jornalistas.
Contudo, nota-se que os jornalistas querem algo novo e perguntam sempre pelas novidades
da edição. Mencionar apenas as novas atividades já não é suficiente.
Tabela 11 - Registo de notícias online e offline, com as datas de publicação, media, respetivo
título e link.
Nº

Data

Meio

1

22/06/2018

Sul Informação

Título
Amantes das aves voltam a migrar para Sagres
em Outubro

2
3
4

22/06/2018
22/06/2018
27/06/2018

Ambiente

Amantes das aves voltam a migrar para Sagres

Magazine

em outubro

Ambiente

Amantes das aves voltam a migrar para Sagres

Magazine

em outubro

Wilder

Anunciadas as datas do Festival de observação
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de aves de Sagres 2018
5

28/06/2018

Passear

Sagres volta a ser o ponto de encontro dos
amantes da observação de aves

6

02/07/2018

Jornal do Algarve

Amantes das aves voltam a migrar para Sagres
em outubro

7

28/07/2018

Natural.pt

Festival de Observação de aves de Sagres – 4-7
out

8

20/07/2018

Sul Informação

Via Algarviana e botânica são novidades no
Festival de Observação de Aves de Sagres

9

20/07/2018

Ipressjournal

Águia Perdigueira em destaque no Festival de
Observação de Aves

10

28/09/2018

ShoppingSpirit
News

11

01/08/2018

CM -viladobispo

Algarve assume-se como local privilegiado para
observação de aves e turismo de natureza
Festival das Aves 2018 - Inscrições abrem hoje
em mais de 200 atividades

12

02/08/2018

Postal

Abertas inscrições para o Festival de Observação
de Aves e Actividades de Natureza

13

31/08/2018

VisitPortugal

9.º Festival de Observação de Aves & Atividades
de Natureza

14

07/08/2018

topcheck-in

Festival de Observação de Aves e Atividades de
Natureza em Portugal

15

10/09/2018

algarve-

Algarve é uma Meca para observadores de aves

entdecker.com
16

12/09/2018

Sul Informação

Há cinco atividades novas no Festival de
Observação de Aves de Sagres

17

12/09/2018

Destakepopular

Festival de Observação de Aves volta a Sagres
com atividades novas

18

12/09/2018

Algarve
Informativo

19

11/08/2018

Expresso.info

Festival de Observação de Aves de Sagres com
novidades imperdíveis
Agenda profissional: Festival de las Aves Algarve
2018

20

setembro

Ornithomedia

21

24/09/2018

RTP

22

23/09/2018

Rua FM

9ème Festival de Observação de Aves de Sagres
Minuto verde sobre o festival
Sagres recebe mais uma edição do Festival de
Aves

23

14/09/2018

Descla

24

11/08/2018

Expreso

Viagem ao incrível mundo das aves
Birdwatching, la excusa perfecta para una
escapada al Algarve

25

27/09/2018

Zigzag

Agenda Zigzaguear | 27 setembro 2018

Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _33

26

02/10/2018

Algarve Primeiro

Algarve não "baixa" em Outubro, senão veja o
guia de eventos

27

02/10/2018

Jornal de Notícias

Música, Natureza, Gastronomia e Street Art são
os pratos fortes de outubro no Algarve

28

03/10/2018

Jornal de Notícias

29

02/10/2018

Sul Informação

Sagres: vem aí um festival para observar aves
Música, Natureza, Gastronomia e Street Art são
os pratos fortes de outubro no Algarve

30

03/10/2018

Evasões

Sagres: vem aí um festival para observar aves

31

04/10/2018

Expresso

Vamos ali ver passar as aves

32

04/10/2018

Algarve Primeiro

Vila do Bispo:Festival das Aves começou hoje
com a visita de membros do Governo

33

04/10/2018

Ardina News

34

04/10/2018

Algarve Marafado

Vamos ali ver passar as aves
Já arrancou mais uma edição do Festival de
Observação de Aves

35

04/10/2018

Jornal do Algarve

Sagres: 200 atividades em quatro dias no Festival
das Aves

36

04/10/2018

Blog “O nosso T2”
(Tânia Ribas de

9ª Edição do Festival de Observação de Aves em
Sagres

Oliveira)
37

04/10/2018

Ativa

Agenda: vamos lá divertirmo-nos com os miúdos
este fim-de-semana

38

03/10/2018

Diário de Notícias

39

01/10/2018

Wilder

Sagres: vem aí um festival para observar aves
Porque é que Sagres atrai tantas aves
migradoras no Outono?

40

05/10/2018

IpressJournal

Festival de Observação de Aves até domingo em
Sagres

41

05/10/2018

Sul Informação

Festival de Observação de Aves já põe todos a
olhar para o céu em Sagres

42

05/10/2018

DestakePopular

Festival de Observação de Aves já põe todos a
olhar para o céu em Sagres

43

07/10/2018

O Algarve

Turismo de natureza dá uma boa ajuda na luta
contra a sazonalidade

44

07/10/2018

Aveiro123

Turismo de natureza dá uma boa ajuda na luta
contra a sazonalidade

45

22/06/2018

Algarve Primeiro

Amantes das aves voltam a migrar para Sagres

46

01/08/2018

Algarve Primeiro

Vila do Bispo: Estão abertas inscrições para o
Festival das Aves 2018

47

01/10/2018

RTP – Agora Nós

Parceria com Estrelas e Ouriços

- Agenda
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Zigzaguear
48

Setembro

Estrelas e Ouriços

49

22/06/2018

A Voz do Algarve

FESTIVAL DAS AVES 2018

50

10/10/2018

Algarve Primeiro

Festival de Observação de Aves & Atividades de

FESTIVAL DE OBSERVAÇÃO DE AVES

Natureza teve participantes dos quatro cantos do
mundo
51

10/10/2018

DestakePopular

Visitantes de todo o mundo observaram 140
espécies no Festival de Observação de Aves de
Sagres

52

10/10/2018

Sul Informação

Visitantes de todo o mundo observaram 140
espécies no Festival de Observação de Aves de
Sagres

53

10/10/2018

DestakePopular

Festival de Observação de Aves chega aos
quatro cantos do mundo

54

10/10/2018

Postal

Festival de Observação de Aves chega aos
quatro cantos do mundo

55

10/10/2018

Algarve Marafado

Mais de mil pessoas de 43 países participaram
no Festival de Observação de Aves

56

10/10/2018

ipressjournal

Festival de Observação de Aves marcado pelo
sucesso

57

10/10/2018

Passear

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza chega aos quatro cantos do mundo

58

10/10/2018

Algarve Primeiro

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza teve participantes dos quatro cantos do
mundo

59
60

10/10/2018
10/10/2018

Ambiente

Festival de Observação de Aves chega aos

Magazine

quatro cantos do mundo

Jornal do Algarve

Sagres: Festival de Observação de Aves chega
aos quatro cantos do mundo

61

09/10/2018

RIAS

O RIAS esteve no Festival de Observação de
Aves & Actividades de Natureza

62

10/10/2018

A Voz do Algarve

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza chega aos quatro cantos do mundo

63

Outubro

Tomorrow – A

Get Bird Watching this month (impresso)

community
magazine for the
Algarve
64

Outubro

Guia Algarve

9º Festival de Observação de Aves e Atividades
de Natureza (impresso)
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65

10/10/2018

Mais Algarve

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza chega aos quatro cantos do Mundo

66

11/10/2018

Wilder

Mais de 1.100 pessoas foram ao Festival de
Observação de Aves em Sagres

67

10/10/2018

MetroNews

Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza chega aos quatro cantos do mundo

68

12/10/2018

Algarve

Sagres foi capital mundial da observação de aves

informativo
69

10/10/2018

A Voz do Algarve

FESTIVAL DAS AVES 2018

70

21/07/2018

Oberbayerisches

Algarve - a meca dos ornitologistas

Volksblatt
71

21/07/2018

Mühldorfer

Algarve - a meca dos ornitologistas

Anzeiger
72

21/07/2018

Wasserburger

Algarve - a meca dos ornitologistas

Zeitung
73

21/07/2018

Chiemgau-

Algarve - a meca dos ornitologistas

Zeitung
74

21/07/2018

Mangfall-Bote

Algarve - a meca dos ornitologistas

75

21/07/2018

Neumarkter

Algarve - a meca dos ornitologistas

Anzeiger
76

21/07/2018

Waldkraiburger

Algarve - a meca dos ornitologistas

Nachrichten
77

Outubro

Toyota

Toyota Hilux Overland a parceira ideal do Festival
de Aves & Atividades de Natureza

78

Setembro

Viral Agenda

8º Festival de Observação de Aves & Atividades
de Natureza

79

21/07/2018

AlgarLife

7º Festival de Observação de Aves & Atividades
de Natureza

80

29/10/2018

Diário de Notícias

Prémios Município do Ano conhecidos em
novembro em Guimarães

81

29/10/2018

UM Dicas

Prémios Município do Ano entregues a 16 de
novembro em Guimarães
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82

29/10/2018

Diário do Minho

Já são conhecidos os finalistas dos prémios
“Município do Ano

83

29/10/2018

Rede Regional

Prémio Concurso Municípios do Ano – Portugal
2018 decorre em Guimarães no dia 16 de
novembros Município do Ano

84
85
86

31/10/2018
06/11/2018
30/10/2018

Municípios e

Concurso Municípios do Ano – Portugal 2018

Freguesias

decorre em Guimarães no dia 16 de novembro

Jornal da

Mealhada é candidata ao Prémio Município do

Mealhada

Ano 2018

Municípios e

Montalegre - Candidato a município do ano 2018

Freguesias
87

31/10/2018

Rádio Fundão

Concurso Municípios do Ano decorre em
Guimarães

88

26/09/2018

Wilder

9ª Edição do Festival de Observação de Aves em
Sagres

89

Setembro

Pumpkin

Festival de Observação de Aves chega aos
quatro cantos do mundo

90

03/10/2018

Mais Algarve

Sagres | "Festival Observação de Aves 2018

91

Setembro

Almargem

Festival de Observação de Aves de Sagres e
Atividades de Natureza

92

Setembro

Revista Cães e

4 a 7 out | 9º Festival de Observação de Aves

Companhia
93

Setembro

Coolture

FESTIVAL OBSERVAÇÃO DE AVES | SAGRES

94

Setembro

VisitAlgarve

9.º Festival de Observação de Aves & Atividades
de Natureza

95

21/08/2018

Pontos de Vista

Em outubro voltamos a rumar ao sul para pôr os
olhos nos céus de Sagres

96

Setembro

Antena 1 – Os

Entrevista ao André Pinheiro sobre o festival

Dias do Futuro
97

24/06/2018

Pporto

98

05/08/2018

Think super Nova

Festival das Aves
Festival de Observação de Aves e Actividades de
Natureza de regresso a Sagres

99

Setembro

Agenda Mais

Festival de observação de aves & actividades de
natureza

100

Setembro

Promontório de
Sagres

101

07/10/2018

LitoralAlgarve

9.ª Edição do Festival de Observação de Aves e
Atividades de Natureza
SAGRES JUNTA MILHARES DE VISITANTES
NO 9º. FESTIVAL DE OBSERVAÇÃO DE AVES &
ACTIVIDADES DE NATUREZA ATÉ DIA 7 DE
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OUTUBRO
102
103

Setembro

My Guide Algarve

Sagres Birdwatching Festival 2018

22/06/2018

AlgarveDailyNews

Bonelli's eagle to publicise Sagres Bird Festival
2018

104

Setembro

EuroVelo Portugal

Sagres Birdwatching Festival

105

11/10/2018

PortugalResident

Sagres Birdwatching Festival attracts over 1,000
people from all over

106

Agosto

Pumpkin

9ª Edição do Festival de Observação de Aves em
Sagres

107

Setembro

Travel Begins at

Sagres Birdwatching Festival 2018

40
108

Setembro

FollowBirds

109

02/10/2018

visitportugalblog.b

110

Setembro

Followbirds will be in Sagres Festival
Come and see the Sagres Birdwatching Festival,

logspot.com

from 4-7 October

Algarve Hoy

Sagres se prepara para su Festival de
Observación de Aves y Actividades de Naturaleza

111

20/09/2018

BirdLife
International

112

Setembro

113

01/09/2018

birdwatching.spea

A sky of wonders – The 9th Sagres Festival of
Birdwatching
9º Festival de Observação de Aves e Atividades

.pt/pt/

de Natureza

SPEA

Sagres: inscrições abertas para festival de
observação de aves e atividades de natureza

114

19/09/2018

PortugalAves/eBir

Oportunidades em Sagres em outubro

d

6.3. Website – estatísticas
Visitas
A análise dos dados descrita a seguir, teve em conta o mesmo período temporal do relatório
do ano passado, de modo a ser mais fácil comparar os dados - 15 de julho e 11 de outubro de
2018.
Efetuando uma primeira análise (ver gráfico 1) ao número de visitas, verificamos que dois dos
maiores picos ocorreram quando as inscrições abriram, no dia 1 de agosto, com 262
visitas/sessões e no dia 2 de agosto com 319 visitas/sessões; no dia 4 de outubro, o primeiro
dia do evento, momento em que se verificou um dos principais picos, com 694
visitas/sessões. Comparativamente ao ano anterior houve mais visitas: em 2017 houve 215
sessões quando se abriram as inscrições e no primeiro dia do evento houve 438 sessões.
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Gráfico 1 - Número de sessões por dia realizadas ao website, que decorreram entre o
período de 15 de julho e 11 de outubro de 2018.
Neste período de tempo (15 de julho a 11 de outubro de 2018) registaram-se 11.377 sessões
(+1.244 visitas do que em 2017) e 6.573 utilizadores/visitas únicas (+1.103 do que em 2017),
o que significa que se mantém a tendência dos anos anteriores de muitas pessoas visitarem 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 face a 2017. No total foram houve 68.917
visualizações de páginas (+1.111 do que em 2017).

Tabela 12 - Número de sessões por semana, utilizadores e visualizações de páginas entre 15
de julho a 11 de outubro de 2018.
Índice de semana
Semana 1

Sessões/Visitas

Utilizadores/Visitantes

Visualizações de

únicos

página

162

1 200

325

199

2 281

1 042

661

8 351

388

4 538

241

(15/07/2018 – 21/07/2018)

Semana 2
(22/07/2018 – 28/07/2018)

Semana 3
(29/07/2018 – 04/08/2018)

Semana 4
(05/08/2018 – 11/08/2018)

599

Semana 5

455

303

3 043

434

293

2 785

383

244

3 326

(12/08/2018 –18/08/2018)

Semana 6
(19/08/2018 –25/08/2018)

Semana 7
(26/08/2018 –01/09/2018)
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Semana 8

657

448

4 443

611

428

4 456

931

676

6 588

1 839

1 404

8 947

3 330

2 288

17 340

586

494

1.730

11.436

7.988

69.028 *

(02/09/2018 –08/09/2018)

Semana 9
(09/09/2018 –15/09/2018)

Semana 10
(16/09/2018 –22/09/2018)

Semana 11
(23/09/2018 –29/09/2018)

Semana 12
(30/09/2018 –06/10/2018)

Semana 13
(07/10/2018 –13/10/2018)

TOTAL

*Este valor é mais elevado do que os 68.917 uma vez que contempla mais dias do que o período de análise (15 de
julho a 11 de outubro).

Analisando os dados do Gráfico 2 percebemos que em média as pessoas visitaram 6 páginas
do website diferentes e permaneceram, em média cerca de 5 minutos. Comparando com o
ano anterior existe uma ligeira redução no número de páginas visitadas por sessão, bem
como no tempo em que o utilizador permanece no website. Em 2017 as pessoas visitaram
entre 6/7 páginas em média e permaneceram cerca de 6 minutos.
Relativamente à taxa de rejeições, que está relacionada com as pessoas que entram no site e
não têm qualquer tipo de interação (geralmente significa ou que não tiveram muito interesse,
enganaram-se ao clicar ou tiveram apenas um contacto com o tema e ficaram
suficientemente informados), houve um aumento de 39% para 44%. Não é um valor
necessariamente mau, tendo em conta que houve um aumento generalizado nas visitas ao
site e também muitas pessoas podem ter tido apenas um primeiro contacto com o site e
ficaram a conhecer o evento.
Houve um aumento de novas sessões de 53% (2017) para 57% (2018). Este aumento é
positivo, uma vez que demonstra que houve pessoas novas a entrar em contacto com o
evento.
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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, tendo em conta os servidores dos
computadores, encontramos à semelhança do ano passado, em primeiro lugar Portugal,
depois dos Estados Unidos e em terceiro do Reino Unido. Nos 3 casos, o número de visitas
aumentou face a 2017. O valor relativo a Portugal foi aquele que aumentou mais, o que não é
de estranhar dado que a divulgação é feita sobretudo para o mercado português. (ver tabela
10)
Os restantes idiomas mantiveram a tendência do ano anterior, havendo ligeiras alterações no
ranking, mas nada significativo.
Tabela 13 – Idiomas dos visitantes do website tendo em conta as sessões
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Páginas de destino
Uma página de destino é a página através da qual o visitante acedeu diretamente ao site.
Não se registaram grandes alterações face ao ano passado, apenas se destaca o aumento
das visitas a páginas em inglês. Por exemplo a Homepage em 2017 teve 783 e em 2018 teve
1.066 sessões (928 + 138 sessões).
As páginas que costumam ter mais visitas continuam a ser a Homepage, seguida das páginas
onde está o “Programa” e as “Inscrições”. Este ano destaca-se em 9º lugar, uma atividade em
particular denominada “No rasto dos dinossauros algarvio”, com 94 sessões. Isto significa que
esta atividade suscitou interesse por parte dos visitantes e teve várias pessoas a entrarem no
site clicando num link direto para esta atividade, localizado em algum site ou rede social.
Tabela 14 – Páginas de destino

Idade, género e interesses

Através no Gráfico 3 verificamos que a maioria dos visitantes é do sexo feminino (59%) e
25% dos visitantes têm entre 35 e 44 anos e 24% têm entre 25 e 34 anos. No ano anterior
estes dados não estavam disponíveis por isso não é possível haver uma comparação.
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Gráfico 3 – Análise da idade e género dos visitantes do site

Países
Ao analisar os países de origem de quem visitou o site, apercebemo-nos que o top 3
manteve-se (Portugal, Reino Unido e Alemanha).
De salientar ainda, que o Reino Unido teve mais visitantes face ao ano anterior (passou de
641 para 734 visitantes) e França passou de 8º para 4º (o ano passado teve 74 visitas e este
ano 253 visitantes). Espanha por sua vez também apresentou uma diminuição do número de
visitantes, passando do 4º para o 6º lugar (o ano passado teve 352 e este ano teve 203
visitantes).
Tabela 15 – Visitantes do website por nacionalidade
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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 29% das sessões,
seguida por Lagos (9%) e o Porto (5%). As maiores alterações face ao ano anterior é o
aparecimento da cidade de Loulé no top 10 com 366 sessões; Tavira deixou de aparecer; o
Porto passou de 378 para 555 sessões este ano; Lisboa aumentou de 2.580 para 3.304
sessões; Lagos por sua vez manteve o mesmo número de sessões do ano passado - 993
sessões; o Porto passou da sexta posição para a terceira (tinha 378 e este ano teve 555
sessões). Em relação a cidades estrangeiras, Londres teve um ligeiro aumento de 151 para
183 e Paris surge no ranking do top 10 com 186 sessões. Nota-se a continuação da
tendência de existirem várias cidades algarvias no top 10, o que faz sentido porque grande
parte da divulgação é feita a nível regional. Existem cerca de 1030 sessões que não é
possível identificar onde foram iniciadas.
Tabela 16 - Visitantes do website por cidades

Sistema operativo
Através da análise da tabela 14, verifica-se que a maioria das pessoas que acedeu ao
website continua a preferir o computador, cerca de 6.000 sessões dispersas por vários
sistemas operativos a grande maioria eram utilizadores do Windows. Contudo, verifica-se,
face ao ano anterior, um aumento de quem acede via telemóvel/tablet ao site – cerca de
5.000. Um valor cada vez mais expressivo, que faz com que tenhamos que pensar no site
cada vez mais otimizado para a vertente mobile.
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Tabela 17 – Sistemas operativos mais usados pelos visitantes ao website

Navegador
Nesta métrica não se verifica uma grande alteração face ao ano anterior. A grande maioria
das pessoas utiliza o Chrome, seguindo-se o Safari e o Firefox. Verifica-se que o Safari
aumentou de 1.751 para 2.146 sessões. Sendo este o browser usado sobretudo por quem
tem computadores da Apple, significa apenas que devem existir mais pessoas com este tipo
de computadores a aceder ao site. Esta análise revela que deve haver um esforço para que o
site esteja otimizado para os 3 principais browsers.
Tabela 18 – Browsers mais usados pelos visitantes ao website
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Páginas mais visitadas
As páginas mais visitadas continuam a ser a “homepage”, a do “Programa” e a da “Inscrição”
em português. Este ano a “homepage” aparece em primeiro lugar, com 7.955 sessões,
enquanto que no ano anterior estava em 2º lugar, com 7.798 sessões. A “homepage” em
português teve cerca de 8.740 visualizações de páginas. A página onde as pessoas ficam
mais tempo é a da “inscrição”. A página da versão do site em inglês mais visitada é a da
“Inscrição” com 1.806. Ao compararmos as visitas da página do “Programa” verificamos um
grande intervalo entre “Visualizações de página” e “Visitantes únicos “(cerca de 5.300). Isto
significa que esta página tem muitos visitantes repetentes (Tabela 16), algo normal para este
tipo de página.
Tabela 19 – Páginas mais visitadas do site

Origem do tráfego
Através da Tabela 17 podemos verificar que a maioria das pessoas chega até ao nosso site
diretamente (cerca de 36%), ou seja, escreve o endereço web no browser ou grava a página
nos seus “Favoritos” e clica diretamente quando lá quer ir. Em segundo lugar, com 27%
encontra-se o Google (muitas pessoas podem pesquisar palavras como por exemplo
“Birdwatching Sagres” e facilmente chegam ao site), seguido E-goi (ferramenta usada para o
envio das Newsletters do festival e da SPEA), com 16%. O Facebook continua a ter um papel
algo relevante nos acessos ao site, mas não é muito substancial. O site do “Sul Informação”
continua a ser também um veículo importante para trazer pessoas ao nosso site tendo o
número de visitas subido um pouco face ao ano anterior. Os visitantes que vieram através do
site da SPEA diminuíram um pouco de 289 para 156. Contudo é interessante verificar que os
visitantes que chegaram ao site através do site da SPEA foram os que permaneceram mais
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tempo, cerca de 8 minutos, o que demonstra que foram pessoas que revelaram interesse e
provavelmente ficaram mais tempo para ver o programa e fazer a inscrição.

Tabela 20 –Como é as pessoas chegam ao site do Festival

6.4. Facebook – estatísticas
Orgânico
No início do mês de junho a página tinha 10.763 Gostos e a 11 de outubro tinha 10.877,
registando-se um aumento de 114 Gostos (Gráfico 4). Verificamos que este ano o aumento do
número de pessoas que fizeram “Gosto” na nossa página não foi significante. O ano passado
houve um aumento de mais de 1.000 Gostos, que se deveu sobretudo ao investimento em
publicidade, algo que este ano não houve, por isso a página manteve sempre uma evolução
muito lenta. Devido ao algoritmo do Facebook as publicações orgânicas das páginas, ou seja,
aquelas que não envolveram publicidade, chegam apenas a cerca de 20% do público das
páginas.
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Gráfico 4 – Evolução do número de fãs da página entre julho e outubro
Efetuando uma comparação do número de fãs relativamente ao género, não se verificam
alterações significantes face a 2017. Continuam a manter-se 54% de “Gostos” de mulheres e
48% de Homens. As faixas etárias também são iguais ao ano passado, encontrando-se o
público da página entre os 35 e os 64 anos (ver gráfico 5)

Gráfico 5 – Registo das percentagens dos fãs da Página do Festival, por género e faixa
etária.

Debruçando-nos agora sobre a proveniência do país dos fãs, a maioria continua a ser de
Portugal, seguindo-se Espanha e Reino Unido. Este ano não se verificaram grandes
alterações neste parâmetro. Portugal registou o maior aumento do número de fãs, com 113,
enquanto que o Reino Unido registou o maior decréscimo, com menos 51 fãs.
1º Portugal: 4.716 fãs em 2018 / 4.603 fãs em 2017 – Aumento de 113 fãs
2º Espanha: 2.565 fãs em 2018 / 2.544 fãs em 2017 – Aumento de 21 fãs
3º Reino Unido: 1.957 fãs em 2018/ 2.008 fãs em 2017 – Decréscimo de 51 fãs
4º França: 499 fãs em 2018 / 516 fãs em 2017 - Decréscimo de 17 fãs
5º Alemanha: 219 fãs em 2018 / 217 fãs em 2017 – Aumento de 2 fãs
6º Países Baixos: 187 fãs em 2018 / 202 fãs em 2017 – Aumento de 2 fãs
O Gráfico 5 mostra a cor-de-rosa o número de cancelamento de “Gostos” da página,
revelando que foi algo muito esporádico e quando aconteceu foi de apenas 1 pessoa. Como
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não houve publicidade este ano, todos os novos “Gostos” surgiram a partir de publicações ou
partilhas de outras páginas ou pessoas. (Gráfico 5)

Gráfico 5 – Evolução de cancelamentos de fãs do perfil do festival
Relativamente à cidade de residência dos fãs, a principal alteração que se verificou foi a
passagem de Londres da 2ª posição para a 6ª com um decréscimo de 156 fãs face a 2017.
Madrid registou um aumento de 57 fãs e Faro de 53 fãs.
1º Lisboa: 883 fãs em 2018 / 741 fãs em 2017 – Aumento de 142 fãs
2º Lagos: 327 fãs em 2018 / 324 fãs em 2017 – Aumento de 3 fãs
3º Portimão: 298 fãs em 2018 / 290 fãs em 2017 – Aumento de 8 fãs
4º Madrid: 289 fãs em 2018 / 232 fãs em 2017 – Aumento de 57 fãs
5º Faro: 271 fãs em 2018 / 218 fãs em 2017 – Aumento de 53 fãs
6º Londres: 188 fãs em 2018 / 344 fãs em 2017 – Decréscimo de 156 fãs
No que se refere ao idioma, não se verificaram alterações significativas. A ordem dos idiomas
é igual a 2017. Verificou-se um aumento de portugueses de 167 fãs, e uma redução de fãs
ingleses (Reino Unido) e de espanhóis (Espanha), com 52 e 44 fãs respetivamente.
1º Português (Portugal): 4.372 fãs em 2018 / 4.205 fãs em 2017 - Aumento de 167 fãs
2º Inglês (Reino Unido): 1.648 fãs em 2018 / 1.700 fãs em 2017 – Decréscimo de 52 fãs
3º Espanhol (Espanha): 1.601 fãs em 2018 / 1.645 fãs em 2017 – Decréscimo de 44 fãs
4º Inglês (EUA): 953 fãs em 2018 / 982 fãs em 2017 – Decréscimo de 29 fãs
5º Espanhol: 915 fãs em 2018 / 904 fãs em 2017 – Aumento de 11 fãs
6º Francês (França): 522 fãs em 2018 / 535 fãs em 2017 – Decréscimo de 13 fãs
Tabela 18 – Fãs por país, cidade e idioma entre 15 de julho e 8 de outubro
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O Facebook é sempre uma ferramenta importante para promover o festival, contudo este ano
notámos uma diminuição das interações/alcance com os nossos posts. Esta situação pode
ter-se devido a não ter havido investimento em Publicidade ou/e o nosso público não ser um
tipo de público muito interativo com redes sociais ou mesmo com o Facebook.
As publicações pré-evento foram quase todas feitas em português e inglês. Contudo, não se
verificou uma maior interatividade com as mesmas, portanto durante os dias do evento as
publicações já foram feitas só em português. Foi usada a hashtag #BirdwatchingSagres2018,
para ser mais fácil identificar os posts e sempre que estes referiam algum parceiro, estes
foram identificados, o que aumenta o alcance da publicação, pois aparece no “mural” da
entidade/pessoa identificada.
Como a edição de 2018 começou a ser divulgada tarde, não foi possível fazer um
planeamento metódico das publicações, uma vez que não iria dar tempo para contemplar
todos os parceiros. Assim, tentou-se dar algum destaque aos alojamentos, logo que se iniciou
a divulgação do evento, revezando com posts sobre atividades, onde se destacou o parceiro
que a dinamizava. Deu-se algum destaque às atividades “Novidade” deste ano e também às
que tinham menos inscritos.
Como se pode observar no Esquema 1, os posts com mais alcance referiam-se a apelos
gerais sobre o festival, um deles com o vídeo de promoção do festival, outro com a
apresentação pela primeira vez do cartaz da 9ª edição. Destacou-se também o vídeo da
libertação do falcão durante esta edição e uma das atividades organizadas pela “Amamenta
Algarve” em parceria com a Walk’in Sagres. O vídeo institucional do festival alcançou cerca
de 4.000 pessoas e o do falcão chegou a 2.600 pessoas. O que comprova que os vídeos têm
bastante alcance.
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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
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Post Nº3

Post Nº4
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Post Nº5

6.5. Outros
Participação na British Birdfair 2018
A maior feira dedicada ao birdwatching decorreu este ano de 17 a 19 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 Rupis 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 o festival.
Uma vez que o foco do stand não era focado no Algarve nem o Festival, apenas foi possível
ter um roll up e os flyers do festival. Mesmo havendo pouca informação sobre o festival houve
visitantes a perguntar pelo evento. Houve ainda cerca de 20 pessoas a deixar o seu email
para receber a Newsletter do Festival.
Considerando que o Festival atrai sem dúvidas muitas pessoas ao stand mesmo com pouca
divulgação, achamos que poderia chegar ainda mais pessoas se houvesse um maior
investimento na divulgação.
Newsletters
Devido às novas regras do RGDP (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)
implementadas em 2018, foi necessário enviar um email a todas as pessoas que estavam
inseridas na nossa base de dados para confirmar se queriam continuam a receber a
newsletter do festival. Quem não concordou com as novas regras, foi automaticamente
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excluído. A base de dados que terminou em 2017 com 1.219 (347 pessoas das quais queriam
receber a newsletter em inglês), terminou em outubro de 2018 com 687 inscritos (180 destes
pretendem receber a newsletter em inglês). A parte positiva deste aspeto é que o público que
disse que queria continuar a receber a nossa newsletter são pessoas de facto interessados
no nosso evento, o que fez com que houvessem resultados práticos, no aumento de visitas
ao site quando a Newsletter foi enviada.
Foram enviadas 4 newsletters, todas elas nos 2 idiomas do Festival (PT e ING). O envio das
newsletters foi feito através da plataforma E-goi, continuando a aposta do ano passado em
envios mais criativos, com call to actions para suscitar cliques no site.
Efetuando uma breve análise à Tabela 20, observa-se que a taxa de abertura das newsletters
foi muito positiva, sempre acima de 40%. Quanto mais pequena é a base de dados mais
elevada é a percentagem de abertura. A Newsletter que mencionava que estavam abertas as
inscrições no festival (a #2) destacou-se pelos cliques nos links, o que demonstra que foi
aquela que suscitou mais interesse por parte dos subscritores. 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 23 – Análise das Newsletters enviadas
Nº Newsletter

IDIOMA

#1 – 19-07-2018

PT

#1 – 23-07-2018

ING

#2 – 08-01-2018

PT

#2 – 03-08-2018

ING

#3 – 04-09-2018

PT

#3 – 06-09-2018

ING

#4 – 27-09-2018

PT

#4 – 28-09-2018

ING

LINKS PARA CONSULTA

CONTACTOS

http://mkt.spea.pt/vl/9a770b78e1520952577b1509b6c-d73a46381623ehJe0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/74070850e663742cac3fcb5154249ab40389a8f6ehMe0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/-f2b-82e65b20a5983316b8dfcb4664afbb1178bei0e0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/fc871f11e6fac74274a7c52d82cf133b0c0b15c2ei7e0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/ba90d--8e6dd2f316d6290990da22c-9a2a325f7eize0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/4a07b131e256d31924f1464f3db-2f6743529162eiDe0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/da51c58ecb8a311446b469d2485
5db699cf4f06dejce0egGie
http://mkt.spea.pt/vl/c27-39fde9cf1dca60cf1cb05996c035-4b9fa93ejhe0egGie

ABERTURAS [1]

912
204
276
133
586
212
646
170

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

55_ Relatório da 8ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres

44.88%
66.3%

65.59%
69.92%

CLIQUES [2]

REMOÇÕES [3]

24.83%

10

28,96%

1

37.7%

1

30.11%

0

54.28%

29.97%

59.81%

31.2%

51.08%

22.42%

52.94%

20%

2
6
0
0

Publicidade
Pelo segundo ano consecutivo a Câmara Municipal de Vila do Bispo recebeu o apoio da
Região de Turismo do Algarve, através do programa Valorizar, para investir na divulgação
do festival. Essa verba foi investida sobretudo em publicidade em diversos meios que
consideramos chegar ao nosso público-alvo. De modo a rentabilizar melhor a verba,
apostámos sobretudo na vertente online (preços mais acessíveis), tanto em banners como
em Newsletters.
No caso spots/frase institucional 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 24 – Publicidade online e impressa
Publicações/Websites

Evasões

Preço

Duração

O que inclui

1 353,00 €

1 semana

24h homepage/1 post
FB/anuncio 7 dias

Estrelas e Ouriços

307,50 €

1 semana

1 semana na homepage
/editorial 1 dia

Barlavento

861,00 €

Edição de 27

1 anúncio de 1 página

de set.

Fugas

664,20 €

1 semana

Banner

TSF newsletter

688,80 €

1 semana

Anúncio na newsletter com
126 000 envios/semana

Wilder

553,50 €

1 semana

3 artigos patrocinados e banner
3 semanas

Diário de Notícias

1 230,00 €

1 semana

Banner + Newsletter com
538 262 envio/semana

246,00 €

1 semana

Banner

Uniplanet

24 €

1 semana

Banner

TOTAL

5 928,00 €

Algarve Resident
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Tabela 25 – Publicidade em rádio
Publicações
Kiss FM
Algarve
TSF

Preço

Duração

O que inclui

559,65 €

20 dias /5 por dia

Inclui spot feito por eles

552,35 €

Frase de apoio com o nome do festival
1 semana

e data e site; associado ao "programa
patrocinado por"

TOTAL

1.112 €

Convites aos jornalistas
Foram efetuados convites a jornalistas para estarem presentes no evento, como a Evasões,
SIC, Wilder, Expresso, programa Biosfera, contudo não houve respostas positivas, e a razão
foi sobretudo porque que era um fim de semana prolongado e não havia disponibilidade de
agenda.
Este ano a Pumpkin (site e newsletter com atividades dirigidas a famílias) aceitou o convite
que não tinha conseguido aproveitar no ano anterior e trouxe a família (2 adultos e 2
crianças) para participar no festival. Foi uma participação interessante porque as 2 crianças
foram muito ativas nas atividades. O feedback dado por eles no final foi muito positivo,
deixando a salvaguarda que se queríamos atrair mais famílias tínhamos que focar mais a
comunicação nas atividades de natureza e não tanto nas aves, alterando por exemplo o
nome do festival. O jornalista o Algarve Hoy participou no festival por 1 dia.
Outras ações
E-mails para parceiros - Este ano foram novamente enviados 2 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. Em termos de análise não parece haver grande uso desse
tipo de informação por parte da maioria dos parceiros.
Website – Foram inseridas notícias com algumas novidades no website – em média 1 por
semana.
Spot institucional – este ano aproveitaram-se algumas filmagens recolhidas em 2017 por
um estagiário de vídeo da SPEA para elaborar um pequeno vídeo promocional do festival
para este ano, focado sobretudo nas atividades. Ele foi colocado no VIMEO da SPEA, onde
teve cerca de 300 visualizações; e no Facebook do Festival onde teve 1.600 visualizações.
Contactámos também a RTP2 para ver se seria possível a divulgação do vídeo no seu
espaço institucional, mas a resposta foi negativa indicando-nos que a temática não se
inseria na linha editorial do espaço.
Link versão ING - https://vimeo.com/283710741
Link versão PT - https://vimeo.com/283717505
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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 decréscimo (48,1%) dos parceiros que
responderam ao questionário comparativamente ao ano passado (51,8%) e 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 mais de 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 54 parceiros e destes obteve-se resposta de 26 (48,1% do
total de parceiros), nomeadamente: 11 alojamentos (57,9% deste grupo), 8 empresas de
animação (57,1 % deste grupo), 0 lojas (0% deste grupo), 3 lojas no Forte do Beliche
(33,3% deste grupo), 3 restaurantes (25,0%), 2 Saúde e Bem-Estar (66,7%) e 1 Agência de
Viagens (100,0% do total de parceiros).
Enumera-se abaixo o resumo das respostas, por grupo de parceiros:
Alojamentos (11 questionários)
 Nº de alojamentos que receberam participantes do festival: 7
 Nº de participantes do festival que dormiram nos alojamentos: 75
 Receitas totais obtidas: 4.898€
 Valeu a pena participar em 2018? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2019? Todos responderam que “sim”
Empresas de animação turística (8 questionários)
 Nº de empresas que receberam participantes do festival: 7
 Nº de participantes nas suas atividades: 268
 Nº de pessoas “diferentes” que participaram nas suas atividades: 214
 Receitas totais obtidas: 6.590€
 Valeu a pena participar em 2018? 6 responderam “sim” e 2 responderam “não”
 Voltaria a participar em 2019? Todos responderam que “sim”
Lojas presentes no Forte do Beliche (3 questionários)
 Nº de lojas que tiveram como clientes participantes do festival: 3
 Nº de participantes do festival que compraram nas lojas: 60
 Receitas totais obtidas: 1.372€
 Valeu a pena participar em 2018? Todos responderam que “sim”
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 Voltaria a participar em 2019? Todos responderam que “sim”
Restaurantes (3 questionários)
 Nº de restaurantes que tiveram como clientes participantes do festival: 3
 Nº de clientes participantes do festival: 69
 Receitas totais obtidas: 3.012€
 Valeu a pena participar em 2018? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2019? Todos responderam que “sim”
Saúde e Bem-estar (2 questionários)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 2
 Nº de clientes participantes do festival: 6
 Receitas totais obtidas: 140€
 Valeu a pena participar em 2018? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2019? Um respondeu que “sim” e um respondeu que “não”
Agência de Viagens (1 questionário)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 1
 Nº de clientes participantes do festival: 0
 Receitas totais obtidas: 0€
 Valeu a pena participar em 2018? Sim
 Voltaria a participar em 2019? Sim
Tabela 26 – Valores globais dos diferentes parceiros
Categoria

Valor (€)

Alojamentos

4,898,00

Empresas de Animação Turística

6.590,00

Lojas no Forte do Beliche

1.372,00

Restaurantes parceiros

3.012,00

Saúde e Bem-Estar
Agências de Viagens
Total

140,00
0,00
16.012,00

Analisando os resultados obtidos, salienta-se que este ano, dos parceiros que responderam
aos questionários, cinco deles não realizaram vendas durante o evento, no entanto quase
todos reconhecem a importância do evento e acreditam nos benefícios que este traz para a
região; por isso, dos 26 parceiros que responderam apenas 2 afirmam que não valeu a pena
ser parceiro do Festival este ano, e apenas um revela não ter interesse em ser parceiro na
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próxima edição, o que no geral é um indicador positivo do impacto que o festival tem junto
das empresas da região.
Relativamente ao retorno financeiro, analisando aos valores obtidos pelos questionários
obtivemos um valor de 16.012,00€, inferior em 3.504,90€ ao valor do ano passado.
Convém, contudo, alientar que esta edição decorreu em 4 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 as vendas realizadas pelas diferentes entidades da organização nas suas lojas
localizadas no Forte do Beliche.
Passam a discriminar-se os valores por categoria:
- 2.622,00€ em alojamento;
- 6.011,27€ em restauração, relativo à alimentação diária do staff e voluntários e ao jantar
convívio;
- 2.248,42€ em serviços de divulgação e entretenimento (o valor total foi de 26.840,68€ mas
a sua maioria não foi feito dentro do concelho de Vila do Bispo e, portanto, não foi tido em
conta para o impacto económico). Apesar deste valor não ter sido faturado a parceiros
locais, foi faturado a empresas dentro do concelho e, portanto, optou-se por incluir este
valor no impacto económico do evento.
Somando estes valores obtemos o valor de 10.881,69€. Ao adicionar este valor com o valor
obtido através dos questionários resulta o valor total de 26.893,69€. O facto do valor ser
próximo ao de 2017 (27.469,35€), é um bom sinal pois trata-se de um evento com menos
um dia.
Nos questionários rececionados, foram mencionadas algumas sugestões de melhoramento
que se adicionaram às sugestões para 2019.

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,
embora nesta edição se tenha verificado uma maior resposta por parte dos parceiros de
alojamento.

Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _60

8. AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Após o Festival, e tal como tem ocorrido em todas as edições, enviou-se um email a todos
os participantes inscritos e que tinham facultado o seu email, num total de 284, a solicitar
que avaliassem o evento, recorrendo ao modelo de formulário on-line criado para o efeito,
disponibilizado em Português e Inglês. Receberam-se 100 formulários (mais 8 do que na
edição anterior), dos quais 90 foram de participantes residentes em Portugal, 3 no Reino
Unido, 2 na Espanha, 1 na França, 1 Alemanha, 1 na Ilha de Man, 1 na Holanda e 1 nos
EUA.
Resumo das respostas obtidas:
A média de idade das pessoas que responderam foi de 49 anos (em 2017 foi 47 anos),
sendo que o intervalo variou entre os 15 e os 75 anos. Se analisarmos separadamente as
respostas ao formulário ao Português e em Inglês, nas primeiras a média de idade foi 48
anos e nas segundas de 56 anos, o que é muito semelhante dos resultados do ano anterior.
Tal como se tem verificado nas edições anteriores, a maioria dos participantes (61%) não
é sócio de nenhuma das associações (SPEA e Almargem), e dos que são associados,
32% pertencem à SPEA, 6% à Almargem e 1% a ambas as associações.
Em relação ao número de dias em que os participantes estiveram no festival, as respostas
foram semelhante para quem optou pelos 2, 3 ou 4 dias (28%, 27% e 27%,
respetivamente). Apenas 18% optou por ficar apenas 1 dia.
A principal motivação continua a ser a participação em atividades relacionadas com a
observação de aves e a natureza em geral (71%), 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 uma
mudança face a 2017. Nesta edição os meios mais eficazes foram através de
amigos/colegas (23%) e pela SPEA (21%). A seguir aparecem os meios próprios do
Festival, nomeadamente, site (14%), newsletter (13%) e facebook (11%).
Os participantes continuam a preferir ir em grupo ao festival (82% das respostas),
formados por 2 pessoas (48%). Este ano registou-se um maior numero de grupos formados
por 4 pessoas (19%).
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 176€/pessoa (valor ligeiramente
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menor que em 2017, que foi de 191€), e os valores variaram entre 0€ (respostas dos
participantes residentes no concelho) e 2.000€.
A apreciação global do Festival continua a ser francamente positiva, com 54% de
respostas a classificarem como Bom e 40% como Muito Bom. Relativamente à duração do
evento, 59% classifica-a de Muito Bom e 36% de Boa.
A gestão das inscrições (on-line) continua maioritariamente a ser referida como Muito
Bom (55%). Quanto às inscrições no secretariado, a opinião também continua bastante
favorável, com 56% das respostas a considerarem Muito Bom e 35% de Boa.
A maior parte das respostas continua a classificar as lojas presentes no Forte do Beliche
com Bom (46%), sendo as restantes respostas semelhantes a 2017, com igual numero de a
classificarem de Muito Bom e Razoável (25%).
Em relação aos materiais distribuídos, nomeadamente, a pulseira e o programa impresso,
as opiniões continuam muito positivas, sendo que este ano houve mais pessoas a
classificarem de Muito Bom (52%), seguido de 40% com Bom.
A sustentabilidade do festival continua a ser considerada pela maioria como Bom (56%).
Sobre o jantar convívio, apenas se obtiveram 33 respostas de participantes no mesmo,
mas notou-se uma maior agrado pela escolha deste ano, com 33% a classificarem, em
cada categoria, como Bom e Muito Bom.
A apreciação global das atividades continua a ser muito valorizada, com 49% das
respostas a classificarem como Boa e 43% como Muito Boa. A diversidade do programa foi
classificada pela maioria como Muito Boa (55%), seguida de Bom (38%). Sobre os
conhecimentos adquiridos nas atividades, a maioria continua a classificar de Bom (52%). A
duração das atividades foi considerada de Boa por 49% dos participantes; O desempenho
dos guias tem sido sempre um dos parâmetros melhor avaliados, e este ano alcançou um
resultado muito superior à edição anterior, com 70% a classificarem como Muito Bom.
Quanto à pergunta se voltaria a participar no evento, todos responderam que Sim.
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9. SUGESTÕES PARA 2019
Materiais e Equipamentos
Sinalética
- Melhorar a sinalização para chegar aos locais das atividades
- Melhorar a localização das lonas e as setas a indicar o secretariado (ex. na rotunda
Sagres/Fortaleza)
- Melhorar a sinalização em Sagres a indicar para o Forte do Beliche
Vários
- Mais informação escrita sobre a flora local
- Melhorar o mapa dos pontos de encontro, com mais detalhe sobre os locais
- Pin com ave e data do Festival
- Publicação em pdf sobre a migração de Sagres
- As pulseiras foram uma alteração positiva, contudo a anilha para fechar não é de utilização
prática
Comunicação
Publicidade
- Anunciar o evento na brochura turística de Lagos
- A sinalética do festival entre Lagos e Sagres praticamente não existia. Era fundamental
melhorar este aspeto
- Em Sagres havia alguma divulgação nas rotundas, mas não tinha leitura para quem estava de
carro
- O cartaz à entrada do Forte do Beliche tem muita informação e ao longe não se percebe bem.
Devia ser algo maior e com menos informação (imagens e texto)
- Produzir pequenos clips de vídeo do evento que os parceiros e nós possam divulgar,
aumentando assim o buzz sobre o evento, durante o ano;
- Investir numa publicidade na revista da Birdfair 2019. Todos os visitantes da feira recebem a
revista e é um público que procura marcar as férias (implica que cartaz e imagem têm que estar
fechado em meados de abril)
- Investir em publicidade na Google Ad Words para aumentar o alcance o festival no
estrangeiro, bem como em publicidade nas redes sociais (Instagram e Facebook).
Divulgação institucional
- Reafirmar o impacto do Festival na preservação dos habitats de Sagres
- Investir numa divulgação direcionada ao mercado francês, espanhol e alemão. Neste
momento o esforço é sobretudo para o mercado interno e muito pouco para o externo
- Ter presença em algumas feiras regionais ou simplesmente ter flyers no stand do Turismo
como por exemplo a Feira da Dieta Mediterrânea
63_ Relatório da 9ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres

Redes sociais
- Fazer uma análise se devemos crescer em termos de redes sociais e se temos essa
capacidade. Por exemplo analisar a possibilidade de criar um Instagram
- Fazer mini-entrevistas a participantes e guias para divulgar nas redes sociais

Website do Festival
- O site deveria estar melhor otimizado para mobile. Há páginas difíceis de ler no
telemóvel/tablet.
- O site deveria ser melhorado e investir-se num site mais visual e apelativo, com notícias mais
diversificadas
- Colocar-se informação nova e mais apelativa no site, nomeadamente na parte das aves, que
é sempre a mesma nos últimos anos e inserir outro tipo de informação geral sobre Sagres e as
últimas edições
- Inserir uma forma mais prática das pessoas subscreverem a Newsletter e inserir uma política
de Proteção de Dados
- Haver uma parte do site dedicada a famílias, onde fosse mais fácil identificar atividades para
fazer com os miúdos que não envolvessem estar dentro de um espaço fechado
- Alterar a forma de designar os dias do evento. Exemplo, Day 4, Day 5, …, não faz sentido em
inglês e pode gerar confusão (opção: colocar Day 1 ou a data)
- Acrescentar uma área onde os parceiros pudessem verificar as inscrições dos participantes
nas suas atividades, assim evitava-se desperdício de papel (a impressão das inscrições
acarreta um grande gasto de papel e tinteiro) e diminuía-se o risco de se "perderem" os
contactos
Newsletter
- Estar mais visível o local onde as pessoas inserem o seu email para receber a newsletter e
isto estar ligado ao E-goi, de modo à autorização ser automática
- Formas de angariar e-mails de pessoas interessadas em receber a newsletter
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
- Ter atividades novas e atrativas para atrair os jornalistas

Geral
- Identificar elemento de staff para a informação ornitológica das diferentes atividades em
curso, que também trabalhe em conjunto com a equipa de comunicação
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- Tendo em conta que para o ano será a 10ªa edição do festival, devia-se fazer um rebranding
do festival e melhorar todos os materiais de comunicação em termos imagem; existem 2
logotipos que é difícil saber quando usar um ou outro. Deveria haver um manual de normas
gráficas
- Melhorar comunicação com os participantes em caso de cancelamento ou alteração das
atividades no dia
- Maior e melhor utilização do eBird como comunicação e registo das aves observadas (cada
saída ter uma lista, o que e onde)
- Um canal de comunicação simples e dedicado (um para aves observadas e outro para
organização do evento) como por exemplo twitter ou instagram (facebook é muito complicado)
- Associar a demonstração de App a saídas de campo, como aconteceu nesta edição
- Criar App do festival onde os guias pudessem registar as observações mais fabulosas, do
género: 20 cegonhas-pretas sobre a Esparregueira, 3 cachalotes, etc. A ideia seria aparecer
em tempo real (ou quase) num computador/ecrã situado no Forte do Beliche.
Programa / Desdobrável
- Separar melhor o que são atividades de aves das outras, são muitas e estão todas
misturadas, e separar também as atividades que sejam para famílias
- Na lista de atividades e dos dias alterar a cor dos pontos para preto, para coincidir com os
pontos no verso
Inscrições
Formulário on-line
- Explicar o que é o VAT number e reforçar que não é obrigatório o preenchimento deste campo
- Possibilitar a inscrição como família, em que nem todos os membros querem participar nas
mesmas atividades. Deveria ser possível registar a família e escolher, para cada atividade, as
pessoas que querem participar
- Referir que não há pagamento de inscrição no festival
- Quando encerram as inscrições online, ficar mais claro essa informação no site a referir que
inscrições passam a ser feitas presencialmente no Forte do Beliche durante os dias do Festival
- A forma de inscrição dos participantes nas actividades devia ser alterada, pois muitos
participantes pensam que é suficiente a inscrição no site do festival para lhe garantir a vaga na
actividade e não verificam os email para confirmarem a sua participação junto dos parceiros.
Sugestão é que no site do festival se coloque bem visível a informação de que qualquer
actividade paga requer da confirmação do parceiro
Instalações
- Ter refeitório/espaço de refeição comum
- Centralizar os cursos/palestras num único local, ou não dispersar por tantos sítios diferentes
- As salinhas do Forte do beliche não são adequadas a palestras: muito escuro e húmido
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(cheiro a bafio)
- Otimizar a sala de arrumos e criar espaço com outras valências; Recuperar a sala do anexo
cujo acesso está vedado
- Montar tenda no exterior para as atividades de educação ambiental, pois as salas interiores
ficam escondidas
- Assegurar que há pre-montagem e teste de todos os equipamentos de projeção n as salas
que serão usadas
- Espaço criança no Forte do beliche: a) melhorar o ambiente e conforto e decorar com temas
alusivos ao Festival (ex. aves); b) ter espaço no exterior, com um toldo ou tenda, para se
dinamizarem atividades; c) dar maior visibilidade a este local, com algum tipo de indicação (em
PT e EN) à porta sobre as atividades e os horários das mesmas
- Salas da Junta de Freguesia de Sagres com luz, o que prejudica as projeções
Atividades
Novas atividades
- Identificação e captura de borboletas noturnas ou insetos no geral
- Identificação auditiva de aves
- Observação noturna de mamíferos
- Novos temas a abordar (teórico ou práticos): migração das aves, comportamento das aves
(ex. passeriformes), répteis e anfíbios, Sustentabilidade e responsabilidade ambiental,
preservação de espécies
- Cursos de identificação com níveis mais avançados
- Dicas para principiantes começarem a observar aves e usar guias de campo
- Provas de orientação nas proximidades, em que cada ponto teria uma foto de uma ave para
ser identificada. Seria uma forma alternativa de aprendizagem, diferente de palestra ou saída
de campo
- Usos e costumes desta zona (ex. cestaria)
- Recolha de lixo: na Costa Vicentina, nos matos da Península de Sagres, etc.
- Atividades com música
- Criar momentos de encontro e convívio entre os participantes (para além do jantar)
- Mostra de produtos locais (associados a projetos), com horário definido no programa para
prova de degustação
Melhorar atividades
- Nas atividades com muitos participantes, dividir em pequenos grupos, e ter um guia bilingue
para cada grupo (ex. De olho nas aves de rapina, Circuito de observação de aves em Sagres,
Natureza à volta do Forte do Beliche)
- Comboio: cumprir o horário do comboio, pois isso condiciona a participação noutras
atividades (alternativa, deixar de haver horário); assegurar que há microfone; criar uma
paragem física na Baleeira, as pessoas não sabem onde têm de esperar o comboio (em frente
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ao café-restaurante)
- Reduzir nº de passageiros no jeep (menos de 7)
- Nas atividades de observação de aves noturnas reforçar que nem sempre se encontram aves
- Maior número de atividades de observação de aves
- Temas/Tiplogias que não foram muito abordados nesta edição, mas que há interesse: flora,
geologia, ioga, massagens
- Ter mais sessões das atividades que esgotam rapidamente (ex. atividades noturnas)
- Limitar número de participantes na libertação de aves, para reduzir a perturbação sobre as
mesmas
- Jantar convívio a preço mais reduzido
- No jantar convívio fazer uma pequena sessão de abertura e encerramento (agradecendo a
presença e felicitando os guias e voluntários), falar de como está a correr o festival, dinamizar
jogo, espaço de dança, etc.
- Na atividade gratuita "Biólogo por um dia", diminuir o leque das idades e restringi-la a apenas
uma língua
- Melhorar os tempos das atividades, para começar e terminar no horário definido (não
prejudicar a realização das atividades seguintes e assegurar que os participantes chegam a
tempo das atividades)
- Observação astronómica no Forte do Beliche: desligar a luz do frigorífico do bar
- Nas atividades que decorram na Fortaleza, recomendar aos participantes para chegarem
mais cedo para terem tempo de estacionar e deslocarem-se até ao local
- O formato “palestras” não é muito apelativo para os participantes do Festival (pouca adesão)
- Nas sessões teóricas a decorrer na Pousada de Sagres, referir que o ponto de encontro é no
interior
- Ter mais atividades direcionadas para famílias, mas fora de espaços fechados, e que sejam
iniciativas que eles não possam fazer em casa
- Voltar a ter o jantar convívio em Sagres

Sustentabilidade ambiental
- Promover mais a partilha de carros, de e para Sagres. Sugestão: alguma associação com a
plataforma de partilha Blablacar. O Festival promovia o uso da plataforma e, como
contrapartida, a Blablacar não cobrava a taxa aos viajantes (habitualmente, do total pago pelos
passageiros, uma parte é para o condutor e uma determinada taxa fica para a plataforma).
- Reduzir os copos, pratos e palhinhas de plástico (assegurar que os stands/lojas, espaço
comes e bebes e o local do café cumprem esse requisito)
- Transporte coletivo dos participantes para as atividades
- Mais responsabilidade ambiental ao nível de reciclagem de consumíveis utilizados no festival
- Usar canecas de alumínio temáticas
- Ter à venda um cantil ou garrafas plástico duráveis, e um ponto de água no forte para as
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pessoas encherem (o preço do cantil pagaria também o ponto de água)
- Criar brigada de lavagem de copos de vidro do café, envolvendo crianças (para evitar a
utilização de materiais descartáveis)
- Pulseiras em papel
- Assegurar a correta separação do lixo
Parcerias
- Mais lojas no Forte do Beliche: livraria especializada em Natureza, mais material ótico, mais
artigos relacionados com a observação de aves e natureza
- Aluguer de binóculos e outros equipamentos de observação
- Aluguer de bicicletas
- Ter atividades pagas a preços mais baixos (ex. realizar atividades mais curtas)
- Desnecessário imprimir o flyer A5, pois é gasto de papel (é preferível divulgar o desdobrável
antecipadamente)
- Mais visibilidade para que os participantes saibam dos descontos e atividades disponíveis
Organização
- Ter mais um ponto de informação em Sagres
- Ponderar alterar a data do Festival por causa do impacto das alterações climáticas na
migração das aves
- Melhorar a coordenação entre a organização e as empresas externas (ex. saídas pelágicas)
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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

Valor (€)
1.651.00

Navigator

781.00

Vivenda Família Pedro

88.00

Good Feeling

102.00

Total

2.622.00

ALIMENTAÇÃO
Nome da Empresa
Beberete Eira do Mel

Valor (€)
1.537.50

Rest. Mexilhão(Jantar Convívio)

846.00

Compras (Café, copos e limpeza)

306.92

Quiosque Perceve
Snack-Bar Restaurante

97.85
238.00

Oliveirinha
Restaurante Gigi

362.50

Restaurante Pescador

175.00

Restaurante A Sagres

1.275.00

Restaurante Retiro do Pescador

462.50

Bar Pau de Pita

240.00

Restaurante Armazém

470.00

Total

6.011.27
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DIVULGAÇÃO E ENTRETENIMENTO
Ação

Valor (€)

Publicidade para comboio

421.15

Aluguer Comboio Turístico

4.612.50

Outdoor / estrutura sagres

1.653.86

Seguro de utilizadores do comboio*

1.162.00

Publicidade autocarro

615.00

Merchandising (lápis,magnéticos,porta chaves)

6.088.50

Oferta brindes convidados

360.00

Publicidade

7.734.45

Música *

957.50

Filme e fotografia*

886.42

Material Festival (programa, flyers, design e produção)

2349.30

Total

26.840.68

* Gastos feitos em entidades dentro do concelho de Vila do Bispo. Para “Música”, apenas 200€
foram feitos a entidades dentro do concelho.
Prestação de serviços paga pela C.M.V.B à Associação Almargem para honorários,
deslocações, seguro de atividades e materiais: 56.002,49 €

Total Global de Despesas: 91.476,44€
Patrocínios angariados pela C.M.V.B. para o Festival:
PATROCÍNIOS
Nome da Empresa
InterMarché (Budens e Sagres)

Valor (€)
1.000.00

Nau Hotels-Salema Beach Villages

300.00

Caixa de Credito Agricola Algarve

350.00

Total

1.650.00

Este ano, novamente, 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 17.550€ para ações de publicidade.
(*)

Total Global Investido pela C.M. Vila do Bispo: 72.276,44€
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(*)

Para apurarmos este valor foi subtraído o valor total dos patrocínios (1650€) e o valor da

linha Valorizar (17550) ao valor total global das despesas (83.318€).
Analisando os custos acima discriminados conclui-se que o investimento da 9ªedição do
Festival teve um valor global de 91.476,44€ sendo que os custos foram assegurados de 3
formas:


CMVB: 72.276,44€



Patrocinadores: 1.650€



Candidatura Valorizar (RTA): 17.550€

Efetuando uma comparação ao valor de investimento da edição passada (62.568€) regista-se
um acréscimo de investimento por parte do promotor Câmara Municipal de Vila do Bispo,
aumentando o investimento em 9.708,44€.
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ANEXOS

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

Figura 4 e 5 – Logótipo do evento, Versão cores, em PT e EN.
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Figura 6 e 7 – Logótipo do evento, Versão P&B, em PT e EN.

Figura 7 e 8 – Flyer em Português distribuído pelos postos de turismo do Algarve. Foi
produzida também uma versão inglesa.
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Figura 9 – Pulseira inviolável, oferecida a todos os participantes dando acesso aos descontos
oferecidos pelos parceiros

Figura 10 – Frente do folheto em português, com programa do evento, disponível no
secretariado durante os dias do evento.
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Figura 11 – Verso do panfleto em português 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.
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Figura 12 – Frente do panfleto em inglês, com programa do evento, disponível no secretariado
durante os dias do evento.
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Figura 13 – Verso do panfleto em inglês 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.
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Figura 14 – Outdoor à entrada de Vila do Bispo

Figura 15 – Outdoor na entrada do Forte do Beliche
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Figura 16 –Convite geral à população de Sagres distribuído localmente para Sessão de
Abertura do evento. Tamanho A4.

Figura 17 – Página de Facebook do Festival da edição de 2018, com imagem adaptada e o
vídeo institucional em destaque
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Figura 18 – Publicidade no site “Fugas” (Público)

Figura 19 – Publicidade no site “Evasões” (Diário de Notícias)
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Figura 20 – Publicidade no site do Diário de Notícias
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Figura 21 – Publicidade na Newsletter do Diário de Notícias
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