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Relatório da 2ª Edição do
Festival de Observação de
Aves de Sagres
30 Setembro, 1 e 2 de Outubro de 2011

O Festival de Observação de Aves de Aves é uma iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Vila do Bispo, organizada pelas associações SPEA e
Almargem. É uma edição anual e que em 2011 contou com co-financiamento do PO
ALGARVE 21, alguns patrocínios de privados e apoios institucionais.

Patrocínio:

Apoios:
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A ALMARGEM – Associação de Defesa do Património Cultural
e Ambiental do Algarve é uma organização não governamental
de ambiente. A ALMARGEM desenvolve habitualmente
actividades muito diversificadas que vão desde a execução de
projectos de sensibilização ecológica e cultural até à organização
de acções 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 afectam o ambiente e o património cultural do
Algarve.

www.almargem.pt

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus
habitats, promovendo um desenvolvimento que garanta a
viabilidade do património natural para usufruto das gerações
futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é
uma organização não governamental de ambiente que trabalha
para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal.
Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios
e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte
de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife
International, que actua em mais de 100 países e tem como
objectivo a preservação da diversidade biológica através da
conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso
sustentável dos recursos naturais.

www.spea.pt
www.facebook.com/spea.Birdlife
https://twitter.com/spea_birdlife
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1. ENQUADRAMENTO

O Festival de Observação de Aves de Sagres é um evento iniciado em 2010 que tem como principal
objectivo a promoção do turismo ornitológico no Algarve, e em Sagres em particular, enquanto
actividade multifuncional que pode contribuir para o desenvolvimento sustentado da região.
A sua realização resulta de uma partilha de interesses comuns de várias entidades, públicas e
privadas, que vêem no mesmo uma boa oportunidade para enriquecer turisticamente a região de
Sagres e para fomentar uma maior consciencialização ambiental da comunidade local pelas questões
relacionadas com a preservação da biodiversidade e do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina.
A primeira edição, em 2010, permitiu comprovar o elevado interesse que esta actividade desperta
cada vez mais no público em geral, motivando, de imediato, um compromisso da parte do município
de Vila do Bispo – o promotor – e as associações Almargem e SPEA – organizadores – em realizar o
evento nos anos seguintes.
Em 2011, na segunda edição, procurou-se aumentar o número de visitantes e solidificar a sua
importância regional e nacional. Para tal, a organização aumentou significativamente o número de
actividades disponíveis aos interessados, bem como o esforço de promoção, o qual incluiu, ainda, um
especial enfoque em países onde a observação de aves tem particular dimensão, nomeadamente no
Reino Unido, Espanha e Alemanha.

No âmbito do Projecto “Via Algarviana – Ecoturismo no Interior do Algarve, promovido pela
Associação Almargem e co-financiado pelo Programa Operacional Algarve 21, uma das acções do
projecto é a Organização do2º Festival de Observação de Aves de Sagres, sendo o financiamento
assegurado em 65% pelo PO ALGARVE 21 e 35% pelo Munícipio de Vila do Bispo
Com a presença do Festival no Projecto Via Algarviana, enquanto evento de promoção do
Birdwatching no Algarve, permitiu também, alargar o plano de actividades e um maior enfoque na
divulgação.

Objectivos
A realização da 2ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres manteve, à semelhança do
ano passado, o objectivo geral de contribuir para uma maior visitação turística desta região. A esse
aspecto, aliou-se ainda o propósito de sensibilizar a população local e as escolas da região para a
importância da biodiversidade, bem como o de envolver os agentes privados de Sagres no próprio
evento, através do fomento de parcerias e a oferta de actividades e serviços a preços especiais.
Em termos de objectivos específicos, nesta 2ª edição pretendeu-se:
•

aumentar o número de participantes;

•

aumentar o número de actividades disponíveis aos interessados;

•

aumentar a visibilidade do evento, em Portugal e no estrangeiro;

•

aumentar as visitas ao website do evento.
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Equipa de Trabalho
A equipa de trabalho deste evento foi constituída por elementos da Câmara Municipal de Vila do Bispo
e das associações Almargem, sendo a SPEA a entidade contratualizada para a prestação do serviço
de organização do festival. Ao nível da coordenação, o evento contou, à semelhança de 2010, com:

•

Alexandra Lopes (SPEA): coordenação geral, com especial incidência na componente de
actividades, envolvimento da população e organização de eventos;

•

Ana Fernandes (Câmara Municipal de Vila do Bispo), com apoio ao nível dos contactos locais,
organização de eventos promocionais, constituição das parcerias com as empresas do
Concelho de Vila do Bispo, logistica do evento, etc.;

•

Anabela Santos (Almargem): coordenação geral, tendo desenvolvido a componente de
comunicação do evento, apoio logístico e organizacional, burocrático e institucional;

•

João Ministro (SPEA): coordenação geral, em especial na componente técnica de ornitologia,
preparação de material informativos, divulgação e promoção, realização de actividades,
palestras e cursos.

Além dos coordenadores, o festival teve o envolvimento de um conjunto de colaboradores que
desenvolveram actividades diversas, nomeadamente passeios guiados, cursos, palestras, apoio no
secretariado, preparação de eventos, etc.

•

Ana Carla Conceição (Walkin’ Sagres) – guia de actividade

•

Carla Nascimento (Cape Cruiser) – guia de actividade

•

Carlos Cruz - anilhador

•

Coralie Lozano (SPEA) - secretariado

•

Edgar Ribeiro (Almargem) – educação ambiental

•

Fábia Azevedo e Thijs Valkenburg (RIAS) – formadores e guias de actividades

•

Faísca – guia de actividades

•

Helder Costa – dinamizador da tertúlia e responsável pelo lançamento de livro de aves

•

Inês Gonçalves – colaboradora nas actividades

•

João Tiago Tavares (Gobius) – formador

•

Jorge Gonçalves (CCMAR) – guia de actividade

•

José Pedro Tavares (RSPB) – palestrante e guia de actividades

•

Liliana Bom (Almargem) – divulgação e comunicação

•

Lourenço Marques – colaborador nas actividades

•

Luís Cancela da Fonseca (CTA) – palestrante e guia de actividade

•

Marcelo Dias – guia de actividades

•

Marcial Felgueiras e Guillaume Rethore (A Rocha) - anilhadores

•

Margarida Castro (CCMAR) – palestrante

•

Nadine Pires, Ricardo Tomé e Alexandre Leitão (Strix) – guias de actividade

•

Nuno Araújo e Carla Ramos (Magic Moments) – guias de actividade

•

Nuno Barros (SPEA) – guia de actividades

•

Paulo Fernandes (UALG) – guia de actividade
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•

Paulo Marques (FCUL) – formador

•

Sara Magalhães (Mar Ilimitado) – guia de actividade

•

Simon Wates – guia actividades

•

Sofia von Mentzingen (Burros & Artes) – guia de actividade

•

Vanessa Oliveira (SPEA) – secretariado

•

Zito Colaço (Bilma) – formador
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2. PARCEIROS

À semelhança do ano transacto, foi criada uma rede de parceiros no concelho de Vila do Bispo, de
forma a tornar o evento mais atractivo, quer para os habitantes da região do Algarve, quer para os
residentes fora do Algarve.
Cada participante levantou a sua pulseira gratuita, no secretariado do evento, de forma a poder
usufruir dos descontos disponibilizados pelos parceiros, os quais tiveram como base um desconto nos
preços habitualmente praticados (embora tivessem ocorrido algumas pequenas variações a esta
base, nalgumas situações). Esta rede abrangeu parceiros relacionados com o produto turístico de
observação de aves, a nível de serviços de animação turística e fotografia, comércio local (lojas),
alojamento e restauração.
Seguem abaixo, os diferentes parceiros do evento.

Alojamentos parceiros:
ALMA VERDE RESORT
APARTAMENTOS QUATRO VENTOS
APARTAMENTOS TURÍSTICOS TONEL
APARTHOTEL DON TENÓRIO
APARTHOTEL NAVIGATOR
GRUPO VIGIA
HOTEL MIRA SAGRES
MARETA VIEW E MARETA BEACH
MARTINHAL BEACH RESORT & HOTEL
MEMMO BALEEIRA
MONTE LOUREIRO
MONTE STO. ANTÓNIO
POUSADA DO INFANTE
SAGRES HOLIDAYS
SAGRES NATURA SURF CAMP
SAGRES TIME APARTAMENTOS

Restaurantes parceiros:
CAFÉ-BAR-RESTAURANTE SACRUM ( Fechou antes do festival )
CERVEJARIA TALIZÉ
MARISQUEIRA O PARDAL
PIZZARIA D'ITÁLIA
RESTAURANTE "A GRELHA"
RESTAURANTE "GIGI"
RESTAURANTE "O VIGIA"
RESTAURANTE A CASINHA
RESTAURANTE A SAGRES
RESTAURANTE A TASCA
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RESTAURANTE BATEDOR
RESTAURANTE BOSSA NOVA
RESTAURANTE CARLOS
RESTAURANTE NORTADA
RESTAURANTE O PESCADOR
RESTAURANTE O TELHEIRO DO INFANTE
RESTAURANTE OLIVEIRINHA
RESTAURANTE PORTAS DE SAGRES
RESTAURANTE RETIRO DO PESCADOR
RESTAURANTE VILA VELHA
RESTAURANTE WAZA
RESTAURANTE-BAR "MARTINHAL"
SNACK-BAR BABUGEM
WARUNG-BAR-CHILL OUT-BISTRO

Empresas de animação turística:
MAR ILIMITADO
WALKING' SAGRES
CAPE CRUISER
BURROS & ARTES
Empresa de fotografia:
MAGIC MOMENTS

Lojas parceiras:
SURF-SHOP DORA GOMES
SAGRES T-SHIRTS
SAGRES NATURA SURF-SHOP
SURF PLANET SURF-SHOP
Parceiros Institucionais:
Universidade do Algarve
Ecoinside
Ubiwhere
Birdaholic
Strix
Junta de Freguesia de Vila do Bispo
Junta de Freguesia de Sagres
Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade
Entidade Regional de Turismo do Algarve
Associação de Turismo do Algarve
Turismo de Portugal
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3. ACTIVIDADES

No seguimento dos resultados de 2010 e da expectativa de haver um aumento de participantes em
2011, o número de actividades incluídas no programa desta nova edição do Festival de Birdwatching
de Sagres foi largamente superior ao anterior. Foram programadas 88* actividades (ver tabela
abaixo), o que equivale a mais de 210 horas de acções. A sua realização foi assegurada pelos
elementos da organização do evento e também por várias entidades parceiras. Este ano houve um
reforço na ligação a empresas e universidades ligadas a iniciativas que envolvem a temática das
aves, ou de outras componentes complementares, salientando-se a presença de investigadores da
Universidade do Algarve, da Universidade de Lisboa e de outras associações de ambiente. Uma das
opções que obteve resultados mais positivos, nesta edição, foi a inclusão de saídas de campo diárias,
de curta duração, cujas inscrições apenas estavam disponíveis durante os dias do festival,
possibilitando aos interessados que se deslocavam a Sagres sem inscrição prévia a participação nas
mesmas.
Em termos de novidades em relação à edição anterior, destacam-se os vários mini-cursos de 2 a 4
horas, as iniciativas dedicadas à fotografia, o alargamento das temáticas abordadas e que fizeram a
ligação entre as aves e outros grupos e o ambiente envolvente, os momentos de convívio e o
acompanhamento de burros de carga que transportaram crianças e mochilas em algumas das saídas
de campo.
Praticamente todas as iniciativas esgotaram, antes ou durante o festival, sendo as mais procuradas as
saídas de barco (observação de aves, cetáceos e de investigação). Infelizmente, devido às condições
meteorológicas, não foi possível realizarem-se muitas destas actividades, situação que implicou a
alteração dos planos dos participantes, os quais nem sempre conseguiram vaga nas restantes
actividades do programa, por as mesmas já estarem completas.
Cerca de 75% da oferta do programa correspondeu a iniciativas com inscrição gratuita, sendo as
restantes referentes às actividades dinamizadas pelas empresas parceiras locais, mas cujo preço foi
reduzido comparativamente ao que as mesmas costumam praticar.
Nos três dias do Festival contou-se ainda com a presença de representantes de duas marcas de
material óptico, Swarovski e Opticron, com demonstração dos seus produtos no espaço do
secretariado e em alguns locais das actividades.
Além das actividades referidas anteriormente, a semana que antecedeu o festival foi dedicada à
realização de outras acções dirigidas a grupos específicos, com ligação aos temas do Festival. No
Sábado anterior decorreu uma palestra para caçadores, que teve como objectivo sensibilizá-los para
a importância da região para a migração de aves de rapinas e chamar a atenção para a necessidade
da sua protecção. Na terça-feira um grupo de estudantes universitários do curso de Animação
Turística participou numa palestra que abordou os aspectos logísticos e de organização de um festival
deste género e as potencialidades em termos de impacto económico e social do mesmo, à qual se
seguiu uma saída de campo. A quinta-feira foi dedicada aos técnicos de turismo e aos empresários,
com a realização de uma saída de campo a alguns dos locais mais emblemáticos de Sagres para a
prática do “birdwatching” e um workshop sobre capacitação de agentes ligados à restauração,
hotelaria e animação no sentido de adaptarem os seus serviços a este produto turístico.
A maior parte dos guias/monitores/palestrantes das iniciativas são sócios de, pelo menos, uma das
associações organizadoras do festival, tendo o seu trabalho decorrido de forma voluntária. A
colaboração dos mesmos foi imprescindível, pois de outra forma não teria sido possível a realização
de tão elevado e diversificado número de actividades.
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Tabela 1 - Resumo das actividades realizadas durante o Festival e respectivas entidades
responsáveis
Nº de
actividades

Entidades envolvidas
(além da organização)

Tipo de Actividade

17

Saídas de campo (observação de aves,
natureza, fotografia)

Walkin’ Sagres, Magic Moments, A Rocha,
Burros & Artes, Associação DPGA, Centro de
Ciências e Tecnologias da Água da
Universidade do Algarve

1

Passeio nocturno

Strix

20

Saídas
de
barco
investigação marítima)

7

Mini-Cursos (rapinas, passeriformes,
marinhas, identificação de material biológico
de aves, ilustração, bioacustica e fotografia)

RIAS, Bilma, ISPA-IU, MNHN, Gobius

6

Monitorização de aves planadoras
migradoras

Strix

5

Anilhagem científica de aves

A Rocha

5

De olho nas aves

1

Acção de libertação de aves

RIAS

9

Actividades de educação ambiental

Almargem

2

Actividades para seniores e portadores de
necessidades educativas especiais

Almargem

1

BirdRace

1

Concurso de Fotografia

1

Concurso de Geocaching

1

Apresentação de livro

1

Tertúlia

1

Jantar convívio

(aves,

cetáceos,

Mar Ilimitado, Cape Cruiser, CCMAR,

6

Palestras

Turismo de Portugal, RSPB, Ecoinside,
Falsterbo Festival, CCMAR, Centro de
Ciências e Tecnologias da Água da
Universidade do Algarve

1

Fam/Press Trip Internacional

ATA

2

Sessão de abertura/fecho do evento

ICNB

* foram consideradas como actividades as várias sessões realizadas

12_Relatório da 2ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres

4. PARTICIPANTES

Para efeitos de contagem de participantes, incluíram-se aqueles que participaram nas acções
desenvolvidas durante os 3 dias do festival, bem como nas iniciativas que decorreram na semana
anterior ao mesmo. O número foi calculado com base nas pulseiras distribuídas aos visitantes que se
dirigiram ao secretariado nos dias do festival e nos inscritos nas actividades e que não receberam
pulseira, nomeadamente, participantes nas palestras de sábado, sexta e sessão de abertura, saídas
com técnicos de turismo, workshop para agentes locais, saídas com a população local, actividades
com seniores, acções com os alunos das escolas e estudantes universitários e os visitantes
estrangeiros que vieram ao festival em grupos organizados. Incluíram-se também os participantes nas
acções “De olho nas aves”, cujo número obtido é aproximado, pois a participação não implicava
inscrição.
Assim, estima-se que tenham participado na II edição deste festival cerca de 700 pessoas, repartidas
pelos seguintes grupos:
- Pulseiras distribuídas: 270
- Grupo sénior: 33
- Grupo com necessidades especiais: 18
- Alunos das escolas locais: 68
- Alunos universitários do curso de turismo: 23
- Grupo de turistas estrangeiros: 24
- Participantes na sessão de abertura (que não receberam pulseira): 33
- Participantes nas acções “De olho nas aves”: 150
- Elementos da organização, guias, palestrantes: 34
- Participantes na palestra sobre caça: 15
- Técnicos de turismo: 6
- Agentes locais participantes no workshop: 28
Como era de esperar, o dia que reuniu o maior número de participantes foi sábado, seguido de
domingo e por fim da sexta-feira.
Um dos objectivos desta edição era a análise do perfil dos participantes e uma análise mais exaustiva
sobre as participações, no entanto isto apenas foi possível por parte daqueles que se inscreveram
previamente nas actividades do festival, pois a informação facultada nem sempre estava completa.
Assim, conseguiu-se obter dados de 161 participantes, pelo que, a análise seguinte deverá ser vista
como uma amostra do total de participantes no festival.
- País de origem dos participantes: Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Suiça, Reino Unido,
Bélgica, Suécia, Canadá, Rússia e Estados Unidos da América);
- Cada pessoa participou, em média, em 3 actividades;
- A idade média dos participantes foi de 42 anos;
- A faixa etária mais representada correspondeu aos participantes com 36 a 45 anos (29,20%),
seguida dos que tinham entre 26 e 35 anos e também mais de 55 anos (ambas na ordem dos 19%);
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os participantes com menos de 5 anos não tiveram uma representação muito significativa (inferior a
3%);
- Cerca de 60% destes participantes são sócios de uma das associações organizadoras do festival.
Comparativamente a 2010, houve um ligeiro aumento do número de participantes (600), embora os
resultados de 2011 não tivessem atingido a meta definida dos 1.000 visitantes para este evento. O
número de pulseiras distribuídas foi sensivelmente idêntico e verificou-se uma menor participação de
alunos das escolas da região, devido a dificuldades no transporte dos mesmos, pelo que, conclui-se
que ocorreu um aumento dos participantes adultos, nomeadamente na actividade “De olho nas aves”.
É de salientar ainda um aumento de participantes estrangeiros, de várias nacionalidades, o que
reflecte o esforço de divulgação feito ao longo dos meses que antecederam o evento. A participação
da população local também aumentou, embora continue a ser residual face aos números totais e está
longe de satisfazer os objectivos pretendidos a este nível.
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5. AVES

Durante os três dias em que se realizou o festival, foram observadas 118 espécies de aves, valor
acima do obtido em 2010 (105 espécies). Este aumento resulta, sobretudo, de um maior número de
actividades realizadas e da presença de mais guias especializados no campo.
De entre o total observado, salientam-se as 16 espécies de aves de rapina, 15 de aves marinhas e
dezenas de passeriformes. Nota ainda para as estepárias, onde se destaca o sisão, frequentemente
observado neste evento.
Ao nível das “raridades”, uma especial referência para o Codornizão, espécie muito raramente
observada em Portugal continental e bastante ameaçada no espaço europeu, o falcão-da-rainha que,
embora raro já é regular neste território+ durante a migração de Outono, e várias marinhas, como a
pardela-de-capuz, o painho e o casquilho, aves marinhas cuja observação requer saídas de barco a
várias milhas da costa.
As actividades de anilhagem permitiram a captura de cerca de 50 aves que depois de estudadas
foram devidamente libertadas. Entre estas, salientam-se várias migradoras, como papa-moscas,
cartaxos, felosas e toutinegras.

Tabela 2 - Aves observadas durante o festival de Sagres
Nome científico

Nome comum

Alectoris rufa

Perdiz

Calonectris diomedea

Cagarra

Puffinus griseus

Pardela-preta

Puffinus gravis

Pardela-capuz

Puffinus puffinus

Fura-bucho do Atlântico

Puffinus mauretanicus

Fura-bucho

Oceanites oceanicus

Casquilho

Hydrobates pelagicus

Painho

Morus bassanus

Alcatraz

Phalacrocorax carbo

Corvo-marinho

Phalacrocorax aristotelis

Galheta

Bubulcus íbis

Carraceiro

Egretta garzetta

Garça-branca

Ardea cinérea

Garça-real

Ciconia nigra

Cegonha-preta

Anas platyrhyunchos

Pato-real

Pernis apivorus

Bútio-vespeiro
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Milvus migrans

Milhafre-preto

Neophron percnopterus

Abutre do Egipto

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Circus aeruginosus

Águia-sapeira

Circus cyaneus

Tartaranhão-azulado

Circus pygargus

Tartaranhão-caçador

Accipiter gentilis

Açor

Accipiter nisus

Gavião

Buteo buteo

Águia-d'asa-redonda

Aquila pennata

Águia-calçada

Pandion haliaetus

Águia-pesqueira

Falco tinnunculus

Peneireiro

Falco subbuteo

Ógea

Falco eleonorae

Falcão-da-rainha

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Tetrax tetrax

Sisão

Coturnix coturinix

Cordorniz

Crex crex

Codornizão

Fulica atra

Galeirão

Gallinula chloropus

Galinha de Água

Himantopus himantopus

Pernilongo

Charadrius hiaticula

Borrelho-grande-de-coleira

Charadrius alexandrinus

Borrelho-de-coleira-interrompida

Calidris alba

Pilrito-das-praias

Calidris minuta

Pilrito-pequeno

Calidris alpina

Pilrito-de-peito-preto

Gallinago gallinago

Narceja-comum

Numenius phaeopus

Maçarico-galego

Tringa totanus

Perna-vermelha

Actitis hypoleucos

Maçarico-das-rochas
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Arenaria interpres

Rola-do-mar

Stercorarius parasiticus

Moleiro-pequeno

Stercorarius skua

Alcaide

Larus ridibundus

Guincho

Larus audouinii

Gaivota de Audoin

Larus fuscus

Gaivota-d'asa-escura

Larus michahellis

Gaivota-de-patas-amarelas

Sterna sandvicensis

Garajau

Sterna hirundo

Gaivina

Alca torda

Torda-mergulheira

Columba livia

Pombo-das-rochas

Columba oenas

Pombo-bravo

Columba palumbus

Pombo-torcaz

Streptopelia decaocto

Rola-turca

Streptopelia turtur

Rola-brava

Athene noctua

Mocho-galego

Apus apus

Andorinhão-preto

Alcedo atthis

Guarda rios

Merops apiaster

Abelharuco

Upupa epops

Poupa

Jynx torquilla

Torcicolo

Galerida theklae

Cotovia-escura

Alauda arvensis

Laverca

Riparia riparia

Andorinha-das-barreiras

Ptyonoprogne rupestris

Andorinha-das-rochas

Hirundo rustica

Andorinha-das-chaminés

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

Cecropis daurica

Andorinha-dáurica

Anthus richardi

Petinha de Richard

Anthus campestris

Petinha-dos-campos
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Anthus trivialis

Petinha-das-árvores

Motacilla flava

Alvéola-amarela

Motacilla alba

Alvéola-branca

Troglodytes troglodytes

Carriça

Erithacus rubecula

Pisco-de-peito-ruivo

Luscinia megarhynchos

Rouxinol

Luscinia svecica

Pisco-de-peito-azul

Phoenicurus ochruros

Rabirruivo

Phoenicurus phoenicurus

Rabirruivo-de-testa-branca

Saxicola rubetra

Cartaxo-nortenho

Saxicola torquatus

Cartaxo

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

Monticola solitarius

Melro-azul

Turdus merula

Melro

Cisticola juncidis

Fuinha-dos-juncos

Acrocephalus scirpaceus

Rouxinol-dos-caniços

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

Sylvia communis

Papa-amoras

Sylvia conspicillata

Toutinegra-tomilheira

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

Sylvia cantillans

Toutinegra-de-bigodes

Sylvia melanocephala

Toutinegra-dos-valados

Phylloscopus collybita

Felosinha

Phylloscopus trochilus

Felosa-musical

Muscicapa striata

Taralhão-cinzento

Ficedula hypoleuca

Papa-moscas

Lophophanes cristatus

Chapim-de-poupa

Lanius meridionalis

Picanço-real

Lanius senator

Picanço-barreteiro

Cyanopica cookii

Charneco
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Pyrrhocorax pyrrhocorax

Gralha-de-bico-vermelho

Corvus monedula

Gralha-de-nuca-cinzenta

Corvus corone

Gralha-preta

Corvus corax

Corvo

Sturnus unicolor

Estorninho-preto

Passer domesticus

Pardal

Chloris chloris

Verdilhão

Carduelis carduelis

Pintassilgo

Carduelis cannabina

Pintarroxo

Serinus serinus

Chamariz

Emberiza calandra

Trigueirão

Emberiza hortulana

Sombria

Total:

118
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6. COMUNICAÇÃO
6.1 Material produzido


Logótipo do Festival, Versão PT e EN;



Cartaz de divulgação do Festival, em tamanho A3 e A5, Versão PT e EN;



Cartaz de divulgação do projecto de Conservação das estepárias, em tamanho A3, Versão
PT e EN;



Website – Versão PT, EN, e ES;



Página de Facebook;



Newsletter online Mensal ( 10 números) - Versão PT, EN, ES, GE;



Programa Festival, Versão PT e EN;



Folheto Lista de Aves – Versão EN (para presença no Flasterbo Bird Show);



Banner de divulgação do Festival, em diversos formatos;



Mapa de Localização, com os pontos mais importantes do Festival, em formato A5;



Autocolantes do Festival em P&B;



Pulseiras invioláveis, em P&B;



Poster para Seminário, Versão EN;



Convite digital para palestra e apresentação oficial do Festival na Bolsa de Turismo de
Lisboa;



Convite digital para Press-Trip no auditório da CMVB;



Convite digital para professores das diversas Universidades do país com ligação ao
estudo da avifauna;



Convite de participação, digital, para universidades;



Convite de participação, digital, para ONGA’s;



Convite de participação, digital, para Associações de Estudantes das diversas
Universidades do país com ligação ao estudo da avifauna.
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6. COMUNICAÇÃO
6.2 Clipping
Houve uma forte aposta na divulgação da 2ªedição do Festival nos media nacionais e
internacionais. Segue abaixo tabela sucinta com o registo das diversas notícias nos jornais,
revistas, websites, TV e rádio. Houve também mais tempo para efectuar divulgação de onde se
destacam os vários artigos publicados por parceiros BirdLife estrangeiros através da SPEA e que
em muito contribuíram para o aumento de participantes estrangeiros, nos jornais regionais e
nacionais através das notas de imprensa lançadas pela organização em datas estratégicas,
reportagem em horário nobre de um jornal no Canal TVI e TVI 24 português, entre muitas outras
notícias.

Tabela 3 - Registos de notícias on-line e off-line, com as respectivas datas de publicação, título e media
Data

Título

Media

13-04-2011

Reportagem - Festival de Birdwatching

Local Visão TV

14-04-2011

Sagres vira santuário para “espiões” de aves

Jornal do Algarve online

16-04-2011

Aves vão voltar a estar debaixo de olho em
Sagres

Jornal Barlavento online

21-04-2011

As aves vão estar debaixo de olho em sagres

Jornal Barlavento

II Festival de Observación de aves en Sagres,
Portugal

Revista Aves Y Naturaleza

07-05-2011

Avontuurlijk vogals Kijken

Revista Weekend - Grupo HDC
Media

12-05-2011

Agenda Cultural

Algarve Travel Tv

03-06-2011

As Novidades do Verão

Fugas viagens, jornal Público

Jun-2011

2º Festival de birdwatching de Sagres

webletter TP versão PT e EN

Jun-2011

Invitation to Sagres Birdwatching Festival 2011

World Birdwatching Magazine

12-07-2011

Birdwatching Festival of Sagres: We wait for
you!

webpage Birdlife

Jul-Ago 2011

Birdwatching Festival of Sagres: We wait for
you!

Newslleter Birdlife

02-08-2011

Observação de pássaros no Algarve -Grandes
voos turísticos sem passar pelo check in

Jornal Público

04-08-2011

2ª Edição do Festival de Observação de Aves
de Sagres

webpage amcpn

05-08-2011

Festival de Observação de Aves de Sagres
arranca dia 30 de Setembro

Webpage Greensavers

05-08-2011

2ª Edição do Festival de Observação de Aves
de Sagres

naturda.com

Primavera 2011
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Algarve atrai observadores de aves na maior
Birfair da europa

Jornal Região Sul online

Cartaz Festival

toursandtracksalgarve.com

Jul-Set 2011

II Festival de Observação de aves de Sagres

Revista
de
Montanhismo

01-09-2011

destaque na capa para o Festival
Birdwatching. ( não temos imagem)

Guia do Algarve

05-09-2011

Sagres acolhe Festival de Observação de
Aves

boasnoticias.pt

06-09-2011

Sagres acolhe Festival de Observação de
Aves

Fórum Aves.pt

06-09-2011

Martinhal Beach Resort patrocina Festival de
Observação de Aves de Sagres

Turisver online

08-09-2011

Sagres Birdwatching Festival 2011

Newsletter –Martinhal Resort

09-09-2011

2º Festival de birdwatching de Sagres

Jornal O Algarve

10-09-2011

Festival
de
Observação
“Birdwatching” de Sagres 2011

12-09-2011

Birdwatching Festival Sagres 2011

Jornal the algarve news online

12-09-2011

Vá ao II Festival de Observação de Aves com
a Pousada de Sagres

vaipassear.com

13-09-2011

Pousada de Sagres lança pacote para Festival
de Observação de Aves

turisver.com

14-09-2011

Martinhal Beach Resort & Hotel patrocina
Festival de Observação de Aves

Jornal Barlavento online

14-09-2011

Festival de Observação de Aves com a
Pousada de Sagres

turistacidental.com

16-09-2011

Reportagem II Festival de Observação de
aves de Sagres

Canal TVI e TVI24

20-09-2011

IIº Festival de Observação de Aves em Sagres

almadeviajante.com

20-09-2011

Festival de Sagres

forumaves.pt

21-09-2011

2º Festival de Observação de Aves de Sagres

Turismo de Portugal - Intranet

22-09-2011

Observação das aves em Sagres durante três
dias

Jornal Região sul online

22-09-2011

Sagres acolhe Festival de Observação de
Aves

nettv.sapo.pt

22-09-2011

Sagres com Festival das Aves e Natureza

algarveprimeiro.com

22-09-2011

Sagres acolhe Festival de Observação de
Aves

Jornal a avezinha online

25-08-2011
Ago-2011

de

de

Aves

Campismo

pescaecaca.com
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e

23-09-2011

II Festival de Observação de aves de Sagres

Rádio RUA
Impressões

FM

-

programa

24-09-2011

II Festival de Observação de aves de Sagres

Jornal Expresso

25-09-2011

Do lado deles - Sagres é ponto de encontro
para aves migratórias

Jornal Diário de Notícias

27-09-2011

É fã de birdwatching? Não perca o festival de
Sagres, já esta semana

greensavers.pt

27-09-2011

Festival de Observação de Aves 2011

algarvecentral.net

29-09-2011

Dicas de fim de semana

Jornal Observatório online

30-09-2011

Birdwatching in Sagres

algarveresidente.com

Set-2011

Birdwatching de Sagres

Jornal Correio de Lagos

Set-2011

2º Festival de Observação de Aves de Sagres

Newsletter Turismo de Portugal

Set-2011

2º Festival de Observação de Aves de Sagres

Webpage Turismo de Portugal

Set-Out 2011

2º Festival de birdwatching de Sagres

Revista CAP

Set-Out 2011

Autumn birds-Migrants on the move

Algarve Goodlife Magazine

Set-Out 2011

2º Festival de Observação de Aves de Sagres

Webpage Proturismo

Set-Out 2011

Algarve

Revista da Ryanair
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6. COMUNICAÇÃO
6.3 - WEBSITE – estatísticas (www.birdwatchingsagres.com)
Houve uma preocupação em actualizar o site regularmente de forma a estimular a sua visita
regular pelos interessados no evento, nas 2 línguas que a organização identificou como prioritárias
(português, inglês e espanhol). Verificaram-se aumento nas visitas sempre que era divulgada a
newsletter mensal do evento, com as novidades, efectuando uma análise global dos resultados
dos primeiros 4 meses de divulgação do evento, os visitantes semanais quase que não se
repetem.

Tabela 4 - Registo do nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de visitantes exclusivos no
espaço de tempo de 21-02-2011 a 05-06-2011
Data

Nº Visitas

Nº Páginas
visualizadas

Nº Visitantes exclusivos

21-02-2011 a 27-02-2011

90

360

70

28-02-2011 a 06-03-2011

96

242

83

07-03-2011 a 13-03-2011

87

362

76

14-03-2011 a 20-03-2011

98

233

82

21-03-2011 a 27-03-2011

55

155

51

28-03-2011 a 03-04-2011

46

116

45

04-04-2011 a 10-04-2011

81

213

71

11-04-2011 a 17-04-2011

112

447

88

18-04-2011 a 24-04-2011

63

130

59

25-04-2011 a 01-05-2011

102

337

79

02-05-2011 a 08-05-2011

89

243

76

09-05-2011 a 15-05-2011

93

228

85

16-05-2011 a 22-05-2011

88

193

81

23-05-2011 a 29-05-2011

161

499

116

30-05-2011 a 05-06-2011

200

583

143
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Gráfico 1 – Relação entre o nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de
visitantes exclusivos no espaço de tempo de 21-02-2011 a 05-06-2011

Registou-se um aumento significativo de Junho a Setembro no número de visitantes relativamente aos
primeiros 4 meses, atingindo-se o número máximo de 1170 visitas na última semana antes do evento.
Verifica-se no entanto que o número de visitantes exclusivos, relativamente ao número de visitas sofre 1
diminuição mais significativa a partir de Agosto, de onde se pode concluir que existem alguns visitantes que
visitam o site várias vezes durante a mesma semana. O número de páginas visualizadas também atinge
valores bastante elevados relativamente aos registos dos primeiros 4 meses, atingindo o seu máximo na
última semana de Setembro, 4241.

Tabela 5 - Registo do nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de visitantes exclusivos no
espaço de tempo de 06-06-2011 a 02-10-2011
Data

Visitas

Páginas visualizadas

Visitantes exclusivos

06-06-2011 a 12-06-2011

175

487

143

13-06-2011 a 19-06-2011

132

888

102

20-06-2011 a 26-06-2011

162

882

128

27-06-2011 a 03-07-2011

225

888

189

04-07-2011 a 10-07-2011

175

858

124

01-08-2011 a 07-08-2011

182

683

159

08-08-2011 a 14-08-2011

356

1401

272

15-08-2011 a 21-08-2011

278

1492

198

22-08-2011 a 28-08-2011

296

1074

203

29-08-2011 a 04-09-2011

682

3120

463
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05-09-2011 a 11-09-2011

533

2180

412

12-09-2011 a 18-09-2011

640

2478

471

19-09-2011 a 25-09-2011

884

3623

599

26-09-2011 a 02-10-2011

1170

4241

840

Gráfico 2 – Relação entre o nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de
visitantes exclusivos no espaço de tempo de 06-06-2011 a 02-10-2011
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Seguem abaixo as tabelas com os registos do nº de visitantes por nacionalidade. É de salientar que no período de 21-02-2011 a 02-10-2011 foi registado um
total de visitas de 33 nacionalidades diferentes. Sendo que as nacionalidades com uma maior expressão em temos de visitantes foram Portuguesa (5.719
visitas), Espanhola (409), Holandesa (277) e Reino Unido (269).

Tabela 6 – Registo do nº de visitas por nacionalidade no espaço de tempo de 21-02-2011 a 05-06-2011
Datas

PT

UK

NE

SP

FIN

NO

FR

BR

IT

EUA SW

SE

GE

CA

AUS

RO

ME

IR

RU

AS

MR

CO

BE

ES

DI

21-02-2011 a 27-02-2011

71

6

4

4

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28-02-2011 a 06-03-2011

84

3

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07-03-2011 a 13-03-2011

67

6

4

4

0

0

0

1

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14-03-2011 a 20-03-2011

50

11

1

6

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

1

17

1

0

0

0

0

0

0

0

0

21-03-2011 a 27-03-2011

40

1

1

2

0

0

0

2

0

0

1

0

5

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

28-03-2011 a 03-04-2011

30

6

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

04-04-2011 a 10-04-2011

52

2

2

13

0

0

4

0

0

0

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

11-04-2011 a 17-04-2011

93

3

0

6

2

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

18-04-2011 a 24-04-2011

46

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

25-04-2011 a 01-05-2011

80

2

1

3

0

0

0

0

0

0

1

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

02-05-2011 a 08-05-2011

60

2

8

5

0

0

2

0

0

1

0

0

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

09-05-2011 a 15-05-2011

77

0

4

4

0

0

2

2

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16-05-2011 a 22-05-2011

73

1

2

4

0

0

0

1

0

1

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

23-05-2011 a 29-05-2011

140

6

0

6

0

0

0

1

0

2

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

30-05-2011 a 05-06-2011

133

2

37

14

0

0

2

0

0

0

0

2

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0
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Tabela 7 – Registo do nº de visitas por nacionalidade no espaço de tempo de 06-06-2011 a 02-10-2011

Datas

PT

UK

NE

SP

FR

BR

IT

06-06-2011 a 12-06-2011

114

2

31

16

0

2

0

1

2

1

0

1

13-06-2011 a 19-06-2011

94

4

13

19

0

1

0

0

0

1

0

20-06-2011 a 26-06-2011

123

6

7

13

3

2

0

0

0

0

27-06-2011 a 03-07-2011

192

6

2

12

2

0

2

3

0

04-07-2011 a 10-07-2011

141

6

0

7

0

0

0

2

01-08-2011 a 07-08-2011

136

5

3

16

2

5

0

08-08-2011 a 14-08-2011

292

10

7

15

0

8

15-08-2011 a 21-08-2011

207

13

3

9

4

22-08-2011 a 28-08-2011

190

31

6

11

29-08-2011 a 04-09-2011

483

44

11

05-09-2011 a 11-09-2011

437

27

12-09-2011 a 18-09-2011

453

19-09-2011 a 25-09-2011
26-09-2011 a 02-10-2011

EUA SW

SE

GE AUS RO

IR

RU

AS

BE

DI

ISR GR

TU

LI

AR

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

2

0

4

6

0

0

0

0

2

0

2

9

0

0

5

0

0

0

5

15

0

0

4

0

0

23

10

7

43

0

0

0

0

27

16

3

19

0

4

0

3

8

11

6

58

8

0

7

0

734

24

7

54

3

2

0

1027

26

6

45

0

6

0

MO AU

UC BRS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

15

0

0

0

5

0

14

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

11

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

46

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

19

7

14

0
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Legenda: PT - Portugal; UK – Reino Unido; NE – Holanda; SP – Espanha; FIN – Finlândia; NO – Noruega; FR – França; BR – Brasil; IT – Itália; EUA – Estados Unidos da
América; SW – Suíça; SE – Suécia; GE – Alemanha; CA – Canada; AUS – Austrália; RO – Roménia; ME – México; IR – Irlanda; RU – Rússia; AS – África do Sul; MR –
Marrocos; CO – Colômbia; BE – Bélgica; ES – Estónia; DI – Dinamarca; ISR – Israel; GR – Grécia; TU – Turquia; AR – Arménia; MO – Moçambique; AU – Áustria; UC –
Ucrânia; BRS - Bielarússia

28_Relatório da 2ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres

6. COMUNICAÇÃO

6.4 - Presenças
Feiras:


BTL 2011, de 23 a 27 de Fevereiro 2011, na FIL – Palestra e apresentação oficial da 2ª
Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres;



Birdfair, de 19 a 21 de Agosto, em Rutland (Inglaterra) – Stand SPEA e duas palestras;



Falsterbo Bird Show, de 02 a 04 de Setembro, Falsterbo (Suécia) – Stand e apresentação
“Birding in Algarve”;



Observanatura 2011, 08 e 09 de Outubro, em Setúbal - Apresentação “Festival de
Observação de Aves de Sagres - Resultados de 2011”.

Seminários/ Palestras:


Fórum “ Tourism and Science” de 1 a 3 de Junho 2011, Tivoli Hotel, em Vilamoura - Poster;



"A Migração de Aves de Rapina em Sagres", 19 de Maio, Universidade do Algarve Palestra no âmbito das actividades do CCMAR.



“A importância de Sagres para a migração de aves de rapina”, 24 de Setembro, no
auditório da CM Vila do Bispo - Palestra dirigida a caçadores;



“Birdwatching no Algarve”, dia 27 de Setembro, em Sagres, Pousada do Infante, Sagres Palestra para alunos do Curso de Animação Turística da Universidade do Algarve.

6.5 – Outros


Envio de nota de imprensa para os meios de comunicação social regionais e nacionais;



Press-trip com comunicação social regional para apresentação oficial do evento;



Envio de textos de divulgação;



Envio de mais de 150 e-mails com convite e cartaz do Festival para diversas entidades:
universidades nacionais,ONGA’s regionais e nacionais, núcleos de investigação,
associações de estudantes, professores, entre outros;



Envio de mais de 50 cartazes por carta para todas as Câmaras Municipais da região do
Algarve, ONGA’s e entidades específicas;



Press-trip com a TVI;



Fam/Press-trip organizada pela ATA.
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7. IMPACTO NA REGIÃO

Um dos aspectos mais relevantes subjacentes a este Festival é a sua potencial capacidade de gerar
contributos económicos para a região, sobretudo a nível das entidades parceiras directamente
envolvidas no mesmo. Por isso, este ano elaborou-se um questionário dirigidos aos diversos parceiros
locais, entre empresas de animação turística e fotografia, lojas, hotelaria e restauração, para se obter
dados que permitissem fazer uma análise do impacto do festival junto das mesmas e saber também a
sua opinião sobre o evento.
Foram distribuídos 49 questionários, tendo-se recebido resposta de 14 parceiros locais,
nomeadamente 2 empresas de animação, 1 empresa de fotografia, 9 alojamentos e 9 restaurantes
(29 % do total dos parceiros).
Há excepção de 1 parceiro, os restantes 13 afirmaram ter sido positiva a sua participação no festival,
mesmo nos casos em que não houve nenhuma receita gerada directamente através do mesmo e, por
isso, estão interessados em manter esta parceria em 2012. Em termos de procura dos seus serviços,
estima-se que cerca de 370 participantes tenham beneficiado destas parcerias, resultando, por
exemplo, a nível dos alojamentos num total de 94 noites de ocupação (quartos ocupados).
Relativamente às receitas geradas directamente pelos participantes no festival, o valor estimado
juntos destes parceiros é na ordem dos 7990€, embora este valor tivesse sido de 9510€ se as
actividades planeadas de barco não tivessem sido canceladas em consequência do mau tempo que
se verificou durante o festival.
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8. AVALIAÇÃO GLOBAL

Em relação ao evento anterior, nesta edição os trabalhos preparatórios iniciaram-se muito mais cedo
e o orçamento era superior em função do apoio proveniente do POAlgarve21, situação imprescindível
para o desenvolvimento das acções necessárias para se atingir os objectivos propostos.
Houve um esforço muito acrescido de divulgação do evento, em termos de materiais produzidos, de
participação em eventos (nacionais e internacionais) e artigos publicados, e cujo resultado é
provavelmente um dos aspectos mais positivos a destacar. A diversidade de tipologias de
participantes que se conseguiu envolver foi muito superior à 1ª edição, sendo particularmente notório
a presença de mais grupos organizados (ex. alunos e turistas estrangeiros). Verificou-se também um
claro aumento de interesse da parte de estrangeiros (turistas individuais e operadores) nesta região e
numa maior participação deste público-alvo nos dias do festival. E estamos confiantes que este
esforço terá repercussões positivas a médio prazo em termos de promoção da região de Sagres.
Outro dos objectivos alcançados tem a ver com o aumento da utilização dos serviços locais,
nomeadamente em termos de alojamento e hotelaria, e na tentativa de se avaliar o contributo
económico que o turismo ornitológico pode ter na região. Embora isso tenha ficado claro nos
resultados dos questionários, tem-se a noção que os valores estão abaixo da realidade, pois além de
nem todos parceiros terem respondido, os próprios indicadores necessitam ser revistos e melhorados
para transmitirem uma imagem mais precisa do impacto económico.
Um dos objectivos para a organização do Festival era conseguir aumentar o número de participantes
da população local, como tal, foi com grande satisfação que se voltou a contar com a presença de
grupos seniores e grupos com necessidades especiais em actividades. Contudo, consideramos que
no final, a este nível os resultados ficaram aquém das expectativas, nomeadamente em termos da
participação das escolas e do público adulto. A causa da diminuição do número de alunos deveu-se a
problemas logísticos relacionados com o transporte, em termos de população adulta os motivos
podem ser diversos, como tal difíceis de enumerar. A tardia divulgação do festival dirigida
especificamente a este público, os próprios canais de divulgação e a mensagem usada, entre outros
são aspectos que devem ser analisados e alterados no futuro.
Um dos resultados deste evento, que superou as expectativas iniciais, foi a quantidade e diversidade
de actividades que integraram o programa e, implícito neste aspecto, o aumento do número de
entidades parceiras e guias/colaboradores envolvidos. As empresas locais tiveram uma maior procura
dos seus serviços, tendo várias acções esgotado, o que é também um grande avanço
comparativamente a 2010. Associado a este aspecto, há algo que teremos que reflectir para futuras
edições e que é a necessidade e capacidade de criar programas alternativos para as situações em
que, por motivos alheios (nomeadamente o estado do tempo), as actividades tenham que ser
canceladas.
Embora as condições climatéricas não tenham sido as mais favoráveis para as iniciativas, dificultando
as observações ou impedido mesmo a realização de várias actividades, verificou-se que o ambiente
entre os participantes, organização e parceiros foi mais descontraído e de convívio face à 1ª edição e
sentiu-se um maior envolvimento e dedicação da parte de todos.
Após o término do festival, e para se ter uma ideia mais precisa da opinião dos participantes sobre o
mesmo, foi divulgado um questionário de avaliação que pretendia saber o grau de satisfação destes
face a vários aspectos inerentes à organização do festival e ao programa e também receber
sugestões de aspectos a melhor em edições futuras (vide capítulo 9).
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Receberam-se 42 questionários, sendo que 40 foram de participantes residentes em Portugal, 1 em
Espanha e 1 no Reino Unido. A média de idades das pessoas que responderam foi de 44 anos, sendo
que o intervalo variou entre os 22 e os 75 anos. Destes, 19 eram sócios da SPEA, 3 sócios da
Almargem e 1 sócio de ambas as associações.
Em relação ao número de dias em que os participantes estiveram no festival, 43% dedicou o fim-desemana ao mesmo, embora também tenha sido elevado o número daqueles que vieram logo na Sexta
e permaneceram até Domingo (33%). À pergunta sobre se as expectativas tinham sido alcançadas,
as respostas mostram claramente que sim, com 76% das respostas a pontuarem com 4 ou 5 valores,
o que reflecte que a maioria dos participantes ficou muito satisfeita com o festival. O contributo deste
evento para proporcionar a aprendizagem de novos conhecimentos junto de público também foi
alcançado, pois a maior parte das respostas pontuou a pergunta com 4 e 5 valores, respectivamente
43% e 44%; Quanto à duração do festival, a quase totalidade das respostas está completamente
satisfeita com os 3 dias, embora também ocorra uma elevada percentagem de quem não concorde
totalmente com esta duração, embora depois não se conheçam as suas sugestões em termos de
alternativa de dias. A sustentabilidade ambiental do festival também alcançou as duas notas máximas,
tendo o somatório destas respostas chegado aos 86%. Por fim, a prestação dos
guias/formadores/palestrantes foi um dos pontos altos do festival, com 95% das respostas a
atribuírem notas máximas a estes (4 e 5 valores).
Em termos das actividades, a opinião geral é que foram todas muito interessantes, com temas
relacionados e complementares e que se devem manter; contudo, há algumas que se destacaram e
reuniram mais opiniões favoráveis dos participantes, nomeadamente: as saídas de campo “Além das
rapinas”, as saídas pelágicas, o curso de passeriformes e as sessões de monitorização.
Outro dos aspectos avaliado foi o secretariado, em que a maior parte das respostas referiu que este
funcionou bem ou muito bem; em termos de divulgação, os canais mais destacados foram os meios
das próprias associações envolvidas, dado que muitos dos participantes eram sócios e foi através
destes que tiveram conhecimento do festival. A apreciação geral do festival varia entre Boa (45%) e
Muito Boa (40%) e todos são unânimes em afirmar que gostariam de voltar a participar em 2012.
Embora, de facto, a apreciação global seja muito positiva da parte dos participantes, parceiros e
organização, há aspectos que necessitam ser melhorados para as próximas edições, os quais são
listados no capítulo a seguir. Destes, podemos agrupar em grandes linhas de reflexão e que merecem
uma análise mais aprofundada que irá decidir os moldes em que o próximo evento irá decorrer.
Destacam-se:
- Escola: voltar a concentrar aqui todas as actividades em sala ou expandi-las para outros espaços da
vila de Sagres?
- Avançar com espaço de stands para venda e exposição de materiais de outras entidades?
- Como envolver um maior número de participantes da população local?
- Aumentar a área de actuação do festival a todo o concelho de Vila de Bispo, ou continuar a
concentrar as actividades em Sagres?
- Possibilitar o envolvimento de outras empresas de animação turística/marítimo-turistas não
sedeadas em Vila do Bispo?
- Como melhorar os indicadores e a forma da sua obtenção, para avaliar o sucesso do festival a nível
de participação, social e económico?
- Como reforçar a ligação do festival à conservação dos habitats e espécies locais?
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9. SUGESTÕES PARA 2012
Merchandising para venda
•
•
•
•
•

autocolante interior para o carro (nota: os autocolantes normais, gratuitos, não tiveram
aceitação);
check-list sobre as aves de Sagres;
cadernos de campo tamanho A5 (semelhantes aos do antigo Serviço de Parques e Florestas);
mais livros e equipamento à venda na escola primária;
artigos alusivos ao festival

Material para oferecer
•
•
•

mini mapa desdobrável: mapa dos locais das actividades num dos lados, e no outro os
contactos e a localização dos parceiros;
artigos alusivos ao festival (ex. chapéu, ou t-shirt, etc) para promover imagem conjunta do
festival (população, staff, participantes, etc.);
folheto informativo “o que fazer se encontrar uma ave ferida”

Patrocínios/Parcerias:
•

•
•
•
•

viaturas com características todo o terreno para os guias e também para a deslocação dos
participantes entre o Restaurante “O Vigia” e a local da Cabranosa; e para a deslocação dos
participantes nas actividades de forma a diminuir o tráfego e consequente impacto nesses
dias. As viaturas podem estar decoradas com motivos alusivos ao festival;
apoio da EDP “Energias verdes”;
descontos nos bares nocturnos (para atrair os mais jovens);
site com todos os parceiros incluídos e promovê-los através de webmarketing;
parceria com Parque de Campismo local.

Logística
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

centralizar as inscrições nas diversas actividades num único interlocutor, que deve articular
com os diferentes operadores;
criar formulário na internet para as inscrições, com indicação de todas as actividades (e
possibilidade de extrair os dados para excel), incluindo possibilidade de se fazer alterações
nas inscrições enviadas e um sistema de alerta quando atingir limite de vagas;
melhorar a identificação dos guias (ex. colete reflector e cartaz com nome da actividade);
ter o espaço do secretariado a funcionar num espaço mais amplo e que não seja coincidente
com a entrada para os cursos, palestras e loja;
melhorar estado de conservação da estrada de acesso à Cabranosa;
disponibilizar pulseiras coloridas, tipo “Andanças”
afixar painéis com o símbolo do festival à entrada dos estabelecimentos aderentes;
ter um núcleo do secretariado na Cabranosa (possibilidade de se tornarem sócios e
inscreverem-se nas actividades);
ter programas em Português e em Espanhol afixados nos placards exteriores (e não no 2º
hall);
melhorar sinalética do festival em Sagres, incluindo a localização do secretariado (sobretudo,
a partir da rotunda que serve de entrada principal em Sagres);
apanhar o lixo do caminho para a Cabranosa;
definir à priori os indicadores de avaliação e inserir essa informação na ficha de inscrição nas
actividades;
possibilitar que todos os interessados enviem sugestões de actividades antes da definição do
programa (período aberto para receber propostas);
elaborar ficha de avaliação para os guias completarem após cada actividade (Nº de
participantes; Nº de participantes estrangeiros; Nº de adultos; Nº de crianças; Duração
prevista da actividade; Duração real; Apreciação dos participantes);
definir melhor os pontos de encontro e quem irá receber os participantes nos mesmos;
haver mais espaço entre o inicio e fim das actividades para que os participantes
possam conciliar melhor a sua participação nas mesmas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cumprir os horários com rigor (começar a horas, independentemente do nº de participantes
presentes);
descentralizar mais as actividades;
ter alternativas em sala, no caso das condições climatéricas não serem as favoráveis a
actividades no exterior;
ter o horário da loja e material óptico mais alargado no Domingo (ex. até às 18h);
facilitar o contacto entre os participantes em termos de boleias;
disponibilizar água aos guias;
disponibilizar aos guias material óptico das marcas parceiras, para a promoção das mesmas
junto destes e dos participantes;
definir melhor os itinerários das actividades para não haver actividades semelhantes, com
nomes distintos;
avaliar pegada ecológica do festival;
tabela com indicação do nome dos pontos de encontros das várias actividades, e em cada
ponto referir os respectivos horários das actividades (várias sessões);
possibilitar o aluguer de bicicletas (nas lojas e nalguns pontos estratégicos, ex. escola e
Restaurante “O Vigia”);
usar o auditório da Fortaleza de Sagres para palestras (participantes com pulseira ficariam
isentos do pagamento da entrada neste espaço);
possibilitar aos participantes das palestras participarem também nas respectivas saídas de
campo associadas, e vice-versa;
aproveitar o largo à frente da escola para acções junto dos turistas e população (ex, formação
a tempo inteiro sobre máquinas fotográficas, binóculos, etc.);
usar o espaço atrás da escola para criar espaço de convívio + ponto de venda + café;
palestras em horários com poucas actividades em simultâneo;
sessão de encerramento no mesmo local, Pousada de Sagres, mas aberta a todos os
participantes, e não ser dirigida apenas a convidados;
classificar as actividades em função dos conhecimentos do púbico a que se destinam (ter
diferentes graus de dificuldade, para tornar os grupos mais homogéneos);
envolver mais alunos das escolas do Concelho de Vila do Bispo.

Comunicação
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

reportagem vídeo do festival, de 4-5 minutos, para o site (filme promocional);
cartaz do festival (eventualmente diferente do cartaz geral) afixado em sítios estratégicos
frequentados pela população (igrejas, cafés, centros comunitários, bibliotecas, etc);
flyer mais atractivo e enviado com mais antecedência para a população;
flyer geral promocional do festival para distribuir antecipadamente em eventos nos quais a
organização participe;
website alterado: nova imagem e novo método de inscrição;
convidar órgãos de comunicação social para o jogo convívio;
divulgar festival nas assembleias de turismo, em que estão representadas as autarquias;
definir plano de divulgação/comunicação atempadamente (meios onde divulgar, jornalistas a
convidar, etc.);
continuar a investir na divulgação junto do público estrangeiro;
arranjar media partners;
facebook do evento com mais fãs e mais dinâmico;
mais divulgação nas redes sociais e maior destaque na Associação de Turismo do Algarve;
melhor divulgação das estruturas de alojamento/refeições que fazem descontos na altura do
festival
maior divulgação do Festival fora dos meios de divulgação das associações (para chegar a
um público mais vasto).

Públicos-alvo
•
•
•
•

famílias: divulgação diferente, centrada nas actividades de educação ambiental e menos na
observação de aves;
escolas: actividades nos espaços das mesmas;
estudantes universitários: saídas de campo específicas e concurso de trabalhos;
outros grupos: crianças do Refúgio Aboim Ascensão;
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•
•

população local: aumentar o seu envolvimento;
sócio antigos da SPEA e Almargem, que actualmente estão afastados da vida associativa

Ideias de novas actividades/alteração de alguns aspectos das mesmas
Exposições
• exposição de fotografia/ilustração;
• exposição permanente de fotos dos sócios a correr num plasma.
Birdraces
• fotopaper (identificação de imagens de aves) no secretariado, com fotos dos sócios
das associações;
• fotobirdrace num dos dias: mais espécies fotografadas em 4 horas;
• birdrace com equipas lideradas por “guias experientes e conhecidos” (indicação do nome +
foto + breve biografia);
• 'paper chase' para percorrer vários sítios e tentar ver uma série de espécies predeterminadas.
Saídas de campo
• saídas de campo específicas para estudantes universitários (marcadas com
antecedência com os professores);
• actividade especifica para os guias, com o objectivo destes experimentarem o material óptico
das marcas;
• actividade com final no Cabo de São Vicente para ver o pôr-do-sol, e incluir beberete (ex.
DONA, saída de campo);
• saída de arqueologia (guia: Dr. Artur de Jesus, da CMVB);
• saída de fotografia/campo, com burros de carga/bicicletas;
• roteiros em Sagres a locais menos conhecidos dos ornitólogos (ex. com o envolvimento do Sr.
Guilherme);
• melhorar a localização da actividade DONA no Cabo São Vicente, sobretudo de tarde, para
evitar a exposição frontal do sol;
• maior número de saídas para observação de aves nocturnas;
• actividade no perímetro florestal (mata) de Vila do Bispo, em parceria com parceiros/cidadãos
locais;
• saídas em bicicleta que passem pelos principais pontos de observação, em colaboração com
o grupo de ciclistas existente em Sagres;
• passeio pedestre pela Vila de Sagres, a iniciar na escola, com breve apresentação sobre o
festival;
• criar um ponto de observação “De olho nas aves” na Vila de Sagres, junto ao canhão próximo
da rotunda da escola (localizado à esquerda quando se desce para a praia da Mareta).
Cursos
• curso de identificação de cetáceos;
• curso de cantos de aves;
• curso de ilustração científica;
• workshops/formação de fotografia de aves;
• curso sobre monitorização, a realizar na semana anterior ao festival;
• não incluir componentes práticas nos cursos se estas não tiverem contempladas na ficha do
mesmo (isto é, não alterar o programa da actividade);
• evitar partes teóricas muito expositivas (ex. nos cursos).
Palestras
• palestra/mini-curso sobre o trabalho de monitorização da Strix
• palestras/ sessões de apresentação de trabalhos de investigação/inovação sobre o tema do
festival (migração de aves, aves estivais em Portugal/na Europa ou outros temas
relacionados; uma palestra mais completa/curso sobre o que é a migração, porque é que
acontece e porquê em Sagres. Eventualmente com menção a outros locais onde acontece, os
tipos de aves que podem ser vistas e quando).
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Outras
• apanha de lixo (ex. caminho para a Cabranosa);
• feira com stands: associações, equipamentos, serviços (ex. usar o espaço em frente da
escola);
• sessão de abertura na Segunda, às 16h00, na CMVB – sob convite (autarquias, técnicos
turismo, associações, jornalistas). Objectivo: apresentação do programa;
• concurso dirigido a estudantes universitários, para fazerem trabalhos sobre sagres (turismo /
conservação da natureza);
• actividade para os caçadores: palestra com alguém conhecido do mundo da caça ou saída de
campo (envolver o Sr. Francisco Guilherme);
• manter as actividades sem inscrição: 2 manhã + 1 tarde;
• projecto de conservação (adoptar algo) e cada participante paga quantia simbólica;
• realizar actividades para públicos específicos na semana anterior ao festival: universidades,
empresas, curso monitorização STRIX, hoteleiros, escolas (ir às escolas);
• actividade com empresa parceira que envolva todos os participantes, e no final esta concede
donativo para a causa ambiental do festival;
• libertar um maior número de aves;
• realizar a tertúlia e o jantar num espaço mais amplo e que permita a participação de todos os
participantes interessados;
• tertúlias mais animadas/com debate e menos expositivas;
• bingo de identificação de aves.
Convívio
• jantar com entradas frias (não quentes), com refeição volante (tipo self service);
• organizar um momento de convívio, em que todos os participantes possam estar juntos: ex.
concerto de uma banda local, ou DJ, no final de um dos dias do festival (ex. no recinto da
escola);
• sessão de abertura com peça de teatro, ou filme, ou concerto;
• criar mais momentos de convívio à noite;
• um pequeno bar aberto na zona do secretariado;
• ter zona de descanso e convívio no espaço da escola;
• no final de cada dia, momento de convívio e troca de impressões (histórias) sobre os
acontecimentos e resultados do dia;
Educação Ambiental
• atelier ou cartaz sobre “O que fazer se encontrar aves feridas”;
• “espaço criança” em permanência (ex. cantinho da criança);
• actividades nas escolas na semana anterior ao festival;
• construção de caixas ninho com os alunos (madeira cedida pelas escolas, se necessário);
• saída de campo para observação de aves com os alunos das escolas;
• atelier de desenho de aves com as escolas.
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ANEXOS

Fig.1 e 2 – Cartaz promocional do evento, em PT e EN, concebidos em formato A3 e A5.

Fig. 3 e 4 – Logótipo do evento, Versão cores e Versão P&B, em PT e EN.
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Fig. 5 e 6 – Muppie do evento colocados em locais estratégicos pelo concelho de Vila do Bispo.
Roll-up promocional do evento, intemporal, para marcar presença em todas as feiras nacionais e
internacionais.

Fig. 7 – Faixa de lona, colocada à entrada da sede do evento, antiga escola primária de Sagres, de forma a dar
destaque ao evento e assinalar o local.

Fig. 8 – Pulseira inviolável, oferecida a
todos os participantes e que dava acesso
aos descontos oferecidos pelos parceiros.
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Fig. 9 – Newsletter digital, mensal, em PT e ES.

Fig. 10 – Newsletter digital, mensal, em EN e GE.
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Fig. 11 – Frente e verso do panfleto com programa em português, disponível no secretariado durante os dias do evento.

Fig. 12 – Frente e verso do panfleto com programa em inglês, disponível no secretariado durante os dias do evento.
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Fig.13 – Verso do panfleto enviado à população via CTT.

Fig.14 – Frente do panfleto enviado à população via CTT.
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Fig.15 – Mapa de localização, com os pontos mais importantes, onde se realizaram
as diversas actividades. Disponibilizado no secretariado do evento.
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