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Relatório da 3ª Edição do
Festival de Observação de
Aves de Sagres
30 setembro a 7 de outubro de 2012

O Festival de Observação de Aves de Aves é uma iniciativa promovida pela
Associação Almargem e a Câmara Municipal de Vila do Bispo, e organizada pela
SPEA. É uma edição anual e que em 2013 contou com cofinanciamento do PO
ALGARVE 21, alguns patrocínios de privados e apoios institucionais.

PATROCÍNIO
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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 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

Trabalhar para o estudo e conservação das aves e seus
habitats, promovendo um desenvolvimento que garanta a
viabilidade do património natural para usufruto das gerações
futuras.
A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é
uma organização não governamental de ambiente que trabalha
para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal.
Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos sócios
e de diversas entidades para concretizar as suas ações. Faz parte
de uma rede mundial de organizações de ambiente, a BirdLife
International, que 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
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
objetivo a promoção do turismo ornitológico no Algarve, e em Sagres em particular, enquanto
atividade multifuncional que pode contribuir para o desenvolvimento sustentado da região.
A sua realização resultou de uma partilha de interesses comuns de várias entidades, públicas e
privadas, que veem no mesmo uma boa oportunidade para enriquecer turisticamente a região de
Sagres e 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 atividade 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
atividades 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.
Na edição de 2012 pretendeu-se continuar os esforços de divulgação para consolidar este evento
junto do mercado nacional e internacional, e também envolver mais a população local e dinamizar
ações junto de grupos-alvo específicos relacionados com o tema das aves e /ou turismo.
Esta última edição continuou a contar com o financiamento no âmbito do Projeto “Via Algarviana II –
Ecoturismo no Interior do Algarve”, promovido pela Associação Almargem e cofinanciado pelo
Programa Operacional Algarve 21.
O presente relatório foi elaborado seguindo os modelos dos relatórios anteriores, para facilitar a
análise comparativa das várias edições.

Objetivos
A realização da 3ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres manteve o objetivo geral de
promover e divulgar o Turismo Ornitológico e afirmar Sagres como local privilegiado para a prática
desta atividade.
Em termos de objetivos específicos, nesta 3ª edição pretendeu-se:
 aumentar o número de participantes (700 em 2011)
 aumentar o número de atividades disponíveis aos interessados (88 em 2011)
 aumentar a visibilidade do evento, em Portugal e no estrangeiro
 aumentar as visitas ao website do evento (5459 visitantes únicos em 2011)
 aumentar o numero de participantes do Município de Vila do Bispo
 alargar a duração do festival (3 dias em 2011)
 realizar atividades para grupos específicos

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




Alexandra Lopes (SPEA): coordenação geral, com especial incidência na componente de
atividades, 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, logística do evento, etc.;
Anabela Santos (Almargem): coordenação geral, tendo desenvolvido a componente de
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comunicação do evento, apoio logístico e organizacional, burocrático e institucional;
Nota: o afastamento de João Ministro, que colaborou nas duas primeiras edições, deveu-se a uma
decisão do próprio, tendo manifestado a sua indisponibilidade no seguimento do convite que lhe foi
dirigido pela organização.
Além dos coordenadores, o festival teve o envolvimento de um conjunto de colaboradores, entre staff
da SPEA e da Almargem, técnicos de empresas locais, funcionários da CMVB, mas a maioria foram
voluntários ligados às duas associações e cujo envolvimento foi fundamental para que se tivesse
conseguido realizar um evento com a dimensão do festival de 2012.
Programa de atividades:
 Ana Carla Conceição (Walkin’ Sagres) – guia de atividade
 Ana de Seixas Palma – palestrante
 Ana Isabel Coelho Ferreira – guia de atividade
 Ana Vargues (ATA) – Press trip
 Anabela Nobre (Associação Regional do Yoga do Algarve) – monitora de atividade
 Artur Jorge Vieira de Jesus (CMVB) – guia de atividade
 Bruno H. Martins (RIAS) – formador
 Carla Nascimento (Cape Cruiser) – guia de atividade
 Carlos Miguel Cruz - anilhador
 Daniel Queirós (ATA) - palestrante
 Edgar Ribeiro (Almargem) – educação ambiental
 Fábia Azevedo (RIAS) – formadores e guias de atividades
 Guillaume Rethore (A Rocha) - anilhador
 Helder Araújo (SPVS) - formador
 Hugo Sampaio (SPEA) – guia de atividade e comunicação
 João Ministro (Proactive Tour) – palestrante
 Jorge Santos (SPVS) - formador
 Nuno Barros (SPEA) – guia de atividade, palestrante e formador
 Nuno de Santos Loureiro (Univ. Algarve) – guia de atividade
 Nuno Oliveira (SPEA) - guia de atividade e formador
 Marcelo Dias – guia de atividades
 Marcial Felgueiras (A Rocha) - anilhador
 Nadine Pires, Ricardo Tomé e Alexandre Leitão (Strix) – guias de atividade
 Nuno Araújo e Carla Ramos (Magic Moments) – guias de atividade
 Paulo Marques (FCUL) – formador
 Raquel Alexandra Santos – educação ambiental
 Sara Magalhães (Mar Ilimitado) – guia de atividade, palestrante e formadora
 Simon Wates – guia atividades
 Sofia von Mentzingen (Burros & Artes) – guia de atividade
 Thijs Valkenburg (RIAS) – formadores e guias de atividades
 Vanessa Oliveira (SPEA) – ação de voluntariado
 Vanesa Palácios (GPEX) – palestrante
Secretariado e Lojas:
 Clara Carvalho (Almargem)
 Patrícia Ramalho (Almargem)
 Pedro Lérias (Loja de História Natural)
 Sofia Capellan (SPEA)
 Vanessa Oliveira (SPEA)
Comunicação:
 Carima Samssudin (CMVB)
 Joana Domingues (SPEA)
 Liliana Bom (Almargem)
 Mara Amaral (CMVB)
 Paulo Margalho (voluntário SPEA) – operador do vídeo promocional
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Susana Costa (SPEA)

Organização e logística:
 Anabela Martins (Vereadora da CMVB)
 Rute Silva (Vereadora da CMVB)
 Saul Maurício (CMVB)
 Tânia Lucas (CMVB)
 Fernando Santana (Presidente da Junta de Freguesia de Sagres)
Exposições de aves:
 Dário Teixeira
 John Tuttle
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2. PARCEIROS
À semelhança dos anos anteriores, foi criada uma rede de parceiros no concelho de Vila do Bispo, de
forma a oferecer um leque variado de descontos aos participantes do Festival.
Cada participante levantou a sua pulseira, gratuita, no secretariado do evento, para poder usufruir dos
descontos disponibilizados pelos parceiros, os quais tiveram como base um desconto nos preços
habitualmente praticados. Nesta rede foram incluídas empresas de diferentes ramos, nomeadamente
com o produto turístico de observação de aves, a nível de serviços de animação turística e fotografia,
comércio local (lojas), alojamento e restauração.
Segue abaixo, a lista com os parceiros do evento:
ALOJAMENTOS
ALDEIA DA PEDRALVA
APARTAMENTOS PONTALAIA
APARTAMENTOS QUATRO VENTOS
APARTHOTEL DON TENÓRIO
APARTHOTEL NAVIGATOR
CASA AZUL SAGRES - ROOMS & APARTMENTS
GRUPO VIGIA - PARQUE DA FLORESTA
HOSTEL SAGRES GOODFEELING
HOTEL MIRA SAGRES
MARETA VIEW E MARETA BEACH
MARTINHAL BEACH RESORT & HOTEL
MEMMO BALEEIRA
MONTE STO. ANTÓNIO
PARQUE ORBITUR SAGRES
POUSADA DO INFANTE
RESIDÊNCIA JÚLIO
SAGRES TIME APARTAMENTOS
VIVENDA SILVI
RESTAURANTES (31):
BAR DO TONEL
BEST BURGER EVER
COLOMBUS BAR - Pizzaria & Bar
CONCHINHA
DROMEDÁRIO
FAROS
HOOPIKA
MARISQUEIRA O PARDAL
MITIC
MUM'S
O PERCEVE
PAU DE PITA
PIZZARIA D'ITÁLIA
RESTAURANTE "GIGI"
RESTAURANTE "O VIGIA"
RESTAURANTE A CASINHA
RESTAURANTE A SAGRES
RESTAURANTE A TASCA
RESTAURANTE BOSSA NOVA
RESTAURANTE MAR À VISTA
RESTAURANTE NORTADA
RESTAURANTE OLIVEIRINHA
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RESTAURANTE PORTAS DE SAGRES
RESTAURANTE RETIRO DO PESCADOR
RESTAURANTE VILA VELHA
RESTAURANTE WAZA
ROSA DOS VENTOS
SNACK-BAR A CABANA
SNACK-BAR BABUGEM
SNACK-BAR MARREIROS
WARUNG-BAR-CHILL OUT-BISTRO
EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA (6):
MAR ILIMITADO
WALKING' SAGRES
CAPE CRUISER
BURROS & ARTES
EQUIVICENTINOS
DIVERS CAPE
PROACTIVETUR, LDA
EMPRESA DE FOTOGRAFIA (1):
MAGIC MOMENTS
DISCOTECA (1):
TOPAS DISCO BAR
LOJAS (9):
CERÂMICA A MÓ
FAROS
MARETTA SHOP
OCEANUS
PIRATE SHOP
SAGRES NATURA SURF-SHOP
SAGRES T-SHIRTS
SURF PLANET SURF-SHOP
SURF-SHOP DORA GOMES
APOIOS (7):
CLUBE RECREATIVO INFANTE DE SAGRES
DELTA CAFÉS
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS
POUSADA DO INFANTE
SAGRES
STRIX
TURISMO DE PORTUGAL
MEDIA PARTNER (3):
PORTAL AVENTURAS
REVISTA OUTDOOR
RUA FM

ONGA´s (2):
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A ROCHA
RIAS - CENTRO DE RECUPERAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS
OUTROS FESTIVAIS (2):
FALSTERBO BIRD SHOW
IBERIA BIRD FESTIVAL

PATROCÍNIOS (1):
ANA - Aeroportos de Portugal

TURISMO (2):
EXTREMADURA, ESPANHA
FORTALEZA DE SAGRES
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3. ATIVIDADES
Com o aumento do número de dias do festival, que passou de 3 para 8 dias, ocorreu também um
aumento das atividades disponibilizadas neste evento. Assim, das 88 atividades registadas em 2011,
passou-se para 121 em 2012 (ver tabela abaixo), o que equivale a mais de 275 horas de ações. Mais
uma vez, a realização do amplo programa de atividades foi assegurado por elementos do staff das
associações SPEA e Almargem, pelas empresas de animação turística e de consultoria ambiental
parceiras, por voluntários destas associações e de outras ONG, e por técnicos da CMVB.
Para se conseguir dinamizar um número tão elevado de atividades, sem que isso implicasse um
aumento de orçamento face a 2011, houve uma sobrecarga de trabalho solicitado sobretudo ao staff
das duas associações e aos voluntários.
A deslocalização das ações que ocorreram em sala foi uma decisão fundamental para se conseguir
dinamizar a quantidade de palestras e de mini-cursos contemplados no programa, e cuja realização
foi implementada no seguimento das sugestões recebidas no ano anterior. Até 2011, estas ações
decorriam apenas na antiga Escola Primária de Sagres, mas este espaço revelou-se insuficiente em
ternos de número de salas e respetiva capacidade, por condicionar o número de participantes e por
impossibilitar a realização de ações a decorrer em simultâneo, tendo em conta que era ainda
necessário conjugar estas ações com os espaços destinados ao secretariado, às lojas e às empresas
locais. Assim, em 2012, as palestras e os cursos decorreram na junta de Freguesia de Sagres e no
Clube Recreativo de Sagres, tendo a antiga escola permanecido com o secretariado, as lojas, as
empresas locais e com uma exposição sobre aves de autores locais (fotografia/pintura/concurso
escolar).
Em relação aos três últimos dias do festival, correspondente ao período dirigido ao público em geral,
manteve-se a mesma linha de atuação seguida em 2011. Em termos de novidades, ou alterações,
face ao ano anterior, destacam-se os passeios a cavalo, o aumento do número de mini-cursos
temáticos de 2 horas, a diminuição do número de palestras (devido ao reduzido número de
participantes verificados em 2011), à inclusão de mais um local para a atividade “De olho nas aves”, a
realização de saídas de campo a outros locais do concelho de Vila do Bispo e ao jantar convívio que
envolveu um número muito superior de participantes, conseguido pela capacidade da sala em que
este decorreu (salão paroquial de Sagres).
Uma das salas da Escola foi usada como um espaço comercial, onde estiveram presentes lojas para
venda de material das associações SPEA e Almargem, de uma loja de Lisboa (História Natural) e de
dois comerciantes locais.
Mas a grande diferença face a 2011 teve a ver com as atividades que começaram a ser dinamizadas
antes dos 3 últimos dias do festival, que decorreram entre 30 de setembro e 4 de outubro, e que se
dirigiam a públicos específicos. Foram realizadas atividades para pescadores, caçadores, surfistas,
estudantes universitários de biologia, técnicos de ambiente das autarquias do Algarve e empresas de
animação turística. Em termos gerais, as mesmas decorrerem muito bem, quer a nível do número de
participantes, quer em termos dos conteúdos que foram ao encontro das necessidades identificadas,
nomeadamente, no que respeita aos caçadores, técnicos das autarquias e das empresas. Nestes dois
últimos casos, foi previamente enviado um questionário aos mesmos para se saber os tópicos que
estes desejavam ver abordados em cada workshop. A única ação que, embora agendada, não
chegou a decorrer foi a dos surfistas, por ausência de participantes no dia. Em relação às palestras
para caçadores e para os pescadores, embora o número de participantes tenha sido reduzido, os
resultados foram francamente positivos pelo interesse demonstrados pelos mesmos e pelos contactos
estabelecidos que serão úteis para futuras iniciativas em que se pretende envolver estes públicos. A
sessão para o grupo sénior não chegou a decorrer devido à inexistência de inscrições e por a CMVB
ter oferecido outras atividades em paralelo destinadas a este público-alvo e que se mostraram mais
atrativas.
Além das atividades dinamizadas durante o festival, há que realçar também o concurso escolar
“AvEco”, de reutilização de materiais e dirigido a alunos do 1ºciclo do Ensino Básico das escolas do
Concelho de Vila do Bispo. Participaram 7 escolas, com um total de 190 alunos.
No decorrer do festival decorreram ainda duas iniciativas dirigidas ao público em geral,
nomeadamente uma ação de limpeza e uma campanha de colheita de sangue.
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Por fim, e embora este ano se tenham mantido as duas saídas de campo exclusivas para a população
local e acrescentou-se ainda uma palestra no segundo dia do festival, continua a verificar-se uma
fraca afluência deste público em todas as iniciativas disponibilizadas, inclusive, na campanha de
recolha de sangue, o que é de lamentar.
Tal como em 2011, cerca de 75% da oferta do programa correspondeu a iniciativas com inscrição
gratuita, sendo as restantes referentes às atividades dinamizadas pelas empresas parceiras locais,
mas cujo preço foi reduzido comparativamente ao que as mesmas costumam praticar.
O sistema de inscrições nas atividades também foi alterado face a 2011, no seguimento do que ficou
combinado na reunião preparatória que decorreu no início do ano e que contou com a presença de
parceiros locais e da CMVB. Pretendia-se criar um sistema que facilitasse a inscrição por parte dos
participantes, mas também da entidade responsável pela gestão das inscrições. Assim, foi elaborado
um formulário único, de preenchimento eletrónico, disponibilizado no site do festival que possibilitava
ao participante inscrever-se apenas uma vez em todas as atividades pretendidas (em vez de ter que
enviar uma inscrição para cada atividade, tal como aconteceu nos anos anteriores). Este sistema
apresentou também a vantagem de recolher logo os dados necessários de cada participante, por
serem campos de preenchimento obrigatório, e por reduzir a constante troca de emails entre a
organização e os participantes. A entidade responsável pela receção dos formulários de inscrição, a
SPEA, reencaminhava depois a cada entidade parceira as inscrições nas suas atividades (incluindo
os dados dos participante) e a partir desse momento os contactos com esses participantes eram feitos
diretamente entre cada empresa e os respetivos participantes, mesmo nos casos de cancelamentos
ou eventuais alterações dessa inscrição. A SPEA ficou apenas responsável pelo processamento das
inscrições nas atividades gratuitas (contacto com os participantes, esclarecimento de dúvidas,
alterações, etc). Por esse facto, e embora a SPEA tenha recebido todas as inscrições, não teve
conhecimento do número de participantes que efetivamente participaram nas atividades das
empresas, pelo que, para essa informação serão considerados os dados referidos nos questionário de
avaliação enviados por estas.
No que respeita às atividades gratuitas, a adesão foi extraordinária e resultou no preenchimento da
totalidade das vagas em muitas das atividades (saídas de campo diurnas e noturna, monitorização de
aves, anilhagem). Mesmo no caso dos mini-cursos, o número de participantes superou em quase
todos os casos os 20 participantes. As atividades que registaram uma menos adesão foram os
ateliers de educação ambiental, a palestra com convidados estrangeiros e o ioga.
Tabela 1 - Lista das atividades realizadas no âmbito durante a 3ª edição do Festival e respetivas
entidades responsáveis
Nº de atividades
Tipo de Atividade
Entidades envolvidas
(121 total)
12

Saídas de campo (observação de aves, flora,
património, libélulas)

SPEA, RIAS, Walkin’Sagres, Univ. Algarve

5

Passeios com burros

Burros & Artes, Walkin’Sagres

9

SPEA, A Rocha

1

Saídas de campo para observação de aves
(inscrição aberta apenas durante o festival)
Saída noturna

12

Saídas de barco (observação de aves)

Mar Ilimitado, Cape Cruiser

3

Saídas de barco (observação de golfinhos)

Mar Ilimitado

11

Mini-Cursos (cetáceos, identificação de
material biológico de aves, bioacústica,
iniciação observação de aves, libélulas,
rapinas, marinhas, estepárias, limícolas,
passeriformes, répteis e anfíbios )
Monitorização de aves planadoras migradoras

SPEA, RIAS, Mar Ilimitado, ISPA

6

Strix

Strix
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3

Ações de fotografia (saídas de campo e curso)

Magic Moments

12

Passeios a cavalo

Equivicentinos

5

Anilhagem científica de aves

A Rocha

6

De olho nas aves

SPEA

1

Ação de libertação de aves

RIAS

7

Atividades de educação ambiental para
escolas e grupo de crianças/jovens
Atividades de educação ambiental para
famílias

Almargem

2

Atividades para seniores e portadores de
necessidades educativas especiais

Almargem

1

Ação de limpeza (voluntariado)

SPEA, Almargem, CMVB

1

SPEA

1

Palestra para surfistas (não se realizou por
falta de participantes)
Palestra para pescadores

1

Palestra para caçadores

SPEA

1

Palestra para a população local

Strix, SPEA, Almargem

1

Workshop para estudantes universitários de
Biologia

SPEA

1

Workshop para empresas de animação
turística

SPEA, Almargem, ATA, Turismo do
Alentejo, Mar Ilimitado, Proactive Tour

1

SPEA, Almargem

3

Workshop para técnicos de ambiente das
autarquias
Sessões de Ioga

1

Jantar convívio

2

Palestras temáticas

1
1

Exposição sobre aves (pintura, fotografia e
trabalhos manuais)
Campanha de Recolha de Sangue

1

Fam/Press Trip Internacional

SPEA, Almarge, CMVB, Junta de
Freguesia de Sagres
Strix, GPEX – Géstion Publica de
Extremadura
Escolas primárias de Sagres e dois
particulares
Associação de Dadores de Sangue do
Barlavento Algarvio
ATA

2

Sessão de abertura/fecho do evento

CMVB, Almargem, SPEA

1

Concurso aves para escolas

Almargem, SPEA, CMVB, Escolas do
concelho

6

Almargem

SPEA

Associação Rgional do Ioga do Algarve

* foram consideradas como atividades as várias sessões realizadas
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4. PARTICIPANTES
Para efeitos do cálculo dos participantes que estiveram no evento, incluíram-se todos os que
participaram nas ações desenvolvidas nos 8 dias do evento. O número foi calculado com base nas
pulseiras distribuídas aos visitantes que se dirigiram ao secretariado nos dias do festival e nos
inscritos nas atividades e que não receberam pulseira, nomeadamente, participantes nas ações que
decorreram entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro. Incluíram-se também os participantes nas
ações “De olho nas aves”, cujo número obtido é aproximado, pois a participação não implicava
inscrição.
Assim, estima-se que tenham participado na 3ª edição deste festival, nos dias entre 30 setembro e 7
de outubro, pelo menos, 800 pessoas. Destas, 431 receberam pulseira (incluindo os elementos da
organização, voluntários e palestrantes = 30 pessoas). Mais de 300 não receberam pulseira,
nomeadamente, 261 participantes que participaram nas atividades que decorreram antes do dia 5 de
outubro, 30 participantes nas ações de educação ambiental e cerca de 100 pessoas que estiveram
nas ações “De olho nas aves”. Em termos de nacionalidades, foram identificados participantes com
residência em 9 países, nomeadamente, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Alemanha, Holanda,
Dinamarca, Reino Unido e Brasil.
Relativamente a 2011, estima-se que participaram, cerca de, mais 100 pessoas nos 3 últimos dias do
festival, tendo em conta a quantidade de pulseiras distribuídas e que foram sobretudo para os
participantes destes dias.
Quanto aos outros dias, pode-se verificar na tabela abaixo o nº de participantes agrupados por
tipologia.
Tabela 2 – Nº de participantes agrupados por tipologia
TIPOLOGIA
Nº DE PARTICIPANTES
Grupo sénior
0
Grupo com necessidades especiais
8
Alunos das escolas locais
180
Alunos universitários
25
Sessão de abertura
13
Técnicos de ambiente de autarquias do Algarve
11
Técnicos de empresas de animação turística do Algarve
12
Crianças e Jovens da Casa Nossa Sr.ª da Conceição
13
Caçadores (palestra sobre caça)
6
Pescadores (palestra sobre pesca)
1
Surfistas (palestras sobre aves e surf)
1
Campanha de recolha de lixo
28
*Dadores da campanha “Colheita de sangue”
29
Turistas estrangeiros em grupos organizados (ex. ATA)*
22
* atividade que decorreu entre 5 e 7 de outubro, mas que foi incluída na tabela por ser uma iniciativa
distinta
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5. AVES
Na 3ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres foram observadas 105 espécies de aves,
na sua maioria passeriformes (54), entre os quais destacamos o cartaxo-nortenho, o rabirruivo-detesta-branca ou a cigarrinha-malhada. Foram identificadas 14 aves de rapina, das quais se destacam
o butio-vespeiro, o grifo-pedrês, o tartaranhão-azulado e a ógea, enquanto que das 17 espécies de
aves marinhas avistadas se podem destacar a pardela-preta, a pardela-de-barrete, a alma-de-mestre,
o casquilho e o moleiro-do-ártico. Fora dos grupos referidos foram ainda avistados sisões.
A realização de saídas pelágicas permitiu a observação de painhos (alma-de-mestre e casquilho),
espécies não registadas em edições anteriores. O número obtido em 2012 foi ligeiramente inferior aos
anos anteriores (105 e 118 espécies, respetivamente em 2010 e 2011), mas este número pode não
significar de facto um decréscimo no número de espécies, mas sim uma alteração na forma de
recolha dos dados, pois desta vez apenas se contabilizaram as aves registadas no quadro colocado
junto ao secretariado, não se tendo confirmado com os guias a lista final das observações para se
detetar alguma espécie em falta.

Tabela 3- Aves observadas durante o festival de Sagres

Espécie: Nome científico | nome comum | Common Name
Melanitta nigra | negrola | Common Scoter
Alectoris rufa | perdiz | Red-legged Partridge
Calonectris diomedea | cagarra | Cory’s Shearwater
Puffinus gravis | pardela-de-barrete | Great Shearwater
Puffinus griseus | pardela-preta | Sooty Shearwater
Puffinus mauretanicus | pardela-das-baleares | Balearic Shearwater
Hydrobates pelagicus | alma-de-mestre | Storm Petrel
Oceanites oceanicus | casquilho | Wilson's Storm Petrel
Morus bassanus | alcatraz | Gannet
Phalacrocorax carbo | corvo-marinho | Cormorant
Phalacrocorax aristotelis | galheta | Shag
Pernis apivorus | bútio-vespeiro | Honey Buzzard
Milvus migrans | milhafre-preto | Black Kite
Neophron percnopterus | abutre-do-egito | Egyptian Vulture
Gyps fulvus | grifo | Griffon Vulture
Gyps rueppellii | grifo-pedrês | Ruppell’s Vulture
Circaetus gallicus | águia-cobreira | Short-toed Eagle
Circus cyaneus | tartaranhão-azulado | Hen Harrier
Accipiter gentilis | açor | Goshawk
Accipiter nisus | gavião | Sparrowhawk
Buteo buteo | águia-d'asa-redonda | Common Buzzard
Aquila pennata | águia-calçada | Botted Eagle
Falco tinnunculus | peneireiro | Kestrel
Falco subbuteo | ógea | Hobby
Falco peregrinus | falcão-peregrino | Peregrine Falcon
Tetrax tetrax | sisão | Little Bustard
Vanellus vanellus | abibe | Lapwing
Calidris alba | pilrito-das-praias | Sanderling
Gallinago gallinago | narceja-comum | Snipe
Numenius phaeopus | maçarico-galego | Whimbrel
Actitis hypoleucos | maçarico-das-rochas | Common Sandpiper
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Arenaria interpres | rola-do-mar | Turnstone
Stercorarius pomarinus | moleiro-do-ártico | Pomarine Skua
Stercorarius parasiticus | moleiro-pequeno | Parasitic Skua
Stercorarius skua | moleiro-grande | Great Skua
Larus melanocephalus | gaivota-de-cabeça-preta | Mediterranean Gull
Larus audouinii | gaivota-de-audoin | Audouin's Gull
Larus fuscus | gaivota-d'asa-escura | Lesser Black-backed Gull
Larus michahellis | gaivota-argêntea | Yellow-legged Gull
Sterna albifrons | andorinha-do-mar-anã | Little Tern
Sterna sandvicensis | garajau | Sandwich Tern
Sterna hirundo | gaivina | Common Tern
Columba livia | pombo-das-rochas | Rock Dove
Columba oenas | pombo-bravo | Stock Dove
Streptopelia decaocto | rola-turca | Collared Dove
Streptopelia turtur | rola-brava | Turtle Dove
Otus scops | mocho-d’orelhas | Scops Owl
Athene noctua | mocho-galego | Little Owl
Asio otus | bufo-pequeno | Long-eared Owl
Apus melba | andorinhão-real | Alpine Swift
Merops apiaster | abelharuco | Bee-eater
Galerida theklae | cotovia-escura | Thekla Lark
Alauda arvensis | laverca | Sky Lark
Riparia riparia | andorinha-das-barreiras | Sand Martin
Ptyonoprogne rupestris | andorinha-das-rochas | Crag Martin
Hirundo rustica | andorinha-das-chaminés | Barn Swallow
Cecropis daurica | andorinha-dáurica | Red-rumped Swallow
Delichon urbicum | andorinha-dos-beirais | House Martin
Anthus richardi | petinha-de-richard | Richard's Pipit
Anthus campestris | petinha-dos-campos | Tawny Pipit
Anthus trivialis | petinha-das-árvores | Tree Pipit
Anthus pratensis | petinha-dos-prados | Meadow Pipit
Motacilla flava | alvéola-amarela | Yellow wagtail
Motacilla alba | alvéola-branca | White Wagtail
Troglodytes troglodytes | carriça | Wren
Erithacus rubecula | pisco-de-peito-ruivo | Robin
Luscinia svecica | pisco-de-peito-azul | Bluethroat
Phoenicurus ochruros | rabirruivo | Black Redstart
Phoenicurus phoenicurus | rabirruivo-de-testa-branca | Redstart
Saxicola rubetra | cartaxo-nortenho | Whinchat
Saxicola torquatus | cartaxo | Stonechat
Oenanthe oenanthe | chasco-cinzento | Wheatear
Monticola solitarius | melro-azul | Blue Rock Thrush
Turdus merula | melro | Blackbird
Cettia cetti | rouxinol-bravo | Cetti's Warbler
Cisticola juncidis | fuinha-dos-juncos | Zitting Cisticola
Locustella naevia | cigarrinha-malhada | Grasshopper Warbler
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Acrocephalus scirpaceus | rouxinol-dos-caniços | Reed Warbler
Sylvia atricapilla | toutinegra-de-barrete | Blackcap
Sylvia borin | toutinegra-das-figueiras | Garden Warbler
Sylvia communis | papa-amoras | Whitethroat
Sylvia undata | toutinegra-do-mato | Dartford Warbler
Sylvia cantillans | toutinegra-de-bigodes | Subalpine Warbler
Sylvia melanocephala | toutinegra-dos-valados | Sardinian Warbler
Phylloscopus bonelli | felosa-de-papo-branco | Western Bonelli’s Warbler
Phylloscopus collybita | felosinha | Chiffchaff
Phylloscopus ibericus | felosinha-ibérica | Iberian Chiffchaff
Phylloscopus trochilus | felosa-musical | Willow Warbler
Muscicapa striata | taralhão-cinzento | Spotted Flycatcher
Ficedula hypoleuca | papa-moscas-preto | Pied Flycacther
Cyanistes caeruleus | chapim-azul | Blue tit
Lanius meridionalis | picanço-real | Iberian Grey Shrike
Lanius senator | picanço-barreteiro | Woodchat Shrike
Pyrrhocorax pyrrhocorax | gralha-de-bico-vermelho | Chough
Corvus monedula | gralha-de-nuca-cinzenta | Jackdaw
Corvus corax | corvo | Raven
Sturnus unicolor | estorninho-preto | Spotless Starling
Passer domesticus | pardal | House Sparrow
Petronia petronia | pardal-francês | Rock Sparrow
Serinus serinus | milheirinha | Serin
Carduelis chloris | verdilhão | Greenfinch
Carduelis carduelis | pintassilgo | Goldfinch
Carduelis cannabina | pintarroxo | Linnet
Emberiza calandra | trigueirão | Corn Bunting
Estrilda astrild | bico-de-lacre | Common Waxbill
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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 e A5, Versão PT e EN;
Website – Versão PT, EN, e ES;
Página de Facebook;
Newsletter online Mensal ( 9 números) - Versão PT, EN, ES, GE;
Programa Festival, Versão PT e EN;
Banner de divulgação do Festival, em diversos formatos;
Mapa de Localização, com os locais das atividades e os parceiros do festival, em formato de
bolso;
Pulseiras invioláveis, em P&B;
Panfleto com regulamento para concurso escolar;
Convite digital para técnicos de autarquias;
Convite digital para empresários de animação turística;
Cartaz com atividades para população.
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6.2. Clipping
Voltou a haver uma forte aposta na divulgação da 3ªedição do Festival nos media nacionais e internacionais. Segue abaixo tabela sucinta com o registo das
diversas notícias nos jornais, revistas, websites e rádio.
Tabela 4 - Registos de notícias on-line e off-line, com as respetivas datas de publicação, título e media
DATA
TÍTULO

MEDIA

03-10-2012

Aves à vista

visao.sapo.pt

Set. 2012

Festival de Observação de Aves de Sagres

agenda.universia.pt

03-07-2012

3rd edition of the Birdwatching Festival of Sagres

Algarve Daily News

Ago. 2012

Birdwatching en Sagres

Revista Evasões

05-10-2012

Best bird guide ever released

Algarve Resident online

14-09-2012

Voluntariado marca início do Festival de Observação de Aves de Sagres

algarve24.pt

17-08-2012

Sagres:Festival de Observação de Aves com incrições abertas

algarveprimeiro.com

Set. 2012

Festival de Observação de Aves

ambiente.maiadigital.pt

29-08-2012

III Festival de Observação de Aves de Sagres

amigosdoforte.blogspot.pt

Set. 2012

The Third Birdwatching Festival of Sagres

birdwatch.co.uk

01-10-2012/08-102012
Set. 2012

Festival de Observação de Aves

Turismo do Algarve

III Festival de Observação de Aves

culturafnac.pt

23-08-2012

3º Festival de Observação de Aves de Sagres

descubraportugal.com.pt

Set. 2012

Festival de Observação de Aves no Algarve

destinoseviagens.com

05-09-2012

Festival de Observação de Aves de Sagres 2012

destinoslusos.com

28-09-2012

Sagres: Festival de Observação de Aves espera atrair mil visitantes

Diário online Algarve

12-10-2012

Mais de 850 participantes no Festival de Birdwatching de Sagres

Diário online Região Sul

Set. 2012

Im freien Flug

Entdecken Sie Algarve

15-06-2012

Algarve: The bird’s festival is back in October

Envirolib

03-07-2012

Festival de Observação de Aves | Sagres | setembro e outubro 2012

escritocomluz.blogspot.pt

21-08-2012

Festival de Observación de aves de Sagres

expreso.info

10-09-2012

3ªedição do Festival de Observação de Aves de Sagres

fatacil.pt
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Set. 2012
Set. 2012

3º Festival de Observação de Aves em Sagres
Sagres, de 30 de setembro a 7 de outubro de 2012

florestas2011.org
florestas2011.org

02-07-2012

3ª Edição do Festival de Observação de Aves em Sagres decorre entre 5 a 7 outubro

Fórum aves.team.net

04-09-2012

Festival de observação de aves

forum.geocaching-pt.net

07-09-2012

SPEA apela a voluntários para ação de limpeza em Sagres

greensavers.sapo.pt

Set. 2012

3º Festival de Observação de aves de Sagres

guiadacidade.pt

09-08-2012

Inscrições abertas para o festival de Observação de Aves

pongpesca.wordpress.com

09-08-2012

III Festival de Observação de Aves de Sagres

icnf.pt

02-09-2012

Festival de Observação de Aves 2012, Sagres

jardimautoctone.blogspot.pt

11-10-2012

Um balanço do Festival de Observação de Aves de Sagres

Jornal Algarve 123

28-08-2012

SAGRES |Festival de Observação de Aves com atividades para toda a família

jornaldoalgarve.pt

16-09-2012

Ação de limpeza marca início do Festival de Observação de Aves

jornaldoalgarve.pt

Ago. 2012

3ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres

Liga para a Proteção da Natureza

Jul/Ag/Set 2012

Noticia Rola Brava, a migradora ameaçada + Cartaz do festival

Magazine Ornitológico

Ago. 2012

Festival de observação de aves 2012

martinhal.com

22-08-2012

Sagres Birdwatching Festival

memmobaleeira.wordpress.com

Set. 2012

Sagres Birdwatching Festival

mydestination.com

26-09-2012

naturlink.sapo.pt

Ago. 2012

Ação de Voluntariado pretende tornar Sagres o local da rota de migração das aves mais
limpo do país
Festival de Observação de Aves 2012

10-09-2012

Voluntários - 3ª edição do festival de observação de aves (m/f)

naturlink.sapo.pt

01-06-2012

3ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres - Portugal

nlusofonia.blogspot.pt

21-08-2012

News and Articles | Portugal http://bit.ly/JfmNNw

Pinterest

21-08-2012

Algarve | Portugal http://bit.ly/HjhRJe

Pinterest

21-08-2012

Birdwatching | Portugal http://bit.ly/ReH3FS

Pinterest

21-08-2012

Nature and Landscapes | Portugal http://bit.ly/IKhU0Z

Pinterest

10-04-2012

3ª Edição do Festival de Observação de Aves em Sagres

planetacultural.blogs.sapo.pt

04-09-2012

Algarve promove-se na Andaluzia

Press release, Associação Turismo do Algarve

27-09-2012

http://www.rtp.pt/play/p44/e93882/sociedade-civil

Programa Sociedad Civil, RTP

naturlink.sapo.pt
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10-08-2012

III Festival de Observação de Aves de Sagres

Público.pt

15-10-2012

Uma centena de espécies de aves atraíram observadores a Sagres

Público.pt

06-08-2012

Sagres – Festival Observação de Aves

rabiscosejardinagens.blogspot.pt

26-09-2012

Lars.Lachmann@nabu.de

Rádio NABU Alemanha

28-Set12

Sagres: Festival de Observação de Aves espera atrair mil visitantes

Região Sul

14-08-2012

Vila do Bispo: Inscrições abertas para o próximo Festival de Observação de Aves

regiao-sul.pt

Ago-12

Festival de Observação de Aves

Revista ?Parques e Vida Selvagem

Jun-12

3.º Festival de Observação de Aves de Sagres, Atividades para toda a familia

Revista Agricultor

Ago-12

A partir de 30 de set - Festival de Observação de Aves en Sagres

Revista Jardinss

02-10-2012

Festival de Observação de Aves, 3ª edição

rias-aldeia.blogspot.pt

04-09-2012

Sagres apresenta Festival de Observação de Aves

Site Publituris.pt

10-04-2012

sulinformacao.pt

18-09-2012

3º Festival de Observação de Aves de Sagres marcado para 30 de setembro a 7 de
outubro
Este ano há mais oportunidades de observar aves no Festival de Birdwatching de Sagres

13-10-2012

850 pessoas esgotaram atividades e hotéis no Festival de Birdwatching de Sagres

sulinformacao.pt

17-08-2012

Festival de Observação de Aves tem atividades para toda a família

sulinformacao.pt

21-09-2012

3º Festival de Observação de Aves de Sagres

TV Sagres

21-08-2012

Twitter

22-08-2012

Festival de Observação de Aves de Sagres http://bit.ly/OLtzfZ 30 set. a 7 out. 2012 via
SPEA @spea_birdlife
estival de Observaci n de aves de Sagres http: bit.ly O t f
0 sept. al oct. 2012 via
SPEA @spea_birdlife
Sagres Birdwatching estival http: bit.ly O t f
0 Sept. to Oct. 2012 via SPEA
@spea_birdlife
Festival de Observación de aves de Sagres http://bit.ly/MIOCUD | via @expreso_info

09-09-2012

Na rota para uma migração mais limpa (ação de voluntariado em Sagres

verdadeverdenopreto.blogspot.pt

Ago. 2012

3.º Festival de Observação de Aves de Sagres

visitalgarve.pt

23-08-2012

Festival de Observação de aves

visitportugal.com

04-09-2012

Sagres apresenta Festival de Observação de Aves

vox.com

15-10-2012

As aves foram as estrelas do Festival de Birdwatching de Sagres

Barlavento.pt

12-07-2012

III Festival de Observación de Aves de Sagres (Portugal, 30 septiembre-7 octubre de 2012)

Webpage SEO/Birdlife

21-08-2012
21-08-2012
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sulinformacao.pt

Twitter
Twitter
Twitter

Ago. 2012

Cartaz

Website Avespt.com

15-06-2012

Algarve: The Bird´s Festival is back in October

Website BirdLife International

Set. 2012

Um festival para toda a familia

Website Portal Aventuras

Set. 2012

Festival de Observação de Aves

Website Portal Aventuras

12-07-2012

III Festival de Observación de Aves de Sagres (Portugal, 30 septiembre-7 octubre de 2012)

Website SEO/Birdlife

Set. 2012

Algarve com Eventos (brochura)

20 000 Turismo do Algarve

01-10-2012

Festival de Observação de Aves

Facebook, Turismo do Algarve

Set. 2012

Festival de Observação de Aves

01-10-2012

Festival de Observação de Aves

Newsletter Guia de eventos mensal,Turismo do
Algarve
Info Agenda,Turismo do Algarve

01-10-2012

Observação de aves leva centenas a Sagres

Jornal Metro

06-10-2012

Entrevista Luis Costa, Expedição às Berlengas e Guia das Aves de Portugal e da Europa

Antena 1

Set. 2012

Festival de Observacion de Aves de Sagres

eleconomista.es

30-09-2012

Cuenta atrás para el Festival de Observación de Aves de Sagres:

twitgoo.com

Set. 2012

Festival de Observación de aves en Portugal

bloghalconviajes.com

20-08-2012

Tercera edición del Festival de Observación de Aves.

Quercus.es

27-09-2012

III Festival de Observação de Aves de Sagres

Rapinasnocturnas.blogspot.pt

02-09-2012

Sagres Bird Festival 5th,6th & 7th October 2012

birdforum.net

Set. 2012

3º Festival de Observación de Aves de Sagres

Site de Iberia Bid Festival

05-09-2012

Memmo Baleeira Participates in Sagres Bird Watching Festival

recommend.com

13-09-2012

Clean-up operation for birdwatching festival in Sagres

algarveresident.com

21-08-2012

Festival time

luxuriousmagazine.com

26-09-2012

Algarve Bird Watching Festival about to begin

jet2holidays.com

01-09-2012

Birds and beaches

departures-international.com

06-09-2012

Algarve Bird Watching Festival set for October launch

breakingtravelnews.com

Set. 2012

Bird Watching in the Algarve

mydestination.com

Set. 2012

3rd Annual Sagres Birdwatching Festival

algarve.angloinfo.com

13-09-2012

Bird-watching on the Algarve, Portugal

dailytravelideas.com

20-09-2012

Sagres: birdwatching capital!

algarve123.com
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03-10-2012

Bird watching festival - Sagres

whatsonalgarve.com

29-08-2012

The Algarve Bird watching Festival

villaparade.co.uk

04-09-2012

Bird Watching-Festival bei Sagres in Portugal

weltreisender.net

Set. 2012

Portugal: Bird Watching-Festival bei Sagres

reisefernsehen.com

04-10-2012

Algarve Bird Watching Festival

www.algarve2u.com

06-10-2012

Algarve Bird Watching Festival set for October launch

breakingtravelnews.com

27-09-2012

Passeio Verde: Birdwatching em Sagres para toda a família!

Escape.pt

15-10-2012

Festival de Birdwatching de Sagres recebeu mais de 850 participantes

noticias.comunidade.com.pt

24-08-2012

Algarve promotes itself to British birdwatchers

algarveresident.com

13-09-2012

Bird-watching on the Algarve, Portugal

dailytravelideas.com
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6.3. Website – estatísticas
O website foi a ferramenta de comunicação mais importante do evento e, como tal, foi-lhe dada uma enorme relevância em termos da atualização dos
conteúdos com bastante regularidade, fomentando assim a visita regular por parte do público interessado.
Registou-se um pico de visitas aquando a abertura das inscrições através de formulário disponibilizado online no website.
Tabela 5 - Registo do nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de visitantes exclusivos no espaço de tempo de 01-05-2012 a 30-10-2012

Intervalo de tempo

Visitas

Visualização de páginas

Visitantes exclusivos

01-05-2012 a 31-05-2012

587

2228

447

01-06-2012 a 30-06-2012

712

3168

548

01-07-2012 a 31-07-2012

979

4456

686

01-08-2012 a 30-08-2012

2302

9248

1153

01-09-2012 a 31-09-2012

3225

11916

2166

01-10-2012 a 30-10-2012

1745

5751

1172

Gráfico 1 – Relação entre o nº de visitas ao website, nº páginas visualizadas e nº de visitantes exclusivos no espaço de tempo de 01-05-2012 a 30-10-2012

Registou-se um aumento significativo de agosto a setembro no número de visitantes relativamente aos primeiros 3 meses, atingindo-se o número máximo de
3225 visitas durante o mês de setembro. No entanto verifica-se que o número de visitantes exclusivos, relativamente ao número de visitas também sofre um
aumento significativo durante o mesmo período de tempo, de onde se pode concluir que existem alguns visitantes que visitam o site várias vezes durante o
mês. O número de páginas visualizadas também atinge valores bastante elevados quando comparados com aos registos dos primeiros 3 meses, atingindo o
seu máximo no mês de setembro, 11.916.
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Tabela 6 – Registo do nº de visitas por idioma no espaço de tempo de 01-05-2012 a 30-10-2012

Data
01-05-2012 a 31-05-2012
01-06-2012 a 30-06-2012
01-07-2012 a 31-07-2012
01-08-2012 a 30-08-2012
01-09-2012 a 31-09-2012
01-10-2012 a 30-10-2012

pt-pt
239
290
426
966
1247
643

pt en-us nl
130
94
18
132 106 25
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Gráfico 2 – Registo do nº de visitas por idioma no espaço de tempo de 01-05-2012 a 30-10-2012

Verifica-se que o maior número de visitantes ao website é de proveniência portuguesa, seguindo-se a inglesa e a espanhola, reforçando assim a aposta de o
website se encontrar traduzido nestes 3 idiomas.
Em 2011 registaram-se 8.636 visualizações aos website e 5.459 visualizações únicas, enquanto que em 2012 este número sofreu um aumento sendo que se
atingiram 11.115 visualizações e 6.942 visualizações únicas.
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6.4. Presenças
Feiras:



Birdfair, de 16 a 20 de agosto, em Rutland (Inglaterra) – Stand SPEA e duas palestras;
Festival Ibérico de Aves (Iberia Bird Festival), 7 a 9 de setembro, em Almeria (Espanha) –
Stand ATA.

Palestras:
 4º Encontro de Educação e Turismo Ambiental, Bucelas-Loures, 22 de abril;
 FNAC Shopping Guia, 17 de agosto;
 FNAC Chiado, 6 de setembro.

6.5. Outros






Envio de 3 notas de imprensa para os meios de comunicação social regionais e nacionais;
Envio de textos de divulgação;
Envio de 9 Newsletters em português, inglês, alemão e espanhol;
Envio de mais de 150 e-mails com convite e cartaz do Festival para diversas entidades:
universidades nacionais, ONGA regionais e nacionais, núcleos de investigação,nassociações
de estudantes, professores, entre outros;
Fam/Press-trip organizada pela ATA.
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7. IMPACTO NA REGIÃO
No seguimento do procedimento iniciado em 2011, nesta terceira edição do festival pretendeu-se
também avaliar a importância que este evento teve na região. Logicamente que o impacto do festival
pode ser analisado a vários níveis, social, económico e mesmo ambiental, Mas, infelizmente não
conseguimos medir alguns desses parâmetros e, por isso, nesta parte do relatório apenas serão
considerados os ganhos financeiros obtidos pelas entidades parceiras locais durante os três últimos
dias do festival.
Os resultados desta análise são baseados nas respostas aos questionários que foram entregues a
todos os parceiros envolvidos e devem ser vistos como uma aproximação à realidade, e não como
resultados efetivos, pois além de nem todos terem respondido, algumas das respostas são apenas
estimativas.
Foram distribuídos 66 questionários, tendo-se recebido resposta de 45 parceiros locais (69% do total
de parceiros), nomeadamente de 6 empresas de animação (100% deste grupo), 1 empresa de
fotografia (100% deste grupo), 5 lojas (56% deste grupo), 1 discoteca (100% deste grupo), 17
alojamentos (94% deste grupo) e 17 restaurantes (55% deste grupo).
Segue-se abaixo um resumo das respostas, por grupo de parceiros (nota: a discoteca foi incluída no
grupo dos restaurantes).
Alojamentos
 Nº de alojamentos que receberam participantes do festival: 11
 Nº de participantes do festival que dormiram nos alojamentos locais: 134
 Receitas totais obtidas: 1.957,00€. Nota: este valor está abaixo do valor obtido, pois pelo menos
dois alojamentos que tiveram participantes alojados não responderam a esta questão
 Valeu a pena participar em 2012? apenas um alojamento que não recebeu participantes respondeu
“não” a esta pergunta. Todos os outros, mesmo não tendo participantes alojados, responderam que
“sim”
 Voltaria a participar em 201 ? todos responderam “sim”, há exceção de um que respondeu “talve ”
Empresas de animação turística
 Nº de empresas que receberam participantes do festival: 5
 Nº de participantes nas suas atividades: 266
 Nº de pessoas “diferentes” que participaram nas suas atividades: cerca de 1 0
 Receitas totais obtidas: 5. 20,50€
 Valeu a pena participar em 2012: 4 responderam “sim” e 2 disseram que “não”
 Voltaria a participar em 201 : 4 responderam “sim” e 2 disseram que “não”
Lojas
 Nº de lojas que tiveram como clientes participantes do festival: 2
 Nº de participantes do festival que compraram nas lojas locais: 3
 Receitas totais obtidas: 9,00€.
 Valeu a pena participar em 2012: apenas uma loja respondeu “não”
 Voltaria a participar em 201 : todos responderam “sim”
Restaurantes
 Nº de restaurantes que tiveram como clientes participantes do festival: 13
 Nº de clientes participantes do festival: cerca de 510
 Receitas totais obtidas: 2.5 5,50€
 Valeu a pena participar em 2012: apenas 2 restaurantes responderam “não”
 Voltaria a participar em 2013: apenas se obteve uma resposta negativa e outra “talve ”
Da 2ª para a 3ª edição do festival verificou-se um grande aumento no número de parceiros que
responderam ao inquérito, o que é um facto muito positivo a referir. É também de salientar que,
embora vários dos parceiros não tenham tido qualquer ganho financeiro com o festival deste ano,
quase todos reconhecem a importância deste evento e acreditam nos benefícios que este traz para a
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região e, por isso, afirmam que querem continuar a ser parceiros na próxima edição. Referem que
ajuda a posicionar o destino no turismo natureza, que promove a zona na época baixa e houve quem
mencionasse também que, embora os resultados deste ano tenham sido fracos nos dias do festival,
receberam clientes noutras datas próximas do evento, como resultado de edições anteriores.
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8. AVALIAÇÃO GLOBAL
A 3ª edição deste Festival foi o que implicou um maior esforço e dedicação pela organização, para se
conseguir concretizar as metas definidas, melhorar-se alguns aspetos relativamente à edição anterior
e corresponder a muitas das sugestões deixadas pelos participantes no final da 2ª edição. A este
nível, lista-se abaixo as ações que foram concretizadas e que constavam das propostas deixadas no
relatório de 2011:


































check-list sobre as aves de Sagres
artigo alusivo ao festival (T-shirt)
mini mapa desdobrável com identificação dos parceiros e localização das atividades
centralização das inscrições nas diversas atividades num único interlocutor
espaço do secretariado a funcionar num espaço mais amplo, não coincidente com a entrada
para os cursos, palestras e loja
melhoria do estado de conservação da estrada de acesso à Cabranosa
símbolo do festival afixado na entrada dos estabelecimentos aderentes
sinalética do festival distribuída por Sagres, em locais estratégicos
recolha de lixo no caminho para a Cabranosa
descentralização das atividades;
mais atividades em sala para precaver se o estado do tempo não fosse favorável a iniciativas
no terreno
horário da loja mais alargado no Domingo
facilitar o contacto entre os participantes em termos de boleias (feito através do facebook do
festival)
itinerários das atividades mais diversificados
envolvimento de mais alunos das escolas do Concelho de Vila do Bispo
reportagem vídeo do festival (filmagens obtidas; o vídeo está a ser elaborado)
cartaz do festival afixado em sítios estratégicos frequentados pela população
facebook do evento com mais fãs e mais dinâmico
melhor divulgação das estruturas de alojamento/refeições que fazem descontos na altura do
festival (informação mais clara no site do evento)
atrair mais famílias ao festival, através da realização de atividades de educação ambiental
dinamizar atividades nos espaços das escolas locais
atividades dirigidas a estudantes universitários
envolver grupos de crianças de famílias de acolhimento temporário
incluir no programa uma exposição de fotografia/ilustração;
saída de arqueologia/história
curso de identificação de cetáceos;
workshops/formação em fotografia de aves
palestra/mini-curso sobre o trabalho de monitorização da Strix
sessão de abertura a decorrer na segunda feira, de tarde
atividade para os caçadores
atividades para públicos específicos na semana anterior ao festival
jantar num espaço mais amplo
bingo de identificação de aves

Para se saber a opinião dos participantes sobre o festival e receber sugestões úteis para futuras
edições, elaborou-se um questionário que foi enviado a todos os participantes inscritos e que tinham
facultado o seu email, num total de 168. Destes, receberam-se 43 questionários preenchidos, sendo
que 37 foram de participantes residentes em Portugal, 2 em Espanha, 2 no Reino Unido, 1 na Bélgica
e 1 na Alemanha. A média de idades das pessoas que responderam foi de 38 anos, sendo que o
intervalo variou entre os 19 e os 69 anos. Destes, 20 eram sócios da SPEA, 5 sócios da Almargem e
2 sócios de ambas as associações.
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Resumo das respostas obtidas:
Em relação ao número de dias em que os participantes estiveram no festival, a maior parte das
pessoas estiveram 3 dias; a segunda opção mais escolhida foi de 1 dia.
Os participantes preferem ir em grupo a este festival, tal como se constatou nos resultados do
inquérito: 63% foram acompanhados, contra 27% que foram sozinhos. Dos que foram em grupo, 41%
correspondeu a grupos de 2 pessoas, 30% a grupos com 3 pessoas e 26% referente a grupos com
mais de 4 elementos.
Na questão referente ao valor gasto durante o Festival nos parceiros locais (alojamentos, restaurantes
e lojas), a média foi de 100 euros/pessoa.
O contributo deste evento para proporcionar a aprendizagem de novos conhecimentos junto de
público também foi alcançado, pois a maioria das respostas pontuou a pergunta com 4 e 5 valores,
respetivamente 33 % e 42 %; Cerca de 23 % considerou que os conhecimentos adquiridos foram
razoáveis.
Quanto à duração do festival, especificamente sobre o número de dias dirigidos ao público em geral
(5 a 7 de outubro = 3 dias), 88 % tem uma opinião boa ou muito boa, e apenas 12% acha que a
duração é razoável.
Os participantes consideram que a gestão das inscrições tem sido muito boa (54%) e boa (33%).
A valoração da sustentabilidade ambiental do festival foi positiva, com 43% a considerar que foi
boa, 31% pontuou como muito boa e 26% considerou razoável
Quanto ao desempenho dos guias/formadores/palestrantes, 88% das respostas atribuíram notas
máximas a estes (4 e 5 valores), embora este valor tenha reduzido relativamente a 2011 (98%).
Em termos das atividades, a apreciação global foi muito boa e boa (46% em ambos os casos). A
opinião sobre a diversidade e a duração das mesmas é também positiva.
Outro dos aspetos avaliado foi o secretariado, em que a maior parte das respostas referiu que este
funcionou muito bem (53%)) ou bem (35%).
A qualidade das instalações foi valorada como boa (36%), muito boa (32%) e razoável (22%).
A opinião dos participantes sobre as lojas que estiveram no festival foi boa (40%), seguido de
razoável (27%) e muito boa (22%). A sua melhoria pode ser um aspeto a considerar nas próximas
edições.
Em termos de divulgação, os canais mais destacados foram os meios das próprias associações
envolvidas: 40% para as newsletters da SPEA/Almargem/Festival e 37% para Internet/Site/Facebook.
Muitos dos participantes eram sócios, sobretudo da SPEA, e foi através destes que tiveram
conhecimento do festival.
A apreciação global do festival varia entre Boa (49%) e Muito Boa (40%) e todos são unânimes em
afirmar que gostariam de voltar a participar em 2013, de modo que as expectativas têm sido
alcançadas.

--------------------------------------------------------Apreciação final pela organização
A 3ª edição deste festival foi um marco na história recente deste festival, a nível da sua duração, do
número de participantes, da quantidade de atividades realizadas e de todas as novidades introduzidas
em termos de logística. As metas definidas quando se iniciou a preparação desta edição eram muito
elevadas, e algumas não se conseguiram concretizar, mas o balanço final é extremamente positivo e
deve-se ao empenho de todos os que colaboraram na sua organização e implementação, por parte do
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staff das Almargem e da SPEA, dos funcionários da CMVB e freguesia de Sagres e de todos os
voluntários que se envolveram e trabalharam afincadamente.
Dos aspetos mais positivos a destacar, tem-se o novo sistema das inscrições que concentra numa
única entidade todas as inscrições, o que é uma grande vantagem para o participante (embora
implique uma sobrecarga de trabalho para a entidade que as recebe e tem que canalizá-las para os
parceiros); a utilização de mais espaços para a realização das iniciativas em sala foi também
importante para se conseguir dinamizar o vasto programa de atividades e permitir que mais pessoas
participassem; a introdução no programa de atividades que não focaram apenas a observação de
aves, e que proporcionaram o conhecimento de outros valores naturais e patrimoniais da região; a
realização de saídas de campo a locais além da freguesia de Sagres; a afluência de pessoas que
eram iniciadas ou simples curiosos no tema; o elevado número de parceiros locais que se associaram
este ano ao evento e as mais valias que obtiveram.
A diversidade do programa e a qualidade dos guias/formadores/palestrantes é um dos aspetos mais
importantes, e talvez mesmo a principal razão para a vinda de turistas e demais participantes ao
evento. Para isso, é muito importante o envolvimento de associações como a SPEA e a Almargem,
que têm o know-how, têm os contactos para chegar a este público e têm a confiança dos
participantes, que na sua maioria são sócios destas organizações. Outro aspeto muitíssimo relevante
para a grande adesão é o facto da maioria das atividades serem gratuitas, sobretudo no panorama
atual de conjetura económica; dificilmente um evento deste género, a decorrer no extremo sudoeste
do país, conseguiria estes resultados se a participação implicasse um valor de inscrição.
Contudo, estes eventos só evoluem se forem avaliados com espírito crítico, identificando-se os aspeto
que correram menos bem de forma a tentar melhorá-los em futuras edições. Assim, e das ideias mais
importantes que não chegaram a realizar-se, tem-se o projeto de conservação, em que se pretendia
em cada ano desenvolver uma campanha de fundraising com um objetivo especifico que se
traduzisse na melhoria das condições de um habitat na área envolvente a Sagres. Desde 2011 que se
tenta implementar algo deste género, mas embora os esforços tenham sido muitos, a verdade é que
não se consegue encontrar uma área interessante para este objetivo e que, simultaneamente, tenha a
autorização do proprietário para se implementar as medidas de conservação adequadas e definidas
no projeto.
As elevadas expetativas criadas por alguns participantes, sobretudo nos que são iniciados, em
relação à facilidade de observação de grandes bandos de aves, sobretudo rapinas, tem que ser algo a
acautelar nas mensagens que são passadas aquando da promoção do Festival.
Outro ponto a assinalar foi a redução do número de participantes estrangeiros, sobretudo espanhóis,
e cremos que uma das razões desta acentuada quebra se deve às portagens instaladas na A22.
Há que referir ainda que de ano para ano se nota um aumento do número de carros a circular durante
os dias do festival, e que esse aumento é prejudicial nalguns troços onde decorrem as atividades (ex.
caminho para a Cabranosa), levando a que vários participantes e colaboradores evidenciassem esta
situação como um dos aspetos mais negativos do festival.
Por fim, há a lamentar o fraco envolvimento da população local nos dias do festival, sobretudo nas
atividades que foram delineadas especialmente para este público. É difícil encontrar uma explicação
para este resultado, pois houve m esforço acrescido a nível da divulgação, pelo que, se começou a
concluir que isto se deve a um desinteresse generalizado por parte da população. Contudo,
acreditamos que podemos fazer melhor e, por isso, este deve ser um aspeto a analisar
cuidadosamente para o próximo ano.

Em jeito de conclusão, e tal como no relatório de 2011, deixam-se de seguida algumas linhas de
reflexão para as próximas edições:
- O esforço vs resultado justifica a realização do festival durante uma semana, tal como ocorreu em
2012?
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- Face à dificuldade em se arranjar financiamentos que garantam a continuação deste festival, será
preferível cancelar-se a sua realização ou reduzir para, por exemplo, 1 dia? Ou alargar-se o festival a
todo ao Algarve, para se obter mais apoios?
- O que se pode fazer para aumentar o envolvimento da população local em iniciativas desenvolvidas
no âmbito do festival?
- Dever-se-á possibilitar o envolvimento de outras empresas ligadas a atividades turísticas, sedeadas
fora do concelho?
- De que forma é que a CMVB pode evidenciar o seu papel como elemento da organização, dado que
sente ficar relegada para segundo plano?
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9. SUGESTÕES PARA 2013
Eis uma lista de sugestões vindas da organização, colaboradores e participantes em termos de
alteração/melhoramento de alguns aspetos a implementar em futuras edições.
Lojas
- aumentar o número de stands e lojas de livros/material ótico
Logística
- a utilização de diferentes instalações pode ter dispersado o público. Seria ideal se todas as
atividades indoors pudessem ser concentradas no mesmo local
- dar um acolhimento / explicação às pessoas locais (ou curiosos), pois por vezes desconhecem em
que atividades podem participar
- assegurar transporte coletivo para que os participantes sejam deslocados até ao Pinhal do vale
Santo. Cada vez mais há excesso de carros neste percurso.
- dar pulseiras às empresas de animação turística parceiras para distribuírem pelos participantes nas
suas atividades
- visita prévia pelos membros da organização e voluntários a todos os locais onde vão decorrer
atividades do festival
- mais dias de festival
- considerar a viabilidade do festival se estender por dois fins de semana, para possibilitar a
participação de mais pessoas que, por motivos diversos não possam ir no fim de semana definido
- antecipar a data do festival em duas semanas
- melhorar a ficha de inscrição, na parte dos termos e condições (evidenciar mais este texto)
- melhorar o formulário de inscrição, com opção para inscrição em grupo em que seja necessário o
preenchimento de todos os dados dos participantes (nome, data de nascimento, BI)
Parceiros locais
- informação mais pormenorizada sobre os canais de distribuição de informação sobre a hotelaria e
restauração da região
- alargar o festival no concelho
- sessão de abertura ser integrada numa atividade, de modo a usufruir de uma maior adesão por parte
dos participantes e dos parceiros desta iniciativa
- alterar o questionário de avaliação para os alojamentos locais, nas perguntas sobre “número total de
noites dos participantes do festival” e “número de participantes do festival que ficaram alojados”, pois
algumas das respostas revelam que a forma como as perguntas estão formuladas pode suscitar
duvidas
- confirmar as respostas dos questionários dos parceiros locais quando estes são entregues, para se
corrigir logo eventuais erros de preenchimento
- sensibilizar os restaurantes locais para a utilização de produtos locais e pratos mais tradicionais, no
sentido de promover também a parte gastronómica local/nacional
- as parcerias com os restaurantes não são uma mais valia, pois os descontos são mínimos.
Aumentar os descontos.
Comunicação
- na publicidade colocar a palavra Festival com mais relevo, para atrair mais pessoas
- no titulo do festival ou no slogan, acrescentar a palavra Natureza (para abranger as atividades de
natureza e atrair mais público) – ex: Festival Observação Aves Sagres, Birdwatching & Atividades de
Natureza
- colocação de folhetos do Programa do Birdwatching na Câmara Municipal de Vila do Bispo, no
Centro Cultural, no Posto de Turismo, alojamentos , restaurantes e lojas parceiros, pois verificou-se
que por vezes os próprios rececionistas não têm informações sobre o evento e as inúmeras atividades
- colocar a lona do festival (que estava no gradeamento da escola), mais cedo e não somente nos 3
dias do festival. E outra lona igual afixada à entrada de Sagres (presa entre 2 postos de eletricidade
de cada lado da estrada, ficando pendurada por cima da estrada, por exemplo)
- mais promoção do festival nas áreas fronteiriças
- ter um projetor no secretariado com imagens e vídeos do festival
- maior divulgação às iniciativas de recolha de lixo
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Atividades
Novas atividades
- ter uma parede de escalada na escola (por ex.) para atrair mais pessoas locais ao secretariado
(nota: o CRIS já teve nas comemorações do 25 abril’12, uma parede de escalada e outras animações
na escola)
- ter mais atividades que não visem apenas a observação de aves. Explorar o território com tudo o
que tem para oferecer: flora, fauna, geologia, história, etc.
- ter sessões de monitorização (Strix) especificas para crianças
- criar um espaço para os visitantes mostrarem as fotografias que vão realizando durante as
atividades
- mais saídas noturnas
- curso/saída de campo sobre canto de aves
- workshop sobre desenho de aves
- mais atividades relacionadas com a fotografia de natureza e de vida selvagem:
- workshop sobre técnicas de observação e fotografia de aves, acompanhado com demonstração de
equipamentos pelas principais marcas
- concurso das melhores fotografias do festival (ou concurso de fotografia de natureza)
- birdrace
- apostar em workshops de um leque maior de animais ou mesmo plantas (como identificar no
campo), fungos, etc
- mais atividades de iniciação ou cursos de cariz mais prático ou de campo
- sessões de snorkling e mergulho
- debate, ou mesa redonda ou até sessão de perguntas e respostas com um painel de especialistas (1
por dia), talvez antes do jantar, de estilo informal, com um tema que seja interessante à maioria dos
participantes, ou para troca de ideias sobre aves e birdwatching (e.g. que aves foram mais ou menos
vistas este ano que em anos anteriores, dificuldades que se encontram no campo, qual o material
ótico que usamos e preferimos e porquê, ameaças ou tendências futuras para determinada espécie
ou grupo de espécies, etc.)
- ver as migrações, nomeadamente as noturnas ao vivo, seja com radares, moonwatching, câmaras,
microfones...
Saídas de campo/barco
- alterar horário da atividade “De Olho nas Aves no Rel gio de Sol”: decorrer das 16h 0 às 19h.
- na saída “Aves na minha terra - fortale a”, dirigida à população local, não exceder os 10
participantes pois estes requerem muita atenção do guia dado serem principiantes na observação de
aves. Ponderar o início para as 8h30 ou 9h00 (devido ao calor) e decorrer sábado de manhã, em vez
de domingo.
- na saída de campo “Aves da minha terra – cabranosa”, a duração passar para as 3h (em vez de 2h)
- na anilhagem é muito importante encontrar forma de limitar o número de participantes a um máximo
de 15 (não aceitar participantes não inscritos)
- diversificar os guias e os locais das saídas de campo
- reduzir preço das atividades de barco (ou considerar preço especial para grupos)
- ter radar para seguir os bandos de grifos
- maior número de saídas de campo com guias “expert” (ou repetir algumas que esgotaram logo,
como as que decorreram fora da vila de Sagres)
- atividades “De olho nas aves” a decorrer ao longo de todo o dia, em diferentes locais (inclusive para
aves terrestres, pois são uma boa oportunidade de aprendizagem para quem tem poucos
conhecimentos)
Cursos
- limitar o máximo de participantes a 25 pessoas
- ponderar ter cursos em inglês (ex. aves de sagres, em geral)
- o curso de passeriformes tem que ser dividido em módulos (2 horas cada): passeriformes
migradores transarianos / invernantes / residentes
- não começar os cursos antes das 9h30
Palestras
- não sobrepor as palestras com horários de atividades de observação de aves
- há pouca afluência dos participantes em palestras que decorrem no período da tarde
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Outras
- será muito importante obter informação atempada acerca dos participantes, suas limitações,
objetivos, etc.
- utilização de guias de plantas na saída de campo de flora
- uso de coletes pelos monitores das sessões de monitorização da Strix
- disponibilizar material ótico e guias de aves nas sessões de monitorização
- melhorar a ficha de avaliação a ser preenchida pelos guias/formadores (não perceberam os campos
que eram para preencher – referir que é para enviarem comentários de melhoramentos/alterações e
não para completarem com os dados da atividade)
- ter a participação de um professor de yoga local em vez da Associação Lusa de Yoga
- acarinhar as deslocações a pé ou de bicicleta até ao local das atividades
- melhorar o controlo de vagas. Há atividades esgotadas mas que nem todos os participantes
inscritos aparecem, e como não informam dessa desistência inviabilizam a participação de quem está
em lista de espera. Encontrar solução para minimizar este problema ou então aumentar nº de vagas.
- não pedir pagamentos em adiantado para as atividades das empresas, sobretudo quando se trata de
participantes estrangeiros devido aos custos bancários associadas a essas transações
- tentar que as atividades não se sobreponham tanto a nível de horários para conseguirmos participar
no maior número possível
- melhorar o conceito do placard que tinha as aves detetadas cada dia, dando-lhe mais importância e
relevância e registando também o local, hora do dia e habitat (ou até o comportamento). Daria
excelentes assuntos para um debate/ mesa redonda / sessão de perguntas e respostas
- mais atividades dadas em inglês (ou inglês + português, em conjunto)
- mais ênfase nas atividades com aves terrestres (land birds)
- referir que a monitorização de aves planadores é mais indicadas para observadores experientes
- gerir melhor o grupo de participantes das sessões de monitorização e dar mais atenção aos
mesmos, minimizando a confusão gerada pela quantidade de outras pessoas que afluem
naturalmente ao local. Eventualmente, ter alguém da organização como guia auxiliar nestas
atividades
- na saída noturna, dada a elevada probabilidade de não se observar nada, convém adicionar um fator
de atração cujo resultado seja garantido (ex. radar, ou outro)
- confirmar lista de aves observadas com todos os guias após o festival, com base nos registos do
quadro do secretariado
Convívio
- melhorar a logística do jantar convívio
- jantar de convívio sem Bingo
Educação Ambiental
- reforçar a componente de atividades para pais e filhos, uma vez que muitos dos participantes estão
acompanhados dos pais.
- aumentar a diversidade de materiais disponíveis, reforçando a quantidade de material prépreparado, de forma a facilitar as dinâmicas.
- reduzir o horário no período da tarde, terminando as atividades às 16h00, uma vez que após este
período a afluência é bastante reduzida.
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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 – Frente e verso do panfleto com programa em português, disponível no secretariado durante os dias
do evento.

Fig. 7 e 8 – Frente e verso do panfleto com programa em Inglês, disponível no secretariado durante os dias do
evento.

Fig. 9 e 10 – Frente e verso do mapa desdobrável com localização dos locais das atividades e dos parceiros do
evento, disponível no secretariado durante os dias do evento.
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Fig. 11 e 12 – Diploma entregue à escola vencedora do Concurso escolar AvEco, dedicado a todas as escolas
do1ºciclo do concelho de Vila do Bispo e voucher do prémio.

Fig. 13 e 14 – Frente e verso da Bird List of Sagres, com as espécies com maior probabilidade de avistamento
nos dias do Festival.

Fig. 15 – Cartaz afixado pelo Municipio de Vila do Bispo com as atividades dedicadas aos munícipes.
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Fig. 16 e 17 – Frente e verso do convite enviado aos técnicos de Câmaras Municipais do Algarve.

Fig. 18 e 19 – Frente e verso do convite enviado a todas as empresas de animação turística do Algarve.

Fig. 20 e 21 – Newsletter mensal em português e inglês.
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Fig. 20 e 21 – Newsletter mensal em espanhol e alemão.

Fig. 22 – Nota de imprensa.

Fig. 23 – Convite para reunião preparatória com parceiros privados.
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Fig. 24 – Pulseira inviolável, oferecida a todos os participantes dando acesso aos descontos oferecidos pelos
parceiros.

Fig. 25 e 26 – Ficha disponibilizada no site com informação detalhada de cada atividade em português, espanhol
e inglês.

Fig. 27 – olheto informativo do Concurso Escolar “avEco”
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