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

2

e 5381 habitantes, o

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

www.cm-viladobispo.pt
Sobre os Copromotores:
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.
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www.spea.pt

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
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Relatório da 7ª Edição do Festival de Observação de Aves de Sagres,
2016
Promotores do projeto: Câmara Municipal de Vila do Bispo, SPEA e Almargem
Citação: Lopes, A. & Santos, A. 2016. Relatório da 7ª Edição do Festival de Observação de
Aves de Sagres. (relatório não publicado).
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1. ENQUADRAMENTO
Mais uma vez a organização deste evento continuou a cargo das 3 entidades habituais,
sendo que para efeitos de divulgação a Câmara Municipal de Vila do Bispo foi designada
como promotor, e a SPEA e a Almargem designadas como copromotores. Esta
diferenciação deveu-se ao facto da autarquia mais uma vez ter suportado a maior parte das
despesas inerentes à organização do Festival.
A nível dos trabalhos preparatórios, foram iniciados os primeiros pedidos de orçamento a
empresas de design e informática ainda no final de dezembro de 2015. No início de
fevereiro, e após escolher a empresa que ficou encarregue do design e webdesign,
iniciaram-se os trabalhos de elaboração do cartaz promocional e começou a trabalhar-se na
programação do website para o otimizar na ótica do utilizador, com os imputs que foram
recebidos nos questionários dos participantes e parceiros na edição passada. O trabalho de
organização propriamente dito apenas começou após o estabelecimento do protocolo de
parceria, a 14 de março de 2016, coincidindo com uma reunião preparatória com os
empresários locais parceiros.
O evento decorreu entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro de 2016, registando-se um
acréscimo no número de dias relativamente à edição anterior, passando para 6 dias. O
evento assenta no mesmo objetivo inicial, promover e divulgar o Turismo de Natureza, com
destaque para a componente da observação de aves, dada a sua importância no contexto
de Sagres.
No planeamento do Festival tiveram-se em conta aspetos como:
 Contribuição para o desenvolvimento da modalidade de Turismo de Natureza;
 Desenvolvimento turístico do nicho de mercado da observação de aves;
 Envolvimento da população local;
 Envolvimento de instituições educacionais;
 Dinamização de atividades na área do concelho de Vila do Bispo, dando especial
importância à zona de Sagres e Cabo São Vicente, bem como outros territórios para
diversificação das atividades;
 Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial local, nomeadamente
restauração, alojamento, lojas e empresas de animação turística;
 Integração de parceiros nacionais e internacionais ligados à conservação da natureza,
turismo de natureza e/ou observação de aves;
 Envolvimento de voluntários na dinamização das atividades.
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Passam a descrever-se de seguida os recursos humanos envolvidos na organização e
realização da 7ª edição deste Festival.

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


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



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



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



Joana Domingues (SPEA): responsável pela comunicação;



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

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

Colaboradores - atividades:


Alexandre Leitão (Strix) – guia de atividade



Anabela Santos (Almargem) – guia de atividade



António Cotão (RIAS) – monitor de atividade



António Manuel Marques – anilhador



Artur Jorge Vieira de Jesus (CMVB) – guia de atividade



Ângela Carrão (Hasta Elements) - formadora



Beatriz Oliveira (CMVB) – guia de atividade



Carlos Miguel Cruz (SPEA) - anilhador



Carlos Pacheco – anilhador



Diogo Oliveira – monitor de atividade



Domingos Leitão (SPEA) – guia de atividade



Fábia Azevedo (RIAS) – monitora de atividade



Fernanda Botelho (Malva Silvestre) – formadora



Fernando Pimenta – guia de atividade



Guillaume Rethore (A Rocha) – guia de atividade
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Julieta Costa (SPEA) – guia de atividade



Lina Campos – monitora de atividade



Manuel Vieira (Almargem) - monitor de educação ambiental



Marcelo Dias – guia de atividades



Mónica Correia – monitora de atividade



Ricardo Tomé (Strix) – guia de atividade



Ricardo Soares (CMVB) – guia de atividade



Sandra Russo – anilhadora



Simon Wates – guia de atividade



Sofia Loureiro – formadora



Sónia Cruz – guia de atividade



Susana Boto – Pinturas faciais



Teresa Modesto (UALG) - palestrante



Thijs Valkenburd (RIAS) – palestrante



Vanessa Oliveira (SPEA) - monitora de educação ambiental



Vasco Flores – palestrante e guia de atividade



Vera Marques - monitora de educação ambiental

Muitas das atividades foram também asseguradas pelas empresas locais parceiras do
festival, referidas no ponto 2.
Colaboradores - secretariado e lojas:


Marisa Dias (CMVB)



Paulo Vieira (CMVB)



Rita Gomes (SPEA)

Colaboradores - comunicação:


Ana Sousa (CMVB)



Joana Domingues (SPEA)

Colaboradores - exposições:


João Oliveira (esculturas em arame)



Paulo Pereira Pinto (fotografias)
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2. PARCEIROS
O tecido empresarial local foi novamente envolvido nesta iniciativa através de convite para
serem parceiros do Festival, e que se traduz na aplicação de descontos nos seus serviços
aos participantes do evento, mediante a apresentação da pulseira identificativa. Na
qualidade de parceiro, este tem também que divulgar o Festival nos seus meios de
comunicação. Em contrapartida o parceiro consta no website do Festival e no flyer do
programa e é efetuada uma alusão à rede de parceiros nas notícias emitidas pela
organização. A adesão a esta rede é voluntária e gratuita e a sua divulgação junto dos
empresário locais é da responsabilidade da CMVB.
Todos os anos, e nesta edição não foi exceção, há parceiros que tardam a responder
(sobretudo a restauração e as lojas), implicando um reforço do contacto da parte da
autarquia, com consequente atraso no planeamento dos trabalhos.
A rede de parceiros da 7ª edição voltou a incluir vários ramos de atividade, nomeadamente:
agência de viagens (1), alojamentos (24), animação turística (11), lojas (9), restauração
(14), saúde e bem-estar (3), supermercados (1), num total de 63 (ligeiramente superior a
2015, que reuniu 57 parceiros).
Comparativamente à última edição, as alterações mais relevantes a nível da rede de
parceiros foram:
- grande aumento na restauração, passando-se de 8 para 14 parceiros (mas este valor
continua a ser inferior ao obtido nas edições mais antigas do festival);
- nas empresas de animação turística, não esteve presente a Equivicentinos (situação que
nunca se tinha verificado), mas entraram empresas com novas atividades, nomeadamente,
o geoturismo e a observação de aves;
Segue abaixo a listagem dos parceiros do evento, descriminada por categorias:
Agência de Viagens (1)
1

PortugalSoul

Alojamentos (24)
1

Aldeia da Pedralva

2

AlmaVerde – Village & Spa

3

Apartamentos Quatro Ventos

4

Aparthotel Don Tenorio

5

Aparthotel Navigator

6

Casa do Belixe
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7

Casas de Sagres

8

Cercas Velhas

9

Good Feeling Hostel

10

Hotel Mira Sagres

11

Hotel Praia do Burgau

12

Martinhal Sagres Beach Family Resort

13

Memmo Baleeira Hotel

14

Mi Casa Tu Casa

15

Monte Loureiro

16

Pontalaia Apartamentos Turísticos

17

Pousada do Infante - Sagres

18

PuraVida Divehouse

19

Sagres Natura Surf Camp

20

Salema Eco Camp

21

Seaview Apartments

22

Tonel Apartments

23

Vila Sagres

24

Vivenda Família Pedro

Animação turística (11)
1

Algarve Sup Tours

2

Birdland

3

Cape Cruiser

4

Coastline Algarve

5

Divers Cape

6

GeoWalks & Talks

7

Mar Ilimitado

8

Sagres Discovery

9

SeaXplorer Sagres

10

SUP Sagres

11

Walkin´Sagres

Lojas (4)
1

Artesanato A Mó

2

Kaméléon Sagres

3

Loja Ar de Mar

4

Sagres Natura Surf Shop
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Lojas presentes no Forte do Beliche (6)
1

Associação "Á Descoberta"

2

Atelier Mãozinhas de Fada by Célia Reis

3

Fernanda Botelho

4

João Oliveira

5

José Manuel Rosa Gonçalves Amélia e Filha

6

Lurdes Marante

Restauração (14)
1

Armazén

2

Pastelaria Baia

3

Pau de Pita

4

Pizza Point

5

Pousada do Infante - Sagres

6

Restaurante “A Sagres”

7

Restaurante “Gigi”

8

Restaurante “Mar à Vista”

9

Restaurante “Martinhal”

10

Restaurante “O Pescador”

11

Restaurante “O Vigia”

12

Restaurante “O Telheiro do Infante”

13

Restaurante “Oliveirinha”

14

Restaurante “Retiro do Pescador”

Saúde e Bem-Estar (3)
1

Hasta Elements – Therapeutic Massage

2

Sofia Loureiro

3

Yogis amigos

Supermercados (1)
Intermarché Budens e Sagres

O evento voltou a contar com o apoio de outras entidades, através da realização de
atividades que constaram no programa, entrada gratuita em monumentos, disponibilização
de bebidas e snacks para os guias/monitores, divulgação, disponibilização de salas, entre
outros. Segue abaixo a lista das entidades que apoiaram a 7ª edição do Festival:
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Apoios (29)
1

A Rocha Life

2

Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo

3

Algarve Hoy

4

Associação de Turismo do Algarve

5

Centro Ciência Viva de Lagos

6

Central de Cervejas e Bebidas

7

Clube do Livro do Concelho de Vila do Bispo

8

Câmara Municipal de Faro

9

Câmara Municipal de Lagos

10

Câmara Municipal de Portimão

11

Câmara Municipal de Silves

12

Câmara Municipal de Tavira

13

Clube Recreativo Infante de Sagres

14

Delta Cafés

15

Deltrain, S.A

16

Direção Regional de Cultura do Algarve

17

ICNF

18

Junta de Freguesia de Sagres

19

Just Travel

20

Lidl Vila do Bispo

21

Malva Silvestre – Fernanda Botelho

22

Paróquia de Sagres

23

Pousada do Infante - Sagres

24

Quinta das Alagoas

25

Restaurante “O Mexilhão”

26

RIAS

27

Robisa

28

Strix

29

Universidade do Algarve

O orçamento do Festival é suportado exclusivamente pela Câmara Municipal de Vila do
Bispo, e por isso, voltaram-se a contactar algumas empresas privadas numa tentiva de
anagariação de patrocínios. Segue abaixo listagem com os patrocinadores desta edição,
destacando-se o Intermarché que já tinha contribuído na edição anterior.
Patrocínios (3)
1

United Energy

2

Intermarché Budens e Sagres

3

Niobo
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Foi novamente elaborada uma candidatura à Região de Turismo do Algarve para atribuição
de apoio financeiro ao Festival e, tal como na edição anterior, não obteve qualquer apoio
financeiro por parte desta entidade. O contributo foi ao nível de conceção, impressão e
divulgação do Festival em outdoors em alguns locais do Algarve e nos seus meios de
comunicação habituais.
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3. ATIVIDADES
O programa desta edição contemplou 300 atividades durante os 6 dias do evento, número
que bateu todos os recordes das edições anteriores. Destas, 184 (61%) foram organizadas
pelas empresas parceiras, e tinham preço de inscrição, sendo as restantes 116 (39%)
gratuitas e da responsabilidade da equipa organizadora e de várias entidades que apoiaram
o evento
A maioria das atividades requeria inscrição (93%), sendo apenas 7% de acesso livre
(nomeadamente algumas iniciativas para crianças, as atividades “De olho nas aves” e a
libertação de ave recuperada). Este ano o programa teve mais atividades dirigidas
especificamente aos mais novos e respetivas famílias, comparativamente aos anos
anteriores, perfazendo as 26 (9%).
Para a realização do programa de atividades, contou-se com o envolvimento de 10
empresas de Animação turística: Algarve SUP Tours, Birdland, Cape Cruiser, Diver Scape,
GeoWalks & Talks, Mar Ilimitado, Sagres Discovery, SeaXplorer, SUP Sagres e
Walkin´Sagres; e 3 de Saúde e Bem-estar: Hasta Elements – Therapeutic Massage, Sofia
Loureiro e Yogis amigos), 9 monitores/guias das entidades organizadoras (CMVB, SPEA e
Almargem) e 23 monitores/guias voluntários ou de entidades parceiras.
O programa foi muito diversificado a nível de temas e tipologias das atividades, tal como se
pode verificar na tabela 1.
O tema com maior número de atividades continua a ser o das aves, correspondendo a 36%
do programa (saídas de campo, passeios de jipe, passeios de barco, anilhagens, palestras,
monitorização, etc), sem incluir as iniciativas dirigidas aos mais jovens.
A nível de tipologia, os passeios de barco predominaram, com um total de 77 atividades
(26%). O mar assumiu este ano um grande destaque no Festival, pois foi o palco de
inúmeras iniciativas, não só os passeios de barco á referidos, mas também de atividades
náuticas como o SUP, mergulho, scubadiving, num total de 133 atividades (44%).
Mas o festival não se resume às aves e tenta integrar outros temas complementares,
relacionados com a biodiversidade e a cultura local. Este ano, realizaram-se 38 iniciativas
alusivas a outras temáticas, como geologia, astronomia, flora, ciência, répteis, etc.
Uma aposta desta edição foi proporcionar mais atividades de fotografia de natureza,
correspondendo a um desejo manifestado sucessivamente nas várias edições, mas que não
tinha sido possível nos últimos anos. Acabou por resultar muito bem, pois foram das
atividades que tiveram mais procura e que esgotaram mais cedo.
Esta edição voltou a incluir uma exposição de fotografia, tendo-se convidado o fotógrafo
Paulo Pinto, residente no Algarve. Os trabalhos foram expostos no Forte do Beliche, com
um total de 31 fotografias de aves que podem ser observadas na região de Sagres. Esta
exposição de fotografias contou mais uma vez que o apoio da FNAC na impressão
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Nesta edição, foi preocupação da organização ter mais atividades dirigidas aos mais jovens,
pois tem-se verificado nos últimos anos um aumento do número de famílias a participar no
festival, sendo importante disponibilizar atividades em que todos os elementos possam
participar. Assim, o programa incluiu 26 iniciativas de educação ambiental, bastante
variadas, e que passaram por passeios a pé, mini cursos, ateliers, pinturas faciais, peddy
paper, etc.
A educação ambiental formal esteve em maior destaque na 7º edição do Festival, este ano
foram dinamizadas 7 atividades abrangendo todos os alunos do 1º ciclo do concelho
(escolas de Vila do Bispo, Sagres e Budens), totalizando 157 participantes entre os dias 26
e 29 de setembro. Nestas ações o tema de destaque foi a bioacústica, com destaque para
as aves: foi feita uma apresentação dinâmica e com experiências para explicar os conceitos
básicos do som, observou-se o espectrograma dos sons gravados em direto na sala de
aula, analisou-se a importância da comunicação acústica, posteriormente mostrou-se
exemplos de aves que são regularmente observadas pelas crianças que habitam no
concelho de Vila do Bispo (pardal-comum, mocho-galego, falcão-peneireiro e merlo-preto),
no fim da apresentação realizou-se um jogo onde as crianças tinham que identificar cada
uma dessas espécies através da audição. Depois da apresentação pediu-se aos alunos
para fazerem um desenho livre sobre a temática em questão.
Para além disso, foram realizadas 4 atividades com todos os alunos dos jardins-de-infância
do concelho (Vila do Bispo, Sagres e Budens), totalizando 103 participantes no dia 30 de
setembro. Nestas ações o tema de destaque foi a taxonomia, anatomia e comportamento
das aves: foi feita uma apresentação dinâmica onde se desafiou os participantes a descobrir
o que faz distinguir as Aves das outras classes de vertebrados, destacaram-se as penas
como a característica distintiva, explicitou-se as características que possibilitam que grande
parte das aves voem, e mostraram-se ainda outras curiosidades sobre o comportamento
das aves. No fim, os participantes realizaram um desenho livre sobre as aves.
No dia 4 de outubro, realizou-se uma caminhada interpretativa na Cabranosa com os alunos
do 4º e 5º ano da Escola Livre do Algarve, totalizando 36 participantes. Nesta ação,
intitulada “Os exploradores”, percorreu-se cerca de 4 km e observou-se e estudou-se a flora,
avifauna, insetos e vestígios de animais que ocorrem naquele local.
De 1 a 5 de outubro, decorreram ainda várias atividades que contaram com a presença de
mais de 50 crianças e pais. Todas as ações dinamizadas estavam relacionadas com as
aves e envolviam uma pequena apresentação e a realização de desenhos ou pinturas.
Localização das atividades
As atividades do Festival decorreram maioritariamente na vila de Sagres, pois é aqui que
estão os principais hotspots para a observação de aves, mas também porque várias
iniciativas eram a pé com início no Forte do Beliche, o que limita a sua abrangência
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geográfica. Porém, decorreram atividades noutros locais do concelho, nomeadamente, a
Praia do Castelejo, Vila do Bispo, Raposeira, Budens e a Praia da Salema.
O comboio turístico voltou a circular nos dias do Festival, mas a ideia inicial de facilitar o
transporte dos participantes entre os locais de início das atividades não funcionou mais uma
vez devido ao tempo que demora a viagem e à dificuldade em assegurar horários nas
paragens previstas. Este sistema de transporte foi sobretudo usado por turistas e a
população local, para uma viagem a Sagres e visita ao Forte do Beliche.
As atividades em sala foram realizadas em vários pontos de Sagres e contaram com o
apoio de alguns parceiros, nomeadamente, a Junta de Freguesia de Sagres, o Clube
Recreativo Infante Sagres, a Pousada do Infante – Sagres e a Fortaleza de Sagres.
Mais uma vez contou-se com o apoio da Paróquia de Sagres na cedência do salão para a
realização do jantar convívio.
Inscrições
As inscrições nas atividades abriram a 27 de julho, sendo o procedimento feito através de
formulário próprio disponibilizado no website do Festival. A partir do dia 30 de setembro, por
questões logísticas, a inscrição nas atividades gratuitas passou a ser possível apenas no
secretariado do festival, já com o evento a decorrer; a inscrição nas atividades pagas foi
feita diretamente com as empresas parceiras, presencialmente ou por telefone.
Algumas das sessões que esgotaram mais rapidamente, antes do início do festival, foram
as de fotografia de natureza, saídas de barco para observação de aves, saídas de campo
para observação de aves para participantes com mais experiência, a monitorização de aves
planadoras, a anilhagem, o curso de iniciação à observação de aves, a atividade sobre
geodiversidade, o pôr-do-sol megalítico, o yoga e as saídas noturnas.
Continua a verificar-se que os participantes preferem atividades no campo/mar, ou cursos
de identificação onde possam aplicar os conhecimentos adquiridos, e têm menos interesse
por palestras e tertúlias. Verificou-se igualmente que algumas das sessões teóricas, cujos
temas poderiam interessar à população local, nomeadamente “como reagir a um desastre
ambiental” ou “impactos do festival no tecido empresarial da região”, não suscitam grande
interesse.
Mantem-se também a situação, verificada em todas as edições, de desistências sem aviso
prévio, que é particularmente gravosa quando se trata de atividades que estão esgotadas
pois isso impede que se possam contactar os participantes em lista de espera.
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Tabela 1 - Lista das atividades realizadas durante a 7ª edição do Festival e respetivas
entidades responsáveis (foram consideradas como atividades as várias sessões divulgadas no
programa).

Nº de
atividades
(300 total)
4
12

27

7
4

Tipo de Atividade
Saídas de campo para observação de aves
Saídas de campo para observação de aves,
com inscrição aberta apenas durante o
festival
Atividades de campo alusivas a outros
temas: fotografia, natureza, fotografia,
geologia, arqueologia, astronomia, flora,
história, répteis, animais notívagos

23

Anilhagem científica de aves
De olho nas aves (sem limite de inscrição)
Monitorização de aves planadoras
migradoras
Atividades de Saúde e Bem-estar (yoga,
alongamentos, massagem terapêutica)
Passeios de jipe para observação de aves

28

Saídas de barco para observação de aves

44

Saídas de barco observação de golfinhos

5

Passeios de barco
Atividades náuticas (scuba diving, stand up
paddle, mergulho)

6
23

56

30

Mini-cursos | Palestras | Tertúlias

3

Caminhadas

26
1
1

Atividades de educação ambiental para
famílias
Jantar convívio
Devolução de ave à natureza

Entidades envolvidas
SPEA; Birdland
A Rocha
Agrupamento de Escolas de Vila
do Bispo; Almargem; CCVLagos;
CMVB; Faculdade de Ciências
da Univ. Algarve; GeoWalks &
Talks; Malva Silvestre; Quinta
das Alagoas; SPEA
SPEA
SPEA
Strix
Hasta Elements; Sofia Loureiro;
Yogis amigos
Sagres Discovery
Cape Cruiser; Mar Ilimitado;
SeaXplorer
Cape Cruiser; Mar Ilimitado;
SeaXplorer
Cape Cruiser; Mar Ilimitado
Algarve SUP Tours; Mar
Ilimitado; SUP Sagres;
Almargem; BirdLand; Cape
Cruiser; CCVLagos; Clube do
Livro do Concelho de Vila do
Bispo; CMVB; Hasta Elements;
Malva Silvestre; PALP; RIAS;
SPEA; STRIX; UALG
Almargem; CMVB;
Walkin´Sagres
Almargem; CCVLagos; SPEA;
Walkin´Sagres
Organização do Festival
RIAS

Tabela 2 - Lista de outras atividades realizadas no âmbito do Festival, mas que não
constaram do programa oficial do evento
Nº de
Tipo de Atividade
Entidades envolvidas
atividades
1
Exposição de fotografias de aves
Particular
1
Press/fam trip
ATA
7
Atividades com as escolas do Município
Almargem
Atividades com Jardins de Infância do
4
Almargem
Município
1
Atividade com a Escola Livre do Algarve
Almargem
Sessão especial com a presença do Ministro
1
do Ambiente e do Secretário de Estado
Organização do evento
Adjunto e do Ambiente
1
Sessão de encerramento do Festival
Organização do evento
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4. PARTICIPANTES
Como participantes no Festival, incluíram-se todos o que participaram nas ações
desenvolvidas nos seis dias do evento (30 de setembro a 5 de outubro 2016), os alunos das
escolas locais que participaram nas ações de educação ambiental que decorreram de 26 a
30 de setembro, e ainda os utilizadores do comboio turístico.
O cálculo do número de participantes foi feito com base nas pulseiras distribuídas no
secretariado e pelas entidades parceiras do evento, e no número de participantes inscritos
nas atividades que não chegaram a receber pulseira (e.g. sessão de abertura). Foram
também incluídos os participantes de ações que não implicavam inscrição prévia,
nomeadamente, “De olho nas aves”, atividades de Educação Ambiental e utentes do
comboio turístico, bem como os participantes de grupos estrangeiros organizados.
Assim, estima-se que tenham participado na 7ª edição deste Festival pelo menos 1.166
pessoas, tal como se indica na tabela 3, de 29 nacionalidades: Portugal, Espanha, França,
Luxemburgo, Suíça, Bélgica, Alemanha, Itália, Reino Unido (incluindo as Ilhas Virgens e a
Ilha do Homem), Irlanda, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Hungria, Letónia,
Moldávia, Grécia, Bielorrússia, Turquia, Rússia, Polónia, Canadá, India, Argentina, Brasil,
Austrália, Estados Unidos da América e Nova Zelândia.
Com estes números, voltou a bater-se um novo recorde ao nível de número de participantes
e nacionalidades. Uma diferença a salientar face às edições anteriores foi o grande
aumento de participantes estrangeiros, destacando-se a afluência de muitos franceses, já
que esta nacionalidade não teve qualquer expressão nas edições anteriores.

Como balanço final, refere-se a ausência de vários participantes que eram habituais nas
edições anteriores, tendo-se notado mais participantes que vieram este ano pela primeira
vez.

Tabela 3 – Número de participantes agrupados por tipologia
TIPOLOGIA
Participantes com pulseira

Nº DE PARTICIPANTES
526

Participantes sem pulseira
- Alunos | professores das escolas do 1ªciclo do concelho

157

- Crianças (jardim infância sagres – visita ao Forte Beliche):

103

- Educação Ambiental com Escola Livre do Algarve

34

- Participantes ações «De olho nas aves»

75

- Participantes workshops e palestras sem pulseira

30

- Sessão de abertura

25

- Grupo organizado da ATA

8

- Utentes Comboio Turístico

208
TOTAL

1.166
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5. ESPÉCIES
Na 7ª edição do Festival de Observação de Aves de Sagres foram observadas 142 espécies
de aves, com uma grande representatividade do grupo dos passeriformes (65 espécies).
Dentro do grupo dos passeriformes, alguns dos migradores transaharianos notados como
mais abundantes foram o papa-moscas-cinzento Muscicapa striata, o papa-moscas-preto
Ficedula hypoleuca, o chasco-cinzento Oenanthe oenanthe e a felosa-musical Phylloscopus
trochilus. De notar a presença de alguns migradores tardios, como a felosa-poliglota
Hippolais poliglota ou o picanço-barreteiro Lanius senator, bem como a presença de
migradores invernantes como a petinha-de-Richard Anthus richardi ou a andorinha-dasrochas Ptyonoprogne rupestres. De registar também a deteção de felosa-bilistada
Phylloscopus inornatus, a única ave observada cujos registos se encontram sujeitos a
homologação pelo Comité Português de Raridades (apesar do gritante aumento de registos
a nível nacional nos últimos 3 anos)
Foram identificadas 19 espécies de aves de rapina, a maioria presenças regulares em
Sagres durante a época migratória pós-nupcial. Destaque claro para a águia-imperial Aquila
adalberti – foi avistado 1 indivíduo. Outras espécies menos comuns em Portugal (ainda que
regulares em outubro na península de Sagres) foram a águia-perdigueira Aquila fasciata, o
britango Neophron percnopterus, a ógea Falco subuteo e o esmerilhão Falco columbarius.
As aves de rapina mais comuns foram a águia-calçada Aquila pennata, a águia-cobreira
Circaetus gallicus, e o gavião Accippter nisus.
Em relação às aves marinhas, foram registadas 16 espécies das quais enfatizamos o
falaropo-de-bico-grosso Phalaropus fulicarius pelo seu carácter altamente pelágico e
dificuldade de observação a menos de 10m de terra. Outras espécies de interesse foram a
pardela-de-barrete Puffinus gravis, o casquilho Oceanites oceanicus, e a elevada
abundância de alma-de-mestre Hydrobates pelagicus. Todas estas espécies são
consideradas regulares na migração outonal, no entanto, existem poucos registos em
ambiente não-costeiro, sendo espécies cuja presença nos nossos mares se encontra mal
documentada.
A maioria das aves rupícolas residentes foram detetadas, como a gralha-de-bico-vermelho
Pyrrhocorax pyrrhocorax, o falcão-peregrino Falco peregrinus, o melro-azul Monticola
solitarius e a galheta Phalacrocorax aristotelis. De registar a observação de Andorinhão-real
Apus melba, espécie rupícola nidificante, tratando-se este de um registo de migração tardio.
Foi também registado Sisão Tetrax tetrax no Vale Santo.
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O número de espécies registadas em 2016 (141) foi considerado dentro da ordem de
grandeza das restantes edições (105, 118, 103, 143, 137, 150 espécies, respetivamente em
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015).
As condições climatéricas foram muito variáveis, com períodos de céu coberto e vento norte
moderado, bem como de abertas e céu limpo, o que fez com que os totais de espécies
variassem bastante ao longo do festival. Isto foi especialmente notado em grupos como as
aves de rapina, onde o fluxo de aves à península alternou entre períodos bastante
movimentados, e outros bastante calmos - como aliás é expectável num hotspot de
migração.
Tabela 4 - Aves observadas durante o festival de Sagres
Espécie: Nome científico | Nome comum | Common Name
Alectoris rufa | perdiz-vermelha | Red-legged Partridge
Coturnix coturnix | codorniz | Common Quail
Puffinus gravis | pardela-de-barrete | Great Shearwater
Calonectris diomedea | cagarra | Cory’s Shearwater
Puffinus mauretanicus | pardela-balear | Balearic Shearwater
Puffinus griseus | pardela-preta | Sooty Shearwater
Hydrobates pelagicus | alma-de-mestre | European Storm Petrel
Oceanites oceanicus | casquilho | Wilson's Storm Petrel
Morus bassanus | alcatraz | Northern Gannet
Phalacrocorax carbo | corvo-marinho | Cormorant
Phalacrocorax aristotelis | galheta | European Shag
Bubulcus ibis | carraceiro | Cattle Egret
Egretta garzetta | garça-branca | Little Egert
Ardea cinerea | garça-real | Grey Heron
Ciconia ciconia | cegonha-branca | White Strork
Ciconia nigra | cegonha-preta | Black Strork
Platalea leucorodia | colhereiro |Eurasian Spoonbill
Phoenicopterus roseus | flamingo
Neophron percnopterus | britango | Egyptian Vulture
Oceanodroma leucorhoa | painho-de-cauda-forcada | Leach´s Storm-petrel
Plegadis falcinellus | íbis-preta | Glossy Ibis
Pandion haliaetus | águia-pesqueira | Osprey
Aquila adalberti | águia-imperial | Spanish Imperial Eagle
Circaetus gallicus | águia-cobreira | Short-toed Eagle
Aquila pennata | águia-calçada | Booted Eagle
Aquila fasciata | águia-perdigueira | Bonellí’s Eagle
Milvus milvus | milhafre-real | Red Kite
Milvus migrans | milhafre-preto | Black Kite
Circus aeroginosus | águia-sapeira | Marsh Harrier
Circus cyaneus | tartaranhão-cinzento | Hen Harrier
Buteo buteo | águia-d'asa-redonda | Common Buzzard
Pernis apivorus | bútio-vespeiro | Honey Buzzard
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Accipiter nisus | gavião| Sparrowhawk
Accipiter gentilis | açor | Goshawk
Elanus caeruleus | peneireiro-cinzento | Black-shouldered Kite
Falco tinnunculus | peneireiro | Common Kestrel
Falco subbuteo | ógea | Hobby
Falco peregrinus | falcão-peregrino | Peregrine Falcon
Falco columbarius | esmerilhão | Merlin
Gallinula chloropus | galinha-d’água | Moorhen
Tetrax tetrax | Sisão | Little Bustard
Haematopus ostralegus | ostraceiro | Oystercatcher
Burhinus oedicnemus | alcaravão | Stone Curlew
Charadrius hiaticula | borrelho-grande-de-coleira | Ringed Plover
Pluvialis squatarola | tarambola-cinzenta | Grey Plover
Calidris alba | pilrito-das-praias | Sanderling
Calidris alpina | pilrito-de-peito-preto| Dunlin
Arenaria interpres | rola-do-mar | Turnstone
Actitis hypoleucos | maçarico-das-rochas | Common Sandpiper
Tringa nebularia | perna-verde |Greenshank
Tringa glarcola | maçarico-bastardo |
Cercotrichas galactotes | rouxinol-do-mato | European Bush Chat
Limosa limosa | maçarico-de-bico-direito |
Phalaropus fulicarius | falaropo-de-bico-grosso | Red Phalarope
Stercorarius skua | alcaide | Great Skua
Larus melanocephalus | gaivota-de-cabeça-preta | Mediterranean Gull
Larus michaellis | gaivota-de-patas-amarelas | Yellow-legged Gull
Larus fuscus | gaivota-d'asa-escura | Lesser Black-backed Gull
Sterna sandvicensis | garajau-de-bico-preto | Sandwich Tern
Columba livia | pombo-das-rochas | Rock Dove
Columba oenas| seixa | Stock Dove
Streptopelia turtur | rola-brava | Turtle Dove
Streptopelia decaoto | rola-turca | Collared Dove
Bubo bubo | bufo-real | Eagle Owl
Asio otus | bufo-pequeno | Long-eared Owl
Athene noctua | mocho-galego | Little Owl
Caprimulgus europaues | noitibó-cinzento | European Nightjar
Apus apus | andorinhão-preto| Common - Swift
Apus pallidus | andorinhão-pálido| Pallid Swift
Apus melba | andorinhão-real | Alpine Swift
Apus melba | guarda-rios | Common Kingfisher
Upupa epops | poupa | Hoopoe
Merops apiaster | abelharuco | European Bee-eater
Dendrocopos major | Pica-pau-malhado-grande | Great Spotted Woodpecker
Jynx torquilla | torcicolo | Wryneck
Calandrella brachydactyla | calhandrinha | Short-toed Lark
Alauda arvensis | laverca | Sky Lark
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Galerida theklae | cotovia-escura | Thekla 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-daurica | Red-rumped Swallow
Delichon urbicum | andorinha-dos-beirais | House Martin
Anthus campestris | petinha-dos-campos | Tawny Pipit
Anthus richardi | petinha-de-Richard | Richard´s Pipit
Anthus pratensis | petinha-dos-prados | Meadow Pipit
Anthus trivialis | petinha-das-árvores | Tree Pipit
Motacilla alba | alvéola-branca | White Wagtail
Motacilla cinerea | alvéola-cinzenta | Grey Wagtail
Motacilla flava | alvéola-amarela | Yellow Wagtail
Erithacus rubecula | pisco-de-peito-ruivo | European Robin
Cercotrichas galactotes | rouxinol-do-mato | European Bush Chat
Phoenicurus phoenicurus | rabirruivo-de-testa-branca | Common Redstart
Phoenicurus ochruros | rabirruivo | Black Redstart
Oenanthe oenanthe | chasco-cinzento | Northern Wheatear
Saxicola rubetra | cartaxo-nortenho | Whinchat
Saxicola torquatus | cartaxo-comum | Common Stonechat
Turdus merula | melro-preto | Blackbird
Monticola solitarius | melro-azul | Blue Rock Thrush
Sylvia borin | toutinegra-das-figueiras | Garden Warbler
Sylvia atricapilla | toutinegra-de-barrete-preto | Blackcap
Sylvia communis | papa-amoras | Common Whitethroat
Sylvia curruca | papa-amoras-cinzento |
Sylvia melanocephala | toutinegra-dos-valados | Sardinian Warbler
Sylvia conspicillata | toutinegra-tomilheira | Spectacled Warbler
Sylvia cantillans | toutinegra-de-bigodes | Subalpine Warbler
Sylvia undata | toutinegra-do-mato | Dartford Warbler
Acrocephalus schoenobaenus | felosa-dos-juncos | Sedge Warbler
Cettia cetti | rouxinol-bravo | Cetti´s Warbler
Acrocephalus scirpaceus | rouxinol-pequeno-dos-caniços | Reed Warbler
Hippolais polyglota | felosa-poliglota | Melodious Warbler
Phylloscopus trochilus | felosa-musical | Willow Warbler
Phylloscopus collybita | felosinha-comum | Chiffchaff
Phylloscopus ibericus | felosinha-ibérica | Iberian Chiffchaff
Phylloscopus inornatus | felosinha-listada | Yellow-browed
Troglodytes troglodytes | carriça | Winter Wren
Muscicapa striata | taralhão-cinzento | Spotted Flycatcher
Ficedula hypoleuca | papa-moscas | Pied Flycacther
Parus major | chapim-real | Great Tit
Parus caeruleus | chapim-azul | Blue Tit
Parus cristatus | chapim-de-poupa | Crested Tit
Sitta europaea | trepadeira-comum | Nuthatch
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Lanius meridionalis | picanço-real | Iberian Grey Shrike
Cyanopica cyana | charneco | Azure-winged Magpie
Pica pica | pega | Black-billed Magpie
Corvus monedula | gralha-de-nuca-cinzenta | Jackdaw
Pyrrhocorax pyrrhocorax | gralha-de-bico-vermelho | Red-billed Chough
Corvus corone | gralha-preta | Carrion Crow
Corvus corax | corvo | Raven
Sturnus vulgaris | estorninho-malhado | Common Starling
Sturnus unicolor | estorninho-preto | Spotless Starling
Passer domesticus | pardal | House Sparrow
Estrilda astrild | bico-de-lacre | Common Waxbill
Fringilla coelebs | tentilhão | Chatfinch
Carduelis cannabina | pintarroxo | Linnet
Carduelis carduelis | pintassilgo | Goldfinch
Carduelis chloris | verdilhão | Greenfinch
Serinus serinus | milheirinha | Serin
Emberiza hortulana | sombria | Ortolan Bunting
Miliaria calandra | trigueirão | Corn Bunting
Listam-se de seguida outras espécies observadas no Festival.
Tabela 5 – Espécies marinhas
Espécie: Nome científico | Nome comum
Delphinus delphis | Golfinho comum
Tursiops truncatus I Golfinho roaz
Mola mola I Peixe-lua

Tabela 6 – Espécies de borboletas
Nome científico
Colias croceus
Gonepteryx cleopatra
Lampides boeticus
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Papilio machaon
Pieris rapae
Vanessa cardui

Tabela 7 – Espécies de libélulas
Nome científico
Anax parthenope
Sympetrum fonscolombii
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6. COMUNICAÇÃO
6.1. Material produzido


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



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



Website – Versão PT, EN, e ES;



Página de Facebook;



Newsletter online (4 números) - Versão PT, EN e ES;



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



Mupi;



Pulseiras invioláveis, em P&B;



Convite digital para sessão de abertura;



Flyers A5 em inglês para a Birdfair;

6.2. Clipping
A divulgação do evento este ano teve início mais cedo, em março, coincidindo com a
assinatura do protocolo de colaboração entre as entidades organizadoras e o envio do
primeiro comunicado de imprensa.
No total foram enviados 6 comunicados de imprensa (Tabela 8), alguns nos 3 idiomas
oficiais do Festival (português; inglês e espanhol), e outros só em português, dependendo
da pertinência do tema. Os 3 últimos comunicados de imprensa foram enviados já através
da plataforma Egoi, o que nos permitiu ter uma ideia dos jornalistas e meios com maior
interesse no festival.
Tabela 8 - Percentagem de aberturas dos diferentes comunicados de imprensa enviados,
associados à data de envio e títulos.
Nº de
comunicado
1

Data de envio

Título

Março

2

26 de julho

3

14 de setembro

4

28 de setembro

5

4 de outubro

Festival de Observação de Aves
de Sagres já tem data marcada
“Programa e inscrições já
disponíveis”
Um Festival de Natureza para os
mais pequenos
O Festival dedicado à Natureza
começa esta semana em Sagres
Ministro do Ambiente visita o
festival dedicada à Natureza

% de aberturas
(versão PT)
Sem dados
Sem dados
77
53
38
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6

7 de outubro

Mais de 1100 participantes
dedicaram 6 dias à Natureza

38

Nesta edição identificou-se a publicação de 154 notícias, um valor inferior ao ano passado
(249 notícias). No entanto é necessário tem em consideração que a e maioria das notícias
identificadas se encontra online, julga-se que que terão existido notícias publicadas em
meios impressos que não foram identificadas pela organização. A maioria dos wesites são
meios regionais, do Algarve, ou são wesites que promovem atividades/lazer. Os
comunicados de imprensa com maior publicação de notícias foi o que se revelou as datas
do festival, bem como aquele relacionado com a visita do Ministro do Ambiente (Tabela 9).
De salientar ainda que a Associação de Turismo do Algarve enviou dois comunicados de
imprensa para os seus contactos no estrangeiro, o primeiro a falar do festival e o segundo
sobre a sua presença na Birdfair em parceria com a SPEA e onde se divulgaria o Festival.

Tabela 9 - Registo de notícias online e offline, com as datas de publicação, media e respetivo título.
Nº

DATA

MEIO

1

30/01/2016

Algarve press

2

30/01/2016

Sul Informação

3

Março

4

17/03/2016

A Voz do Algarve

5

17/03/2016

Postal

6

17/03/2016

Almargem

7

17/03/2016

Sul Informação

8

17/03/2016

Metro News

9

17/03/2016

Passear

10

17/03/2016

Algarve Primeiro

11

17/03/2016

12

17/03/2016

Região Sul
Newsletter Algarve
Hoy

13

21/03/2016

14

25/03/2016

Pardela nº 52

TÍTULO
Sagres no top mundial para observação de aves
Algarve no top dos 16 melhores lugares do Mundo
para observar aves
Cartaz do Festival
Festival Observação de Aves | A Migração volta a
celebrar-se em Sagres
Festival de Observação de Aves de Sagres já tem
data marcada
A Migração volta a celebrar-se em Sagres
Abutre-do-Egipto é a “ave estrela” do Festival de
Observação de Aves de Sagres
A Migração volta a celebrar-se em Sagres, Vila do
Bispo
A Migração volta a celebrar-se em Sagres
Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza de Sagres tem como "estrela" o Abutre-doEgipto
Sagres recebe Gala dos Prémios Município do Ano
2016
El Festival de Observación de Aves regresa a
Sagres

Algarvedailynews
Sexta - Correio da
Manhã

Sagres birdwatching festival gears up for its 7th year
Com os olhos nas Aves - Atividade ganha adeptos
em Portugal
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
www.cm-viladobispo.pt Natureza em Sagres…

15

junho

16

02/06/2016

seabookings.com

17

22/06/2016

Anglo Info News

18

07/06/2016

19

08/06/2016

Jornal do Algarve
www.hastaelements.c
om

20

09/06/2016

eBird

The best things to do in Sagres
The 7th edition of the Birdwatching Festival and
Nature Activities will be back in the week of October
Abutre-do-egito é “cabeça de cartaz” de festival em
Sagres
Sagres Birdwatching Festival 2016
7º Festival de Observação de Aves decorre entre 30
de set. a 5 de out.
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Julho

Algar-e-ventos.com
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Julho

www.birdforum.net/

7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza em Sagres
Festival de Observação de Aves 2016 - A sua
agenda de eventos
Sagres Bird Festival, Portugal - 30th Sept - 5th
Oct,2016
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04/07/2016

Algarve Promotion

The Birdwatching Festival is back in 2016
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28/07/2016
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29/07/2016
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31/07/2016
Julho e
Agosto

Barlavento
www.ornithomedia.co
m
Newsletter Algarve
Daily News

Die Algarve steht wieder im Zeichen der Vogel
Festival de Observação de Aves com inscrições
abertas!
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza com mais de 300 atividades, terá início no
fim de Setembro
7º Festival de Observação de Aves Atividades de
Natureza
Festival de Birdwatching de Sagres já aceita
inscrições
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Agosto

www.viralagenda.com

34

Agosto

Aves de Portugal

7 º Birdwatching Festival & Nature Activities
7ª edição do Festival de Observação de Aves de
Sagres

35

Agosto

Pumpkin

Onde levar os miúdos no mês de Setembro
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Agosto

birding140.es

Festival de Observación de Aves de Sagres 2016

37

Agosto

enjoythealgarve.com

38

Agosto

Diário Online

39

Agosto

portal.avespt.com

Birdwatching Festival & Nature Activities in Sagres
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza com mais de 300 atividades
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza

40
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Eco123

Cartaz do Festival
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43

Agosto
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Agosto
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Agosto
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01/08/2016

www.oriolebirding.com Southern Portugal and the Sagres Bird Festival
Entrevista a Pedro Geraldes sobre as aves na nossa
RTP Internacional
costa
www.flickr.com/photos/ Festival de Observação de Aves / Birdwatching
capecruiser
Festival - Sagres
Zum 7. Sagres Birdwatching Festival werden an
Portugals Südküste Naturliebhaber aus aller Welt
ola-portugal.net/
erwartet
casasdesagres.com/e Sagres Birdwatching Festival - 30th September - 5th
n
October
Newsletter Algarve
El Festival de Observación de Aves lleva a Sagres
Hoy
unas 300 actividades
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05/08/2016

Jornal de Noicias

Há festa na autarquia
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03/08/2016

49

10/08/2016

O Rupis vai ao Festival de Sagres, e tu?
http://www.rtp.pt/play/p2628/e246369/praiasolimpicas
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11/08/2016

www.rupis.pt
RTP - Praias
Olímpicas
Newsletter Algarve
Hoy
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12/08/2016

Pumpkin

Festival de Observação de Aves em Sagres
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16/08/2016

Fugas - Público

Sagres: olha o passarinho!

53

19/08/2016

Algarve Birdwatching Festival
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22/08/2016

Luckx das magazin
Blog Arqueologia Vila
do Bispo

55

23/08/2016

SEO BirdLife

The Uniplanet

Revista do Agricultor

Festival de Observação de Aves de Sagres
7th edition of the Birdwatching Festival & Nature
Activities - Sept 30th to Oct 5th
7ª Festival de Observação de Aves e Atividades de
natureza começa a 30 de setembro

Sagres se prepara para celebrar la naturaleza

Birdwatching & Arqueologia 2016
7º Festival de Observación de Aves & Actividades de
Naturaleza (Portugal)
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Algarve Primeiro
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Barlavento
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NaturFoto

Birdwatching Festival na der Algarve
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Natural.pt
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Guia do Algarve
magazine.enjoythealg
arve.com

Sagres Birdwatching Festival Sept 30 - Oct 5
VII Festival de Observação de Avese Atividades de
Natureza de Sagres

Sagres birdwatching festival gears up for its 7th year
Mais de 300 actividades no festival de observação
de aves de Sagres
Associação de Turismo do Algarve aposta no
Birdwatching como produto estratégico para a região

Algarve presente na British birdwatching fair 2016
Festival de Observação de Aves, bem vindos à 7ª
Green Stays
Edição
www.routesonline.com 7th Birdwatching Festival_ Sagres_ Southern
/
Algarve
RTP - Praias
Festival de Observação de Aves de Sagres já tem
Olímpicas
data marcada
Festival de Observação de Aves e Atividades de
Ambiente Magazine
natureza realiza-se em Setembro
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Setembro
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Setembro
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Setembro
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Setembro
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Setembro
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Setembro

74

Setembro

75
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Newsletter CMVB
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12/09/2016
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12/09/2016

Talkwildlife.net
www.sagressurfcamp.com/

78

14/09/2016

Algarve Primeiro
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14/09/2016

Barlavento
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14/09/2016
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14/09/2016

Metro News
Algarlife news
Magazine
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14/09/2016

Sul Informação
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brazil.shafaqna.com
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15/09/2016

Postal
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20/09/2016
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Minuto verde - RTP
www.mydestinationalg
arve.com
www.pportodosmuseu
s.pt
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October: spot birds in Sagres

www.wildlifeextra.com/ Photographing the birds of the Algarve
Município e Vila do Bispo realiza a VII Edição ao
País Positivo
Festival de Observação de Aves ...
arochalife.pt
www.portobayevents.c
om
www.sagresuncovered
.com
www.algarveuncovere
d.com
www.alteuncovered.co
m/

Tempo no Algarve
Sexta - Correio da
Manhã

Birdwatching Festival
Bird Watching Festival - 1 to 31 October 2016
Events in Sagres - Algarve - Portugal
Events in Sagres - Algarve - Portugal
Events in Sagres - Algarve - Portugal
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza - Inscrições abertas
Birdwatching Festival & Nature Activities
Who likes birds and nature (and surf) will love to be
in Sagres right now!
Vila do Bispo:Festival de Observação de Aves &
Atividades de Natureza com três dezenas de
atividades só para os mais novos
Um festival de natureza também para os mais
pequenos
Um festival de natureza também para os mais
pequenos em Vila do Bispo
Festival de Observação de Aves 2016 em Sagres
Miúdos têm programa especial no Festival de
Observação de Aves de Sagres
Miúdos têm programa especial no Festival de
Observação de Aves de Sagres
Sagres recebe o maior evento em Portugal dedicado
à natureza
7º Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza
Sagres Birdwatching Festival 2016
Vila do Bispo promove Festival de Observação de
Aves & Atividades de Natureza
2616: 7ª Edição do Festival de Observação de Aves
em Sagres
Turismo para todos

Relatório da 7ªedição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres _28

Inscrições no Festival de Observação de Aves de
Sagres encerram a 27 de setembro
Algarve promove birdwatching como produto
estrategico
Um festival de natureza também para os mais
pequenos
SPEA dinamiza fim-de-semana europeu de
Observação de Aves
Onde levar os miúdos no fim de semana de 1 e 2 de
Outubro
O Festival dedicado à Natureza começa esta
semana em Sagres
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96

28/09/2016

Algarve marafado
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Newsletter CMVB
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Sagres recebe Festival de Observação de Aves
O Festival dedicado à Natureza começa esta
semana em Sagres
Maior festival português dedicado à Natureza
começa sexta-feira em Sagres
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Kiss FM

Sagres Birdwatching Festival
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Antena 1

Programa com o José Candeias
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destaques.pt

103

30/09/2016

Festival de Observação de Aves - Sagres
Sagres se sumerge en su Festival de Observación
de Aves
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AlgarveHoy
Terra Ruiva - Jornal do
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Festival de Observação de Aves até 5 de outubro
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TSF
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brazil.shafaqna.com

Há aves, muitas aves, para ver nos céus do Algarve
Mais de uma centena de aves diferentes vão voar
sobre o céu de Sagres

107
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Rádio Renascença

Há aves, muitas aves, para ver nos céus do Algarve
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Outubro
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Um festival de natureza
Observação de Aves e Atividades de Natureza
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crianças
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Rádio Renascença
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Agricultura e Mar

Events in Sagres - Algarve - Portugal
Festival de Observação de Aves está a chegar a
Sagres
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Caça e Cães de Caça

Festival de Observação de Aves de Sagres
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04/10/2016

121

04/10/2016
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04/10/2016
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04/10/2016
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Rias-aldeia.blogspot.pt Festival de Observação de Aves, Sagres - 7ª Edição
Vila do Bispo - Festival de Observação de Aves e
TSF - Terra a Terra
Natureza de Sagres
VILA DO BISPO:Ministro do Ambiente visitou festival
Algarve Primeiro
dedicado à Natureza
Ministro do Ambiente visita festival dedicada à
The Uniplanet
Natureza
Governo: Festival de observação de aves combate
Press Report
sazonalidade no...
Processo de demolições na ria Formosa "será
Jornal de Noticias
ajustado"
Ministro do Ambiente diz que processo de
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demolições na ria Formosa não...
Ministro do Ambiente diz que processo de
Região Sul
demolições na ria Formosa não...
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Natureza

Events in Sagres - Algarve - Portugal
Events in Sagres - Algarve - Portugal
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Festival de observação de aves combate
sazonalidade no Algarve
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Processo de demolições na ria Formosa "será
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Rua Formosa
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valores naturais...
Processo de demolições na Ria Formosa não está
fechado, diz ministro
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Sagres birdwatching festival
7ª edição do Festival de Observação de Aves de
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Mais de 1100 participantes dedicaram 6 dias à
Algarve Primeiro
Natureza em Sagres
7ª edição do Festival de Observação de Aves de
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Sagres «superou anos...
Mais de 1100 participantes dedicaram 6 dias à
Portal Aventuras
Natureza
Ministro do Ambiente no Festival da Natureza em
Ipress Jornal
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Postal
natureza em Sagres...
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Natureza
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/ País
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Reportagem SIC no jornal da hora de almoço
Moradores da Ria Formosa manifestam-se contra a
demolição de casas
Governo: Festival de observação de aves combate
sazonalidade no Algarve
Gente de toda a Europa de binóculos nos olhos para
ver as aves em Sagres
Ministro do Ambiente diz que processo de
demolições na ria Formosa não...
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Ministro do Ambiente visita o festival dedicada à
Natureza em Vila do...
Ministro do Ambiente libertou águia na visita ao
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Ministro do Ambiente visitou o festival dedicada à
Natureza em Sagres

Sagres Birdwatching Festival Workshops Success!
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6.3. Website – estatísticas


Visitas

Este ano uma das grandes novidades na comunicação do festival foi o novo website, mais
moderno, organizado, otimizado para mobile e userfriendly, sobretudo nas páginas relativas
ao programa e às inscrições. O seu lançamento coincidiu com o início das inscrições no
festival, em finais de julho.
Nesta edição houve uma aposta na promoção do website através da publicação de posts
nas redes sociais e artigos nas newsletters, inserindo sempre links de encaminhamento
para este. Contudo, isto apenas foi possível no final de julho, altura em que o website ficou
online, com o programa de atividades disponível.
A análise dos dados, que seguidamente se passa a efetuar, tem em conta o período
temporal entre 26 de julho e 6 de outubro, abrangendo o lançamento do website e o fim do
festival.
Efetuando uma primeira análise ao número de visitas, verificamos que os maiores picos
ocorreram quando o novo website foi lançado e as inscrições abriram, tal como nos anos
anteriores, tendo atingido o número o pico visitas no dia 27 de julho, com 411 visitas
(sessões/visitas). No dia 30 de setembro, o primeiro dia do evento, verificou-se o segundo
pico, com 336 visitas (sessões/visitas).
Gráfico 1- Número de visitas por dia realizadas ao website que decorreram entre o período
de 26 de julho a 06 de outubro de 2016.

Entre este período de tempo registaram-se 8 716 sessões e 4 873 utilizadores/visitas únicas
(Tabela 10), o que significa que se mantém a tendência dos anos anteriores de muitas
pessoas visitaram o website mais do que uma vez. Se efetuarmos uma comparação aos
números da edição passada, verificamos que este ano se registou num ligeiro aumento no
número de sessões, já que o ano passado se tinham verificado 8 616, no entanto houve um
decréscimo no número de utilizadores tendo em conta que em 2015 houve um registo de
5322, No total foram vistas 50 733 páginas, um valor bastante superior ao do ano passado
(30 964) verificando-se um aumento de cerca de 38%.
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Tabela 10 - Número de sessões por semana, utilizadores e visualizações de páginas entre
26 de julho a 06 de outubro de 2016.

Índice de
semana
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
TOTAL

Sessões/Visitas
920
684
464
395
547
696
651
733
914
1895
817
8716

Utilizadores/Visitantes
únicos
640
442
310
313
377
501
464
507
639
1227
575
5995

Visualizações de
página
7471
4473
2408
1743
2736
3956
3759
4126
5134
11101
3826
50733

Analisando os dados do Esquema 1, percebemos que em média as pessoas visitam entre 5
a 6 páginas diferentes do website e ficaram, em média também, cerca de 5 minutos, o que é
uma média bastante positiva. Relativamente à taxa de rejeições, que está relacionada com
as pessoas que entram no site e não têm qualquer tipo de interação, o que geralmente
significa que, ou não têm interesse, ou enganaram-se ao clicar ou tiveram apenas um
contacto com o tema e ficaram suficientemente informados, pode-se considerar uma taxa
aceitável.

Esquema 1 – Dados gerais sobre as sessões, utilizadores, média de páginas visitadas,
visualizações de páginas, tempo que permanecem no site, % de novas sessões, taxa de
rejeição
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Idiomas

Debruçando-nos agora sobre os idiomas dos visitantes, relacionado obviamente com os
servidores dos computadores, encontramos em primeiro lugar servidores de Portugal,
depois dos Estados Unidos e em terceiro do Reino Unido. De salientar também visitantes
com alguma expressão a aceder a partir da Alemanha, Espanha, Brasil, Países Baixos e
França (Tabela 11)
Se compararmos estes dados com os do ano passado podemos verificar que não existem
grandes discrepâncias, mantendo-se a tendência dos anos anteriores, relativamente ao
número de visitantes ao website segundo o idioma utilizado: 1º português; 2º inglês; 3º
alemão; 4º espanhol.
Estes dados reforçam mais uma vez a importância do website se encontrar traduzido nos
três idiomas escolhidos - português, inglês e espanhol, mas reforça mais uma vez a ideia de
que se deveria apostar na tradução dos conteúdos para alemão
Tabela 11 – Idiomas dos visitantes que visitam o website tendo em conta as sessões



Páginas de destino

Considerando as páginas de destino como aquelas que as pessoas clicam num link através
de um website, rede social ou newsletter e são direcionadas para páginas concretas do
website do Festival, destacamos como a que teve mais reencaminhamentos a homepage
em português, com um volume muito superior às restantes paginas. Em segundo lugar
encontra-se a página do programa (/PT/activity) e a das inscrições (/PT/signup). De realçar
ainda algumas visitas à homepage e ao programa da versão inglesa (Tabela 12)
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Tabela 12 – Páginas mais visitadas do site



Idade

Em termos de faixa etária, não existindo uma faixa etária que se destaque, com uma
elevada representatividade, a faixa etária dos visitantes é alargada entre os 18 e os 34
anos, o que representa uma faixa etária de jovens em idade ativa no meio laboral e/ou na
vida académica (Gráfico 2).
Gráfico 2 - Registo das percentagens dos visitantes do website do Festival, por faixa etária.



Género

Esta é a primeira vez que se analisa este fator relativamente aos visitantes do website, tal
como se pode verificar (Gráfico 3), a maioria dos visitantes são homens (54%), embora a
percentagem de mulheres não seja muito inferior (46%), ou seja podemos concluir que não
existe o Festival desperta interesse em ambos os sexos, e que a temática Natureza e o
próprio programa do evento consegue elencar propostas aliciantes e que vão ao encontro
dos interesses tanto de homens como de mulheres.
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Gráfico 3 – Visitantes do sexo por sexo



Interesses

Outro fator novo que este ano se analisa, são os interesses dos visitantes (Gráfico 4), que
de acordo com os dados do Google, são desporto, artigos de eletrónica, culinária e, por
último, viagens e destinos turísticos. Este aspeto pode ser interessante para ser pensada
uma possível divulgação do festival devidamente segmentada.
Gráfico 4 – tipos de interesses dos visitantes do site



Países

Debruçando-nos agora sobre os países dos visitantes (Tabela 13), não existem grandes
diferenças relativamente ao ano passado, onde a maioria continua a ser de Portugal,
apresentando um valor muito superior aos restantes. Segue-se o Reino Unido, Alemanha e
Espanha.
De salientar ainda que do ano passado para este houve um crescimento dos visitantes dos
seguintes países: Suíça, Bélgica e França. Tendo em conta o aumento por parte dos
turistas franceses talvez este seja um mercado onde se deve apostar uma maior
divulgação/promoção no próximo ano.
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Tabela 13 – Visitantes do website por nacionalidade



Cidades

Relativamente às cidades onde se encontram as pessoas que visitam o website (Tabela
14), em primeiro lugar com um valor bastante relevante surge Lisboa, seguida por Lagos. A
seguir estão outras cidades algarvias como Portimão, Faro, Albufeira e Loulé. Destaque
para Londres por ser a única cidade fora de Portugal que surge nas estatísticas. Existe um
número elevado de cidades não definidas, que o Google Analytics não conseguiu definir.

Tabela 14 - visitantes do website por cidades



Sistema operativo

Através da análise da tabela 15, verifica-se que a maioria das pessoas que acedeu ao
website utilizou computador, cerca de 6 000 sessões dispersas por vários sistemas
operativos com um número mais elevado de utilizadores do windows. Com um número
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menor, encontra-se quem tenha acedido por telemóvel ou tablet com cerca de 2 800
sessões, um número expressivo contudo.
Estes dados devem ser tidos em conta na preparação da próxima edição, quando se estiver
a fazer a planificação das atualizações a fazer ao Website, nomeadamente na sua
otimização aos diferentes sistemas operativos e meios de acesso.

Tabela 15 – sistemas operativos mais usados pelos visitantes ao website



Navegador

Esta métrica revela que a maioria das pessoas utiliza o Chrome, seguindo o Safari e o
Firefox, o que significa que é necessário ter estes dados em conta na próxima edição, já
que é muito importante o website estar optimizado para este browser (Tabela 16).

Tabela 16 – browsers mais usados pelos visitantes ao website
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Páginas mais visitadas

As páginas mais visitadas são sem dúvida o programa e a homepage. O programa em
português foi o que registou um maior número de visualizações de página, seguido da
homepage versão portuguesa, programa em inglês e página de inscrição, versão
portuguesa. Existem algumas atividades dentro do programa que tiveram mais visitas
relativamente a outras, nomeadamente nas categorias de mini-cursos e saídas de campo,
mas não conseguimos obter informação de quais as atividades específicas, uma vez que o
endereço é sempre igual.
Em média os visitantes ficaram mais de 1 minuto nas páginas do programa, tanto em
português, como em inglês. De salientar ainda que a página de informações e a dos
parceiros, em português, também suscitou interesse (Tabela 17).
Tabela 17 – Páginas mais visualizadas do website



Origem do tráfego

Analisar a origem do tráfego é bastante importante para dar uma visão dos canais através
dos quais as pessoas chegam até nós. Através da tabela 18 podemos ver que a maioria das
pessoas chega directamente, portanto escreve o endereço no browser ou cliques diretos na
newsletter por exemplo. Em seguindo surgem as pesquisas orgânicas no Google o que é
bastante positivo porque significa que o site é fácil de encontrar e o SEO está bem feito. Em
terceiro surge o Facebook, o site da SPEA e da Câmara Municipal de Vila do Bispo. É
também relevante ver que o site do jornal Sul Informação e o site Portobayevents.com,
foram também veículos relevantes que permitiram chegar ao nosso site. No caso do
Outlook, que surge em 8º lugar, deverá ser porque muitas pessoas recebem a newsletter no
Outlook e a partir daí clicam nos links e irão parar ao site.
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Tabela 18 – Forma e página através das quais as pessoas vêm parar ao website do festival

6.4. Facebook – estatísticas
- Orgânico
No início do mês de junho a página tinha 7 549 Gostos e a 6 de outubro tinha 9 808,
registando-se um aumento de 2 259. Se compararmos com a edição do ano passado em
que se registou um aumento de 2 021, verifica-se portanto que este ano um aumento de
238 Gostos relativamente à edição anterior (Gráfico 5).
Gráfico 5 – Evolução do número de seguidores da página entre julho e outubro

Os posts que suscitaram mais interesse foram os relacionados com as espécies que se
podiam observar (aves e cetáceos sobretudo) e que tinham associadas fotografias
apelativas. Este ano optou-se por utilizar a hashtag # BirdwatchingSagres, que nos permitiu
ver que existiram mais de 100 menções e partilhas sobre o tema, sobretudo entre parceiros
e entidades do Algarve.
Efetuando uma comparação ao número de fãs relativamente ao género verifica-se a
tendência dos outros anos, que não existe uma grande diferença, no entanto este ano
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verificou-se uma inversão nos resultados sendo a maior percentagem de mulheres (52%)
enquanto o ano passado a maior percentagem era de homens (50%).
Relativamente à faixa etária praticamente não se registam quase nenhumas diferenças
relativamente à edição anterior, mantendo-se as mesmas faixas etárias com maior enfâse
(35-44 / 45-54).
Gráfico 6 – Registo das percentagens dos fãs da Página do Festival, por género e faixa etária.

Debruçando-nos agora sobre a proveniência do país dos fãs, verificam-se algumas
alterações quando comparados com os resultados da edição anterior:
1º Portugal: 3.598 fãs em 2016 / 3.357 fãs em 2015 – Aumento de 241 fãs
2º Espanha: 2.676 fãs em 2016 / 2.785 fãs em 2015 – Decréscimo de 122 fãs
3º Reino Unido: 2.072 fãs em 2016 / 779 fãs em 2015 – Aumento de 1.293 fãs
4º França: 531 fãs em 2016 / 26 fãs em 2015 – Aumento de 505 fãs
5º Alemanha: 221 fãs em 2016 / 109 fãs em 2015 – Aumento de 112 fãs
6º Países Baixos: 200 fãs em 2016 / 82 fãs em 2015 – Aumento de 118 fãs
Embora Portugal e Espanha continuem a ser os países com maior destaque é necessário
referir que pela primeira vez a Espanha apresentou um decréscimo no número de fãs, o
Reino Unido continua ser, tal como no ano passado, onde se verifica um maior crescimento,
o ano passado tinha-se registado um aumento de 498 fãs este ano registou-se um aumento
de 1.293 fãs, um resultado extraordinário e que é um indicador que deverá ser tido em conta
na próxima edição, continuando na aposta de posts em inglês, sobre espécies de aves que
suscitem interesse para este público-alvo.
Um dos grandes aumentos este ano é registado pela França, um país em pleno crescimento
na emissão de turistas para Portugal e para a região do Algarve, e este registo deverá
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também ser tido em conta, já que nas estatísticas do website este é um país que surge com
valores bastante interessantes.
Relativamente à cidade de residência dos fãs, aqui foi onde se registaram as maiores
alterações quando comparado com os valores do ano anterior e que merecem uma reflexão:
1º Lisboa: 474 fãs em 2016 / 966 fãs em 2015 – Decréscimo de 492 fãs
2º Lagos: 300 fãs em 2016 / 26 fãs em 2015 – Aumento de 274 fãs
3º Madrid: 250 em 2016 / 327 fãs em 2015 – Decréscimo de 77 fãs
4º Portimão: 249 fãs em 2016 / 28 fãs em 2015 – Aumento de 221 fãs
5º Londres: 215 fãs em 2016 / 177 fãs em 2015 – Aumento de 38 fãs
6º Faro: 195 fãs em 2016 / 1.011 fãs em 2015 – Decréscimo de 816 fãs
Contrariamente aos outros fatores analisados este é aquele em que se registaram
alterações profundas relativamente ao ano passado. No ano passado a cidade que
apresentava um maior número de fãs era Faro, que agora se apresenta em 6ª lugar e com
uma quebra de 816 fãs, o que é um valor bastante expressivo, mas que poderá ser
resultado de por exemplo muitos desses fãs terem atualizado as suas moradas para outra
cidade algarvia, nomeadamente Lagos e Portimão que registaram aumento de mais de 200
fãs. O mesmo deverá ter acontecido com a cidade de Lisboa que ocupa agora o 1º lugar e
que o ano passado se encontrava em 2ºlugar, julga-se que deverão ter ocorrido apenas
atualizações de perfis dos fãs (Vide Tabela X).
No que toca ao idioma, estes registos encontram-se dentro da linha dos outros dados que
se foram obtendo nos diversos fatores, em que também aqui se verificaram algumas
alterações relevantes relativamente à edição passada:
1º Português (Portugal): 3.175 fãs em 2016 / 2.947 fãs em 2015 – Aumento de 228 fãs
2º Inglês (Reino Unido): 1.744 fãs em 2016 / 805 fãs em 2015 – Aumento de 939 fãs
3º Espanhol (Espanha): 1.698 fãs em 2016 / 1.733 fãs em 2015 – Decréscimo de 35 fãs
4º Inglês (EUA): 985 fãs em 2016 / 537 fãs em 2015 – Aumento de 448 fãs
5º Espanhol: 874 fãs em 2016 / 874 fãs em 2015 – Igual
6º Francês (França): 526 fãs em 2016 / 46 fãs em 2015 – Aumento de 480 fãs
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Tal como na edição passada o português continua a liderar, no entanto no ano passado o
segundo idioma era o Espanhol de Espanha que este ano se encontra em 3ºlugar mas com
um decréscimo de 35 fãs, o idioma que regista o maior aumento é o inglês do Reino Unido
que o ano passado se encontrava em quarto lugar e que este ano regista um aumento de
936 fãs, destaque ainda para o inglês dos E.U.A com um aumento de 448 fãs e mais uma
vez o francês com um aumento de 480 fãs e que o ano passado se encontrava em décimo
lugar.
Estes valores vêem corroborar mais uma vez o crescimento do público inglês e francês,
devem por isso aumentar-se as publicações em inglês, iniciar em francês e aumentar
também em espanhol, uma vez que este ano as publicações em espanhol foram
praticamente inexistentes, o que pode ter levado ao decréscimo registado.

Tabela 19 – Seguidores da página com base no país, cidade e idioma

Tal como na edição passada, o Facebook este ano continuou a ser uma das principais
ferramentas de divulgação do festival, tendo mesmo sido elaborado um plano semanal (2
posts/dia) com temas pré-definidos, que se enunciam na tabela 18. Este sistema de posts
serviu de base de trabalho, contudo mais perto da data do evento, como foram surgindo
necessidades específicas de e prioridades, os temas acabaram por ser adaptados.
Houve uma aposta da publicação dos posts, quase na sua totalidade, ser efetuada em
português e inglês, uma vez que estes 2 públicos-alvo possuem uma enorme relevância,
tendo em conta todos os indicadores que se registaram no ano passado. Foi dada uma
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maior projeção aos parceiros e às atividades, sempre que possível com links diretos de
modo a ser possível obter mais informação e a gerar tráfego para o website.
Tabela 20 – Planeamento de temas para posts para Facebook

DIA DA SEMANA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira

Sábado
Domingo












TEMA
Texto geral sobre Sagres/avifauna
Parceiros Animação/saúde e bem-estar
Exemplo do que se pode fazer ou ver
Call to action
Parceiro restaurantes e lojas
Parceiros: Alojamento ou atividade
Parceiros / Apoios
Informação/curiosidade sobre ave/
espécie
Atividade
Alguma info relevante a destacar

Esquema 2 - Apresenta-se abaixo o Top 3 dos posts, em detalhe, com base nas reações,
comentários e partilhas efetuadas:
1

2

3
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Como se pode observar, a imagem dos dois posts com mais sucesso foi a mesma, mas
com idioma diferente, a primeira em inglês e a segunda em português É necessário referir
também que no primeiro caso, o post foi também promovido como publicidade ao festival
um investimento pago pela Associação de Turismo do Algarve (ATA, daí ter um alcance
bastante superior quando comparado aos restantes, tal como se pode verificar na Tabela
21.

Tabela 21 - O Top 5 dos posts, com base nas reações, comentários e partilhas efetuadas

- Publicidade – Facebook Adwords
Foram investidos 1.371,79 €, financiados pela ATA para promover o festival junto do público
estrangeiro (exclui-se Portugal e Espanha, condição definida pela ATA). Apostou-se em
anúncios para aumentar o número de “Gostos” da página, visualização do vídeo
promocional e divulgação de posts mais generalistas, de modo a suscitar a curiosidade das
pessoas para visitarem a página de Facebook e o website do festival. Com o investimento
efetuado, a página ganhou cerca de 1.000 Gostos, o que é um resultado bastante positivo
uma vez que como foi referido anteriormente a maioria dos anúncios pretendia promover a
visita ao website e a visualização do vídeo, tentando manter aqui um equilíbrio entre uma
diversidade de anúncios e objetivos.
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Esquema 3 - Top dos 3 anúncios que funcionaram melhor, face ao investido e aos resultados

obtidos
1

Montante gasto: 300 €
Custo por ação: 0,01 €
Resultados de interações: 36.609
Alcance: 50.752

2

Montante gasto: 100 €
Custo por ação: 0,04 €
Resultados de interações: 2.787
Alcance: 43.135

3

Montante gasto: 100 €
Custo por ação: 0,38 €
Resultados de
interações: 1.196
Alcance: 26.824
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6.5. Outros


Participação na British Birdfair 2016

A maior feira dedicada ao birdwatching decorreu este ano de 19 a 21 de agosto em Rutland
Waters, Egleton (Reino Unido). A SPEA marçou presença, mais uma vez, com um stand
dividido entre Algarve (ver figura 15 nos anexos) e Açores (projeto Life Terras do Priolo). As
despesas nesta feira foram suportadas pelo projeto referido e pela ATA, que suportou as
despesas de representação da SPEA na promoção do birdwatching na Região do Algarve
para a prática de birdwatching com especial enfâse na promoção do Festival. No stand os
visitantes puderam encontrar material diverso de divulgação, nomeadamente, um roll up do
evento (produzido há 2 anos) e flyers em inglês da edição de 2016.
A maioria dos visitantes do stand procuravam informações relativas ao Algarve e muitos
deles queriam saber mais sobre o festival. Foram também recolhidos 43 contactos de
pessoas que queriam passar a receber a newsletter sobre o festival. Foi também efetuada
uma palestra dada pelo actual Diretor Executivo da SPEA, Domingos Leitão, sobre as
principais razões para visitar Portugal e sobretudo o Algarve no Inverno, aproveitando-se
também para promover o Festival, que teve cerca de 113 pessoas a assistir. Muitas
pessoas tinham ouvido falar do evento através de amigos que já tinham participado e
tinham dado um feedback positivo.
Salienta-se que esta feira recebe pessoas muito interessadas no birdwatching e atividades
na Natureza, sendo que as pessoas que se dirigem ao stand possuem um real interesse no
Algarve e é quase certo que estão a pensar vir ou regressar à região.
De realçar ainda que uma vez que a SPEA tem participado nos últimos 9 anos nesta feira, já
existe uma relação de confiança com as pessoas que a visitam.



Newsletters

Foram enviadas 4 Newsletters, todas elas nos 3 idiomas do Festival (PT, ING e ESP). Este
ano o envio da Newsletter foi feito através da plataforma Egoi, com a elaboração de
newsletters mais criativas, com call to actions para suscitar curiosidade nas pessoas
fazendo com que consultassem o website.
Esta alteração do MailChimp deveu-se à SPEA ter uma conta paga e isso permitir usufruir
de um leque de opções mais variado em termos de layouts e funcionalidades. Além disso,
considera-se ser mais userfriendly face à plataforma anterior.
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Efetuando uma breve análise à Tabela 20, observa-se que a primeira newsletter quase não
teve “cliques” porque praticamente não tinha links, já que o website ainda não se encontrava
ativo. A taxa de abertura das restantes newsletters foi muito positiva, sendo que a maioria
das pessoas abriu a newsletter mais do que uma vez, daí se ter registado percentagens
superiores a 100%. A taxa de abertura e cliques foi de uma forma geral mais elevada na
versão inglesa e mais baixa na versão espanhola, contudo é necessário ressalvar que a
base de dados de espanhóis é bastante reduzida. Ao importar as bases de dados para esta
nova plataforma, verificou-se que as bases de dados estavam desatualizadas, uma vez que
muitos e-mails foram removidos pelo sistema. Esta situação acontece porque são e-mails
que passaram a estar desativados, estão sempre cheios ou o sistema deteta que não
querem receber spam ou publicidade.
De uma forma geral, as newsletters tiveram uma boa taxa de abertura e levaram muitas
pessoas a visitar o website, uma ferramenta sem dúvida a investir nas próximas edições
Para além das 4 newsletters enviadas entre maio e setembro, foram enviados ainda e-mails
específicos de divulgação, com base nas informações das newsletters, para a base de
dados da SPEA que contém cerca de 8.300 contactos e para a base de dados da Almargem
que possui cerca de 2.000 contactos.
Tabela 22 – Análise das newsletters enviadas
Nº

IDIOMA

LINKS PARA CONSULTA

CONTACTOS ABERTURAS [1]

CLIQUES [2]

Newsletter
#1

PT

http://mkt.spea.pt/v/22eegGi

625

162.97%

2.9%

26/05/2016

ING

http://mkt.spea.pt/v/23eegGi

151

216.22%

6.25%

ESP

http://mkt.spea.pt/v/20eegGi

38

110.53%

7.14%

Newsletter
#2

PT

http://mkt.spea.pt/v/2WeegGi

590

102.76%

8.05%

27/07/2016

ING

http://mkt.spea.pt/v/2VeegGi

25

392%

9.18%

REMOÇÕES
[3]
1.92%
4,64%
0%
1.69%

ESP

http://mkt.spea.pt/v/2XeegGi

23

113.4%

7.69%

Newsletter
#3

PT

http://mkt.spea.pt/v/3qeegGi

616

199.02%

6.65%

31/08/2016

ING

http://mkt.spea.pt/v/3yeegGi

127

269.74%

5.85%

ESP

http://mkt.spea.pt/v/3xeegGi

23

118.18%

7.69%

Newsletter
#4

PT

http://mkt.spea.pt/v/41eegGi

640

123.03%

8.33%

26/09/2016

ING

http://mkt.spea.pt/v/46eegGi

127

275%

11.07%

ESP

http://mkt.spea.pt/v/47eegGi

25

84%

4,76%

6.1%
0%
0.65%
8.33%
4.35%
0.94%
0%
0%

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

Tal como já é habitual desde a primeira edição, a ATA organizou, mais uma vez, uma visita
educacional dirigida a jornalistas e operadores estrangeiros, exceto espanhóis, especialistas
em birdtwatching e turismo de natureza, que este ano contou com um total de 6 elementos.
A Fam/press-trip decorreu entre 30 de setembro e 4 de outubro e teve foco em vários locais
do Algarve como Castro Marim, Lagoa dos Salgados, Ria Formosa e Vila do Bispo. O dia 1
e 2 de outubro foram passados na região de Vila do Bispo. Os participantes tiveram a
oportunidade em participar em sessões de anilhagem enquadradas no programa do festival
e de ir observar aves com o guia local.
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7. IMPACTO ECONÓMICO
É necessário avaliar o impacto económico que o Festival teve para o tecido empresarial
parceiro do evento, nos 6 dias em que decorreu, e analisar se tem evoluído e de que forma,
uma vez que um dos principais objetivos do Festival é precisamente a dinamização da
economia local.
Este ano optou-se mais uma vez por enviar email com link a um questionário on-line, já que
este processo se verificou eficaz no ano passado e facilita a análise dos resultados.
Os resultados obtidos devem ser vistos como uma aproximação à realidade, e não como
resultados efetivos, pois quase metade dos parceiros não responderam (48,4%) além de
que algumas das respostas são apenas estimativas, e há ainda o fator que alguns
participantes consomem em estabelecimentos que não são parceiros.
Foram enviados emails para 64 parceiros e destes obteve-se resposta de 33 (51,6% do total
de parceiros), nomeadamente de 11 alojamentos (45,9% deste grupo), 10 empresas de
animação (90,9% deste grupo), 1 loja (25% deste grupo), 3 lojas no Forte do Beliche (50%
deste grupo), 7 restaurantes (50%), e 1 Saúde e Bem-Estar (33,3%).
Enumeram-se abaixo o resumo das respostas, por grupo de parceiros:
Alojamentos (11 questionários)
 Nº de alojamentos que receberam participantes do festival: 11
 Nº de participantes do festival que dormiram nos alojamentos: 84
 Receitas totais obtidas: 6.479€
 Valeu a pena participar em 2016? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2017? Todos responderam que “sim”
Empresas de animação turística (10 questionários)
 Nº de empresas que receberam participantes do festival: 10
 Nº de participantes nas suas atividades: 419
 Nº de pessoas “diferentes” que participaram nas suas atividades: 404
 Receitas totais obtidas: 10.436€
 Valeu a pena participar em 2016? 8 responderam “sim” e 2 responderam “não”.
 Voltaria a participar em 2017? Todos responderam que “sim”
Lojas (1 questionário)
 Nº de lojas que tiveram como clientes participantes do festival: 1
 Nº de participantes do festival que compraram nas lojas: 5
 Receitas totais obtidas: 30€
 Valeu a pena participar em 2016? Respondeu que “sim”
 Voltaria a participar em 2017? Respondeu que “sim”
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Lojas presentes no Forte do Beliche (3 questionários)
 Nº de lojas que tiveram como clientes participantes do festival: 3
 Nº de participantes do festival que compraram nas lojas: 365
 Receitas totais obtidas: 630€
 Valeu a pena participar em 2016? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2017? Todos responderam que “sim”
Restaurantes (7 questionários)
 Nº de restaurantes que tiveram como clientes participantes do festival: 7
 Nº de clientes participantes do festival: 714
 Receitas totais obtidas: 5.380€
 Valeu a pena participar em 2016? Todos responderam que “sim”
 Voltaria a participar em 2017? Todos responderam que “sim”
Saúde e Bem-estar (1 questionário)
 Nº de parceiros que tiveram como clientes participantes do festival: 1
 Nº de clientes participantes do festival: 12
 Receitas totais obtidas: 150€
 Valeu a pena participar em 2016: Respondeu que “sim”
 Voltaria a participar em 2017: Respondeu que “sim”

Total Global
Categoria
Alojamentos

Valor (€)
6.479,00

Empresas de Animação Turística

10.436,00

Lojas

30,00

Lojas no Forte do Beliche

630,00

Restaurantes parceiros
Saúde e Bem-Estar
Total

5.380,00
150,00
23.105,00

Tal como nos outros anos, este ano foi enviado convite a todos os empresários, dos vários
ramos, resultando numa rede de 64 parceiros, registando-se um pequeno aumento de 7
parceiros relativamente ao ano passado que tinha contado com 56 parceiros.
Contudo, a percentagem de questionários rececionados (51,6%) foi inferior ao ano passado
(76,8%), com uma descida de 25,2%, um valor bastante elevado o que influencia
negativamente os resultados que se pretendem obter. Deverá por isso refletir-se
profundamente e definir uma estratégica mais eficaz para conseguir obter mais respostas
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por parte dos parceiros e para que não seja necessário que a Câmara Municipal de Vila do
Bispo tenha de ligar e insistir com os parceiros para responderem aos formulários. Este é
um constrangimento relevante e que dificulta a aferição do valor real que traduza o retorno
financeiro que fica na região durante o evento.
Fazendo uma breve análise aos resultados obtidos pelos questionários, salienta-se que este
ano todos os parceiros que responderam aos questionários efetuaram vendas durante o
evento e quase todos reconhecem a importância do mesmo e acreditam nos benefícios que
este traz para a região; por isso, dos 33 parceiros que responderam apenas 2 afirmam que
não valeu a pena ser parceiro do Festival este ano, contudo todos referem interesse em ser
parceiros em edições futuras, o que é um indicador bastante positivo.
Focando-nos agora no retorno financeiro, da análise aos valores apurados pelos
questionários obtivemos um valor de 23.105,00€, superior em 7.048,23€ ao ano passado.
No entanto, a esse valor deverão ser acrescentados os gastos que o promotor teve com o
staff e voluntários na aquisição de serviços dos parceiros locais (parceiros esses que
infelizmente não enviaram o questionário e, por isso, não existe duplicação de valores),
assim como as vendas que o promotor e copromotores tiveram nas suas lojas localizadas
no Forte do Beliche.
Neste sentido deverão acrescentar-se os seguintes valores:
- 1.446,24€ em alojamento;
- 5.133,53€ em restauração, relativo à alimentação diária do staff e voluntários e ao jantar
convívio;
- 1.035€ em restauração, paga pelos participantes e pela Associação de Turismo do Algarve
no jantar convívio;
- 3.160,24€ em lojas do promotor e copromotores localizados no Forte do Beliche.
Somando estes valores obtemos o valor de 10.775,01€. Ao adicionar este valor com o valor
obtido através dos questionários resulta o valor total de 33.880,01€.
Nos questionários rececionados, foram mencionadas algumas sugestões de melhoramento
que se passam a enunciar pelas diferentes categorias:
- Alojamentos: Distribuir mais informação nos alojamentos para divulgar às pessoas.
- Empresas de Animação Turística: Ter um posto de informação em Sagres, num lugar
central (por ex. ao lado do Posto de Turismo) para divulgação do evento; Mais número de
exemplares impressos (mapas e programas) em Inglês e Alemão; As unidades hoteleiras
devem promover o evento e disporem de mais informação e publicidade para os clientes;
Mais publicidade no concelho a anunciar o evento, pelo menos com duas semanas de
antecedência; Criar ou aproveitar as aves em madeira do Alisuper para expor, pelo menos
na rua principal ou no largo de Sagres, com participação ativa das escolas locais e expor no
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fim de semana anterior para que desperte curiosidade em quem visita ou já está na região;
Os programas devem dar destaque às Atividades 100% relacionadas com Aves (por ex. a
Bold); Os programas deveriam estar disponíveis com maior antecedência em todos os
lugares públicos, tal como bares, restaurantes, etc; Solicitar à Região do Turismo do Algarve
uma parceria no sentido de formar a pessoa que se encontra no posto de turismo, mais uma
vez, os participantes queixaram-se que não conseguem obter aí nenhuma informação; Na
próxima edição, cada empresa poderia fazer 2 ou 3 (ou 4) atividades gratuitas ou a baixo
preço para cada dia do festival e realizar outras com descontos para os participantes.
- Lojas presentes no Forte do Beliche: Criar melhores condições para o espaço do Café;
Mais informação no espaço exterior sobre os artigos disponíveis para venda no interior, por
forma a receber mais visitas nas lojas.
- Restaurantes: Alguns parceiros referiram que se notou mais participantes este ano;
Criação de plataforma de avaliação do serviço e qualidade dos estabelecimentos parceiros
pelos participantes.
Tal como se tem verificado nas edições anteriores, continua a verificar-se pouco
envolvimento dos parceiros, continuando a registar-se dificuldade na receção de respostas
às solicitações efetuadas pela organização. O grupo de parceiros mais ativos, que mais
divulga o evento junto dos seus meios de divulgação e que responde rapidamente a todas
as solicitações da organização continua a ser o das empresas de animação turística.
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8. AVALIAÇÃO
À semelhança dos anos anteriores, foi enviado após o Festival um email a todos os
participantes inscritos e que tinham facultado o seu email, num total de 231, a solicitar que
avaliassem o evento, recorrendo a um formulário on-line criado para o efeito, disponibilizado
nas 3 línguas (PT, EN e ES). Receberam-se 76 questionários (em 2015 receberam-se 84),
dos quais 56 foram de participantes residentes em Portugal, 13 no Reino Unido, 2 na Suíça,
2 na Bélgica, 1 na Áustria, 1 na Alemanha e 1 na Ilha de Man.
Resumo das respostas obtidas:
A média de idade das pessoas que responderam foi de 49 anos, sendo que o intervalo
variou entre os 19 e os 73 anos (verifica-se que nas ultimas 3 edições a média das idades
tem aumentado ligeiramente).
A maioria dos participantes que respondeu (71%) não era sócio de nenhuma das
associações (SPEA e Almargem), tal como como se verificou nas edições anteriores. Dos
que responderam, 17 eram associados da SPEA e 5 da Almargem.
Em relação ao número de dias em que os participantes estiveram no festival, a maioria ficou
3 dias (29%), situação que se mantém desde as 2 últimas edições. A segunda opção foi a
permanência durante 2 dias (23%). Houve menos participantes a ficarem durante 4 e 5 dias,
ambas com apenas 8% de respostas. É curioso que a opção de ficar 1 dia foi semelhante à
opção de ficar 6 dias, ambas com 16%.
A principal motivação não se alterou e continua a ser a participação em atividades
relacionadas com a observação de aves e a natureza em geral (75%), seguida, com um
valor bastante mais baixo, da possibilidade de aumentarem os seus conhecimentos sobre
os temas abordados (16%). O número de respostas nas outras opções foi residual.
Sobre a forma como os participantes tiveram conhecimento do Festival, todas as opções do
formulário tiveram respostas, com exceção do Jornal/Rádio/TV.
Os meios de comunicação mais eficazes foram o website do Festival, os meios da SPEA
e através de amigos/colegas (17% das respostas cada um).
Os participantes continuam a preferir ir em grupo ao festival (72% das respostas),
formados por 2 pessoas (55%).
Na questão referente ao valor gasto durante o Festival nos parceiros locais (alojamentos,
restaurantes e lojas), a média foi de 263 €/pessoa (valor mais elevado que nas 2 edições
anteriores, que foi 140€), e os valores variaram entre 0€ (respostas dos participantes
residentes no concelho) e 3.000€ (valor muito superior aos 600€ referidos na edição
anterior).
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A apreciação global do Festival continua a ser francamente positiva, com 48% de
respostas a classificarem como Muito Bom e 37% Bom. Relativamente à duração do
evento, 49% classifica-a de Muito Boa e 37% de Boa.
A gestão das inscrições (on-line) continua maioritariamente a ser referida como Muito
Boa ou Boa (respetivamente, 49% e 39%). Quanto às inscrições no secretariado, a
opinião também continua bastante favorável, com 54% das respostas a considerarem Muito
Boa e 39% de Boa.
A maior parte das respostas continua a classificar as lojas presentes no Forte do Beliche
com “Bom” (46%), mas a segunda opção mais votada voltou a ser “Razoável” (27%).
Em relação aos materiais distribuídos, nomeadamente, a pulseira e o programa impresso,
as opiniões continuam muito positivas, com 42% a classificarem de Bom e 41% de Muito
Bom.
A sustentabilidade do festival agradou novamente aos participantes, com a maioria das
respostas a classificarem-na como Boa (49%).
Sobre o jantar convívio, apenas se obtiveram 24 respostas, distribuídas com a mesma
percentagem entre as respostas Razoável, Bom e Muito Bom.
A apreciação global das atividades é novamente muito valorizada, com 45% das
respostas a classificarem como Boa e 42% como Muito Boa. A diversidade do programa foi
classificada como Muito Boa em 51% das respostas; Sobre os conhecimentos adquiridos
nas atividades, a maioria classificou de Bom (43%); A duração das atividades foi
considerada de Boa por 49% dos participantes; O desempenho dos guias foi mais uma vez
um dos parâmetros melhor avaliados, com 67% das respostas a considerarem como Muito
Bom.
Por fim, face à pergunta se voltaria a participar no evento, apenas 3 pessoas responderam
que não (alegando motivos diversos, nomeadamente, preferirem contratar um guia privado
e não terem observado aves).
--------------------------------------------------------Apreciação global
De seguida expõe-se um resumo da avaliação da edição deste ano do Festival, baseada no
resumo dos questionários obtidos (participantes e parceiros), mas também da perceção da
própria organização.
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- duração do festival: nesta edição alargou-se a duração do festival para 6 dias, com o
objetivo de aproveitar a reposição do feriado de 5 de outubro. Porém há que repensar esta
decisão porque:
- a maior parte dos participantes permanece no evento 3 dias;
- um aumento dos dias implicou uma dispersão das atividades por estes dias,
fazendo com que muitos participantes não conseguissem ir às que desejavam por
se realizarem em dias em que estes não estavam no festival (nem todos os
participantes têm possibilidade de ficar durante 6 dias); além disso, um aumento dos
dias implicou um aumento do número de atividades, fazendo com que muitas delas
não atinjam o número máximo de participantes.
- atividades (1): as atividades que mais agradaram aos participantes foram: saídas
pelágicas (muito apreciadas sobretudo pelos turistas estrangeiros), fotografia de natureza,
répteis, as saídas para observação de aves dos guias Simon Wates, Guilhaume e Birdland
e a anilhagem.
- atividades (2): tal como na edição anterior, o número de atividades pagas e dinamizadas
pelas empresas superou as atividades gratuitas, havendo dias em que eram escassas as
alternativas gratuitas. Esta situação é interessante para o tecido empresarial, mas a nível de
público pode condicionar a sua participação se o evento se tornar muito comercial (referido
por alguns participantes), pois uma das características do Festival que agrada os
participantes é o seu vasto leque de atividades gratuitas e acessíveis a todos, dado que a
participação no evento implica custos adicionais, sobretudo para quem se desloca de longe.
- atividades (3): a proporção de atividades de observação de aves em terra, relativamente
às outras temáticas, tem diminuído ao longo das várias edições. Esta tendência pode estar
na base para a diminuição do número de participantes “birdwatchers”. Atualmente o que
está a acontecer é que há participantes que ficam sem vaga, ou em algumas atividades
ultrapassa-se o número de participantes considerado como desejável, o que não é positivo.
- Comunicação: este ano houve novidades em relação ao novo website, uma newsletter
com um novo layout e novidades e uma gestão da página do Facebook mais dinâmica. A
interligação destas ferramentas, fez com que fosse possível promover mais eficazmente as
atividades do festival. Este ano notou-se menos interesse por parte dos media,
nomeadamente por considerarem que não havia nada de muito diferente. Para o ano
deveria ser pensado seriamente onde investir dinheiro em publicidade, de modo a se chegar
a um público mais vasto.
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- comboio turístico: a ideia inicial deste meio de transporte era diminuir o número de
carros dos participantes a circular em Sagres, facilitando a sua deslocação até aos locais
das atividades que são feitas a pé. Porém, esta solução não resulta pelas razões expostas
anteriormente, e o comboio acaba por servir como passeio pela vila de Sagres. Há que
pensar numa solução efetiva para colmatar o problema do transporte dos participantes.
- aves: tem-se verificado nos últimos anos alguma frustração da parte de participantes,
sobretudo birdwatchers (nacionais e estrangeiros), pelo reduzido número de espécies de
aves que observam durante o festival nas atividades em que participam, face ao que é
divulgado a nível das potencialidades da região. Em nosso entender essa frustração é
infundada, pois o número total de espécies registado é bastante elevado.
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9. SUGESTÕES PARA 2017
Materiais e Equipamentos
- Pulseiras que permitam estimar o número de participantes nacionais e estrangeiros (para
facilitar a contagem dos resultados);
- Pulseira mais amiga do ambiente;
- Sinalética na estrada com melhor leitura para quem vem de carro e ser instalada em mais
locais;
- A sinalética à entrada do Forte com melhor leitura (imagem mais simples);
- Mapa com os principais pontos de observação (Cabranosa, Cabo de São Vicente, Vale Santo,
etc) onde as pessoas anotem por dia os avistamentos mais interessantes que lá foram feitos;
- Afixar cartaz com os logos dos parceiros, apoios e patrocinadores na parede central do
secretariado;
- Disponibilizar no Forte do Beliche um mapa pormenorizado da região uma vez que muitos
visitantes solicitam este material;
- Na tabela das espécies de aves, acrescentar Galerida cristata
Comunicação
Geral
- Promover mais as atividades de educação ambiental no concelho, para que a população adira
(ex. entregar flyer a cada aluno);
- Assegurar estagiários/voluntários para cobertura fotográfica/vídeo do Festival;
- Aumentar a lista de contactos das bases de dados para receber a newsletters;
- À semelhança de outros festivais, ir lançando antes do programa estar totalmente online,
algumas atividades mais chamativas;
- Investir em publicidade mais estratégica em meios nacionais, de modo a aumentar o número
de participantes nacionais;
- Definir antecipadamente qual a causa ambiental associada ao evento.
Website
- Permitir filtrar o programa por entidade que organiza a atividade;
- Website mais intuitivo com links diretos às atividades de cada dia;
- Atualizar as notícias da Home Page com mais regularidade e ter temas mais criativos,
sobretudo focados no porquê que Sagres é um local especial.

Programa
- Categorizar as atividades no programa para coincidir com os grupos da pesquisa na home
page e ser mais fácil de contabilizar as tipologias no relatório;
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- No programa de cada língua inserir apenas as atividades que são realizadas nessa língua,
para evitar confusão; em alternativa, manter como tem sido mas inserir em cada atividade a
língua em que é dada;
- No programa, à frente de cada atividade ter os símbolos de inscrição prévia, inscrição no
festival, sem inscrição etc, como no site;
- Dinamizar atividades para famílias/crianças apenas ao fim de semana, pois durante a semana
há poucos participantes;
- No horário colocar a hora do ponto de encontro e não a hora de início da atividade (ex.
anilhagem e saídas de barco);
- No mapa retirar a palavra “Beliche” (praia) para não confundir com o Forte do Beliche; além
disso, há um erro na localização da praia da Ingrina;
- Mapa com mais detalhe;
- Aumentar a tiragem dos programas impressos em EN.

Instalações
- Fazer palestras no Forte do Beliche;
- Haver um ponto de eletricidade no Forte do Beliche, para possibilitar a realização de mais
atividades;
- Voltar a usar a sala maior do Forte para comunicações e filmes; explorar a área exterior com
“barraquinhas” comerciais e de divulgação;
- Arranjar solução para o mau cheiro dos WC;
- Tornar o espaço mais acolhedor e aproveitar melhoras as áreas;
- Caixa multibanco móvel no Forte do Beliche, ou em alternativa, ponto de pagamento móvel
alugado por exemplo apenas para esta data.

Atividades
Novas atividades
- Saídas sobre plantas selvagens, orquídeas, mamíferos;
- Birdrace, mas envolvendo também participantes menos especialistas;
- Atividades de sensibilização ambiental (ex. recolha de lixo);
- Jantar convívio no último dia;
- Tertúlias de viagens ornitológicas e expedições científicas;
- Construção de instrumentos tradicionais do Minho e Galiza (assobios/chamarizes) usados
para imitar sons de aves;
- Conhecer a geologia da praia do Tonel;
- Mais observações astronómicas, solar e noturna;
- Palestra sobre erosão costeira e gestão do litoral;
- Mais atividades de anilhagem;
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- Sessão temática: e se houver um derrame de crude em Sagres?;
- Mais atividades que conciliem as componentes teórica e prática na mesma sessão;
- Quizz de identificação de aves após o jantar convívio (podem ser vários quizz com vários
níveis de dificuldade, para possibilitar a participação de todos);
- Abordagem histórica e cultural sobre “As aves na História de Vila do Bispo”, sob a forma de
uma ou mais comunicações;
- Saída de campo para observação de aves, na zona de confluência entre o pinhal e a sebe, a
iniciar antes do nascer do sol;
- Atividades de observação de aves das escarpas;
- Curso sobre cantos de aves;
- Mais saídas para fotografia de aves;
- Palestras sobre Comunicação na área do Ambiente (convidar jornalistas que trabalhem
temáticas ambientais; ex. Wilder, Biosfera);
- Durante o jantar convívio passar imagens do Festival e de Sagres;
- Atividade plantas + peixes + plásticos (Carla Cabrita e Fernanda Botelho)
- Workshop de escrita criativa alusiva à Natureza e haver momento de leitura dos poemas;
Escrita na Paisagem (percursos pedestre por vários locais e incitar os participantes a
escreverem sobre aves, natureza, ambiente, com posterior patilha dos textos numa “Noite
Poética”);
- Workshop de origamis (Célia Reis, celiax.reis@gmail.com);
- Visita guiada no comboio, em PT e ING;
- Atividades sobre “como melhorar a sustentabilidade e diminuir a pegada ecológica”;
- Ter uma sala para projeção de documentários, com hora marcada. Poderia ser na zona da
educação ambiental;
- Incluir uma vertente mais académica e internacional (palestras e debates), com convidados
especialistas, para criar mais dinâmica e partilha de informações;
- Fazer saídas noturnas em mais dias (não limitar a apenas uma noite);
- Organizar uma espécie de “sunset ornitológico” para promover o convívio entre os
participantes, pelas 18h. Incluía a oferta de um voucher com direito a uma bebida no ato da
acreditação e o resto das bebidas vender-se-iam. Música de fundo com algum músico/banda
local, sofás e espaços para as pessoas se sentarem.

Exposições
- Exposição do fotógrafo “Paulo Lopes”
Melhorar atividades
- Anilhagem: explicar aos participantes os procedimentos e os cuidados a ter para os
participantes mais sensíveis ficarem esclarecidos sobre o manuseamento das aves (ex. tempo
em que estão nas mãos dos anilhadores);
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- Monitorização: integrar os participantes nas contagens (mais explicações sobre o trabalho,
simular os registos) e não ser apenas um ponto de observação de aves; melhorar a interação
entre o guia e os participantes; melhorar a identificação dos guias;
- Massagem Do-in: ser mais prática com exemplificação nos participantes;
- Saídas de campo para observação de aves: reduzir o número de participantes, pois houve
situações em que os participantes não tinham espaço nos locais de paragem para montar os
telescópios e torna-se difícil gerir o grupo todo;
- Reduzir o tempo de algumas atividades (menos de 3 horas), pois com esta duração há
sobreposição de várias atividades impedindo que se aproveite a diversidade oferecida no
programa;
- Nas atividades bilingues de identificação de aves, os guias devem referir os nomes comuns
das espécies, em inglês e português;
- Assegurar o cumprimento do horário das atividades (aspeto referido por vários participantes);
- Relembrar aos guias que a organização pode emprestar binóculos aos participantes;
- Nas atividades em que há menos probabilidades de se avistarem espécies, ex. répteis, fazer
atividade teórico-prática (e não apenas prática), pois desta forma os participantes podem
aprender pelo menos a teoria;
- Observação astronómica, reduzir o número de participantes se houver apenas um
equipamento auxiliar;
- Alterar o local da realização dos workshops sobre plantas para um sítio menos formal (se
possível ao ar livre);
- Observação de aves noturnas: manter o percurso com a farolada (não ser apenas um ponto
de observação);
- No passeio de natureza volta de Sagres, referir na descrição o que se vai observar (flora
essencialmente, se for o caso);
- Acompanhar os participantes ao local de início da atividade na Cabranosa;
- Arranjar alternativas para as atividades que forem canceladas devido ao mau tempo;
- Aumentar a duração das saídas de barco para observação de aves e incluir a componente da
fotografia.

Sustentabilidade ambiental/Conservação da natureza
- Pulseiras que não sejam de plástico (ex. de pano e podiam ser colecionadas de ano para
ano);
- Reduzir o uso de plástico no jantar convívio, mesmo que seja preciso a organização e
voluntários ajudarem a lavar a loiça de vidro;
- Sensibilizar os funcionários que estão a trabalhar no Forte do Beliche sobre regras de
conduta em relação ao lixo (reciclagem, não deitar lixo biodegradável na escarpa, etc).
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Outros
- No questionário de avaliação dos participantes: a) especificar se a quantificação do valor
gasto inclui deslocações; b) na pergunta sobre a duração do evento, especificar o número de
dias do evento desse ano (e não ser genérico);
- Em caso de cancelamento das atividades durante o festival avisar os participantes por sms
não por email.
- Atribuir prémio ao participante que descobrir a ave mais rara;
- Pequeno discurso no início do jantar convívio, com brinde e que inclua ponto de situação
sobre as aves observadas até ao momento;
- Pagamento simbólico das atividades, para evitar desistências;
- Caixa de donativos no Forte do Beliche para os participantes contribuírem para a
sustentabilidade do Festival;
- Prato vegetariano no jantar convívio;
- Arranjar alternativa ao comboio que seja eficaz para o transporte dos participantes nas
atividades;
- Arranjar um momento durante o Festival para confraternização do staff e voluntários se
conhecerem melhor;
- Arranjar forma de usar o potencial das pessoas que entram no Forte do Beliche apenas para
visitá-lo (pedir os contactos, pedir donativo, etc),
- A CMVB disponibilizar um local para os caravanistas tomarem banho;
- Divulgar a possibilidade de se emitir um certificado de participação a quem desejar;
- Descontos para estudantes de cursos relacionados com os temas do festival (referiram que
fica muito caro participarem no festival, pois não são apenas as atividades, mas também o
transporte, o alojamento e as refeições);
- Organizar dois festivais por ano, no outono e na primavera.
Parcerias
- Mais oferta de alojamentos com preços especiais;
- Assegurar que o Posto de Turismo de Sagres está apto a prestar informações corretas sobre
o Festival e tem materiais para distribuir;
- Banca de produtos regionais no Forte do Beliche;
- Ter mais do que um parceiro a fornecer refeições aos elementos do staff/guias/voluntários
pois apenas um não tem capacidade para dar resposta em tempo útil, provocando atrasos no
início das atividades;
- Analisar se o preço que as empresas praticam pode ser aplicado a todas as atividades com a
mesma tipologia realizadas nos dias do Festival (ex. pessoas que não sabem que há festival, e
querem participar em atividades de golfinhos, é-lhes aplicado o preço do festival ou o preço
normal?);
- Aumento dos descontos nas refeições;
- Fazer parcerias com autocarros e CP.
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10. BALANÇO FINANCEIRO
Despesas pagas pela C.M. Vila do Bispo:
ALOJAMENTO
Nome do Alojamento

Valor (€)

Don Tenório

742,00

Navigator

480,00

Vivenda Família Pedro

184,50

Puravida Divehouse

275,00

Cercas Velhas

600,00

Apartamentos Tonel

966,24

Memmo Baleira

125,80

Total

3.373,54

ALIMENTAÇÃO
Nome da Empresa
Beberete

Valor (€)
2.460,00

Mexilhão (Jantar Convívio)

435,00

Compras (Café, copos e limpeza)

27,42

Pequenos-almoços

101,08

Snack-Bar Restaurante Oliveirinha

382,50

Restaurante O Vigia

800,00

Restaurante Pescador

550,00

Restaurante A Sagres

645,30

Restaurante Retiro do Pescador

540,05

Restaurante Mira Rio

19,60

Restaurante Martinhal

105,00

Restaurante Armazém

644,05

Total

6.710,00

DIVULGAÇÃO
Ação

Valor (€)

Publicidade para comboio

586,10

Aluguer Comboio Turístico

4.920,00

Outdoor no Forte Beliche

567,03

Seguro de utilizadores do comboio

1.076,40

Publicidade Revista Eco 123

1.250,00

TSF

4.477,20

Música

300,00

Produção Eventos
Total

2.435,40
15.612,13
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Subsídios pagos pela C.M.V.B. aos copromotores para pagamento de honorários, deslocações,
seguro de atividades e materiais:
SUBSÍDIOS DA C.M.V.B.
Nome da Entidade

Valor (€)

Almargem

13.612,33

SPEA

18.182,41
Total

31.794,74

Total Global de Despesas: 57.490,41€
Patrocínios angariados pela C.M.V.B. e que entraram diretamente para as suas contas:
PATROCÍNIOS
Nome da Empresa

Valor (€)

InterMarché (Budens e Sagres)

1.500,00

Unite Energy

1.000,00

Niobo

200,00
Total

2.700

Total Global Investido pela C.M. Vila do Bispo.: 54.790,41€
(*)

(*)

Para apurarmos este valor deverá subtrair-se o valor total dos patrocínios (2.700€) ao valor total global das

despesas (57.490,41€).

Analisando os custos acima discriminados conclui-se que o investimento desta 7ªedição do
Festival teve um valor global de 57.490,41€, sendo que os custos foram assegurados de 2
formas:


CMVB: 54.790,41€



Patrocinadores: 2.700€

Efetuando uma comparação ao valor de investimento da edição passada (41.883,72€) registase novamente um acréscimo de investimento por parte do promotor Câmara Municipal de Vila
do Bispo, aumentando o investimento em 15.606,69€. Esta foi a edição com maior investimento
financeiro, devido em grande parte ao aumento do número de dias do evento.
O Intermarché, para além do patrocínio em dinheiro voltou a apoiar o Festival através da
instalação de sinalética na EN125 desde Lagos até Sagres (vide fig.17) e em alguns pontos
onde decorreram atividades, o que ajudou bastante alguns participantes e despertou a atenção
para o evento, e preparou um Kit lanche para que os participantes pudessem de forma prática
levar merendas para as suas atividades a um preço bastante acessível, 3€, e na primeira
compra através da oferta de um voucher apenas a 1€.
Esta edição contou com um investimento financeiro de 57.490,41€ e os valores apurados no
ponto 7, relativos aos gastos pelos participantes durante o Festival foram de 33.880,01€
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verifica-se que este é o ano com o maior valor das receitas obtidas, registando um acréscimo
de 9.817,14€ face ao último ano, que tinha registado o valor de receitas de 24.062,87€.
No entanto é necessário referir, mais uma vez, que o valor total real de receitas obtidas pelo
tecido empresarial é mais elevado, pois é necessário ter em conta que 48,3% dos parceiros
não responderam ao questionário, quase metade dos parceiros, e que existem também muitos
estabelecimentos que mesmo não sendo parceiros do evento têm clientes que estão a
participar no Festival.
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ANEXOS

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

Fig. 3 e 4 – Logótipo do evento, Versão cores, em PT e EN.

Fig. 5 e 6 – Logótipo do evento, Versão P&B, em PT e EN.

Fig. 7 – Pulseira inviolável, oferecida a todos os participantes dando acesso aos descontos oferecidos
pelos parceiros
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Fig. 8 – Frente do panfleto em português, com programa do evento, disponível no secretariado durante os
dias do evento.

Fig. 9 – Verso do panfleto com localização dos parceiros do evento que realizam descontos aos
participantes e localização dos pontos de início das atividades, disponível no secretariado durante os dias
do evento, versão português.
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Fig. 10 – Frente do panfleto em inglês, com programa do evento, disponível no secretariado durante os
dias do evento.

Fig. 11 – Verso do panfleto com localização dos parceiros do evento que realizam descontos aos
participantes e localização dos pontos de início das atividades, disponível no secretariado durante os dias
do evento, versão inglês.
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Fig. 12 – Outdoor afixado na cidade de Portimão patrocinado pela Região de Turismo do Algarve.

Fig. 13 – Sinalética direcional para os pontos de observação mais importantes, patrocínio do Intermaché.
o longo da EN 125, desde Lagos até ao Forte do Beliche (Sagres).

Fig. 14 – Página de Facebook do Festival da edição de 2016, com imagem adaptada
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Fig. 15 – Foto do stand da SPEA com alusão ao Algarve e ao Festival na Birdfair em 2016.
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