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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

As actividades planeadas pelos Amigos dos Açores - Associação 

Ecológica para 2011 visam, fundamentalmente, promover um maior 

conhecimento da natureza e do ambiente por parte dos seus 

associados e da população em geral, dotando os diversos elementos 

da sociedade de maior capacidade de intervenção nas questões que 

se relacionam com as áreas de actuação da Associação. 

A exemplo dos anos anteriores pretende-se manter o intercâmbio 

com associações ecologistas da Macaronésia (Madeira e Ilhas 

Canárias) que terá como auge a visita de estudo a realizar às ilhas 

Canárias, em colaboração com a Associação Turcon – Ecologistas En 

Acción. 

Em 2011 os Amigos dos Açores – Associação Ecológica deixam de 

gerir as Ecotecas de Ponta Delgada e da Ribeira Grande, mantendo a 

gestão da visitação da Gruta do Carvão – Troço Paim, projectando este 

ano como o ano de consolidação do actual modelo de visitação. 
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2. ACTIVIDADES PARA 2011 

Os Amigos dos Açores - Associação Ecológica propõe-se a 

desenvolver as actividades previstas para 2011 de modo estruturado nos 

seus grupos de trabalho, que constituem-se como suas unidades 

operacionais e funcionam de forma articulada com a sua Direcção.  

Existe, porém, um conjunto de actividades que são transversais 

aos grupos de trabalho, pelo que não se enquadram nestas unidades 

operacionais, sendo dinamizadas directamente pela Direcção. 

 

2.1 Actividades do Grupo de Actividades de Natureza  

O Grupo de Actividades de Natureza tem por objectivo a 

promoção de acções relacionadas com a observação e interpretação 

da Natureza e do Ambiente, promovendo o seu melhor conhecimento, 

fruição e valorização.  

 

Responsável: Paulo Garcia 

  Contacto: gan@amigosdosacores.pt  

  

2.1.1 Conhecer para Proteger  

Tendo por objectivo principal o contacto directo com a natureza 

e o ambiente através da actividade física não competitiva pretende-se, 

com as actividades de natureza inseridas no projecto Conhecer para 

Proteger, contribuir o melhor conhecimento e monitorização do 

território, bem como a criação de massa crítica em prol da 

participação activa ambiental. 

Em 2011 pretendem-se realizar as seguintes actividades: 

- 12 passeios pedestres na ilha de São Miguel 

mailto:gan@amigosdosacores.pt
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Data Local a Visitar 

22 Janeiro Buraco de São Pedro 

12 Fevereiro Sete Cidades 

12-Março Faial da Terra – Povoação 

07 Abril Água d’Alto – Ribeira Chã 

14 Maio Praia da Viola 

05 Junho Monte Escuro – Água d’Álto 

09 Julho Achadinha 

13-15 Agosto São Miguel Lés-a-Lés 

10 Setembro Pico da Vara 

23 Outubro Quatro Lagoas 

12 Novembro Barrosa – Marianas – Remédios 

10 Dezembro Percurso do Chá – Porto Formoso 

Ponto de encontro: Janeiro – Sede dos Amigos dos Açores | Restantes meses – Gruta do Carvão (Paim), P. Delgada 

  

- 3 visitas de estudo a cavidades vulcânicas da ilha de São Miguel 

Data Local a Visitar 

1º Quadrimestre Pico do Sapateiro 

2º Quadrimestre Gruta de Água de Pau 

3º Quadrimestre Gruta das Feteiras 
 

 

- 3 passeios de bicicleta na ilha de São Miguel 

Data Local a Visitar 

1º Quadrimestre Sete Cidades 

2º Quadrimestre Achada das Furnas 

3º Quadrimestre Capelas – Rabo de Peixe 
 

 

- 2 visitas de estudo 

Data Local a Visitar 

10-13 Junho Visita de estudo – Ilha das Flores 

1-8 Outubro Visita de Estudo – Ilhas Canárias 

 

Ao longo do ano decorrerão outras actividades, como visitas de 

estudo a outros locais de interesse ambiental.  
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Para as saídas de campo/visitas de estudo serão desenvolvidos 

materiais informativos de apoio difundidos antecipadamente, por via 

electrónica, através dos meios da associação.  

O regulamento das actividades de natureza encontra-se em 

http://www.amigosdosacores.pt/?page_id=2429 

2.1.2 Roteiros Ambientais 

Em 2011 projecta-se a continuação da edição e reedição de 

roteiros ambientais relativos a percursos pedestres e outras actividades 

de natureza, com o intuito da promoção do conhecimento do 

património natural e cultural. Projectam-se, também, levantamentos de 

novos locais de interesse para a prática de actividades de natureza, 

bem como a prestação de apoio a entidades terceiras no que respeita 

à sua identificação e promoção.  

2.2  Grupo de Educação Ambiental e Participação  

O Grupo de Educação Ambiental e Participação tem por 

finalidade a implementação de actividades relacionadas com a 

educação ambiental e a participação cívica.  

 

Responsável: Diogo Caetano 

  Contacto: geap@amigosdosacores.pt 

  

2.2.1 Boletim Vidália  

A publicação de artigos sobre a problemática do património 

natural e construído, a crise ambiental e a divulgação das actividades 

associativas são os objectivos que levam a editar, semestralmente, o 

Boletim Vidália, no formato papel e formato electrónico.  

http://www.amigosdosacores.pt/?page_id=2429
mailto:geap@amigosdosacores.pt
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2.2.2 Participação Activa Ambiental  

De modo a incentivar a participação pública em assuntos 

ambientais da actualidade serão promovidos debates acerca de temas 

ambientais que se constituem relevantes para o exercício de uma 

cidadania ambientalmente responsável.  

2.2.3 Apoio às escolas  

O apoio às escolas e outras instituições de educação e de apoio 

social será realizado através da disponibilização de materiais de apoio, 

editados pelos Amigos dos Açores – Associação Ecológica, sobre 

diversas temáticas ambientais, e da realização de acções de 

sensibilização.  

2.2.4  Congressos, Seminários e Formação  

A participação em congressos, seminários e acções de formação 

na área do ambiente e conservação da natureza, fundamental para o 

desenvolvimento das actividades da Associação, continuará a constituir 

uma das suas actividades.  

2.2.5 Representação em Comissões  

Os Amigos dos Açores – Associação Ecológica, continuarão a 

participar, como Organização Não Governamental do Ambiente, em 

comissões de planeamento que apresentem interesse em matéria de 

ambiente e conservação da natureza, por solicitação das entidades 

responsáveis pela sua execução.  

2.3 Actividades do Grupo de Fotografia de Natureza  

O Grupo de Fotografia de Natureza tem por objectivos a 

divulgação e a defesa do património natural dos Açores através da 

fotografia e o desenvolvimento de acções para a divulgação de 
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conhecimento da Natureza e boas práticas ambientais tendo como 

base o uso da fotografia. 

 

Responsável: Duarte Sousa 

  Contacto: gfn@amigosdosacores.pt 

  

Pretende-se continuar a divulgar a importância da fotografia para 

a preservação e valorização do património natural dos Açores. 

Para tal, realizar-se-ão saídas de campo de carácter fotográfico, 

com uma periodicidade mínima trimestral, privilegiando, 

essencialmente, as áreas protegidas e os jardins da Ilha de S. Miguel.  

Planeiam-se exposições fotográficas e acções de formação 

relacionadas com a fotografia de natureza, bem como adquirir material 

fotográfico de apoio às actividades a desenvolver.  

2.4  Grupo pelo Bem-Estar Animal  

O Grupo pelo Bem-Estar Animal desenvolve as suas actividades 

partindo do reconhecimento de que os todos os animais são seres 

dotados de sensibilidade e que devem ter uma vida digna, não 

devendo ser sujeitos a dores ou sofrimento evitáveis.  

Os objectivos fundamentais deste grupo são a contribuição para 

o reconhecimento social do bem-estar animal e dos direitos dos 

animais. 

 

Responsável: David Santos e Carolina Ferraz 

  Contacto: gbea@amigosdosacores.pt 

O Grupo pelo Bem-Estar Animal, no seu continuo propósito de 

criar na sociedade uma nova forma de olhar e tratar os animais, 

desenvolverá ao longo do ano diversos projectos, actividades e visitas 

de estudo a locais de interesse. A sua acção estará centrada em cinco 

mailto:gfn@amigosdosacores.pt
mailto:gbea@amigosdosacores.pt
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áreas que pretendem abranger as diferentes situações, tipologias e 

problemáticas relacionadas com o bem-estar animal: 

Animais de companhia. Pretende-se sensibilizar a sociedade de 

forma a evitar o abandono de animais domésticos; promover a 

adopção daqueles animais que já foram abandonados; contribuir para 

a implementação duma campanha de esterilização de cães e gatos 

que evite o excesso destes animais e o seu posterior abate nos canis; 

visitar os canis existentes ou de nova criação para conhecer as suas 

instalações. 

Animais em cativeiro. Pretende-se contribuir para o fecho de 

instalações zoológicas ilegais; realizar visitas àquelas ainda existentes; 

sensibilizar a sociedade de forma a evitar a manutenção em cativeiro 

de animais não domésticos; alertar para os perigos de manter em 

cativeiro espécies exóticas. 

Animais de produção. Pretende-se denunciar a falta de 

condições de determinadas explorações agrícolas, nomeadamente a 

manutenção de gado em terrenos convertidos em lodaçais; sensibilizar 

a sociedade sobre as vantagens duma dieta equilibrada com um 

menor consumo de carne e de uma maior qualidade. 

Animais em espectáculos. Pretende-se contribuir para o avanço 

civilizacional que leva inevitavelmente à abolição das touradas, 

dignificando assim a condição humana e acabando com a tortura 

animal vista como espectáculo; contribuir para a protecção da 

infância impedindo o seu aceso aos espectáculos ainda existentes; 

sensibilizar a sociedade contra a utilização de animais em circos. 

Animais selvagens. Pretende-se continuar com a campanha de 

salvamento do cagarro, promovendo também uma maior sensibilização 

da sociedade em relação a esta espécie; favorecer a protecção de 

habitats essenciais para determinadas espécies ameaçadas como o 
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priôlo; promover a observação de aves, nomeadamente das 

numerosas espécies migratórias invernais; contribuir para a proibição da 

caça das aves migratórias e das aves nativas com escassos efectivos 

populacionais; velar pelo cumprimento dos códigos de conduta na 

observação turística de cetáceos. 

Prevê-se, também, a realização de debates acerca do bem-estar 

animal nas suas diversas temáticas e acerca do reconhecimento dos 

direitos dos animais, bem como a promoção de actividades de 

voluntariado em prol dos animais.  

2.5 Actividades transversais aos Grupos de Trabalho  

2.5.1 Gruta do Carvão (Troço do Paim)  

Aberta regularmente ao público desde Agosto de 2007, a Gruta 

do Carvão – Troço do Paim é uma mais valia educacional e turística da 

Ilha de São Miguel.  

 

Responsável: Luís Mendonça 

  Contacto: grutadocarvao@amigosdosacores.pt 

Pretende-se continuar a disponibilizar o apoio à sua visitação num 

regime de visitas guiadas e apoiadas em modelo de visitação pré-

definido. Este modelo inclui o acompanhamento de visitas de estudo 

(previamente marcadas e gratuitas para os estabelecimentos de 

ensino) destinadas a grupos escolares e o acompanhamento a visitas 

turísticas em horário próprio e diferenciado, durante todo ano. 

Pretende-se, em 2011, consolidar o modelo de visitação desta 

cavidade vulcânica e projectar possíveis novas formas de interacção 

com os visitantes. 

mailto:grutadocarvao@amigosdosacores.pt
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2.5.2 Edições 

Com novas edições de livros, folhetos e brochuras pretende-se 

dar a conhecer bem como contribuir para a conservação do 

património natural dos Açores através da realização de publicações 

acerca da ecologia, paisagem, biodiversidade e geodiversidade.  

2.5.1 Comemorações  

A exemplo dos anos anteriores, pretendem-se assinalar algumas 

datas importantes no calendário para a protecção da natureza, do 

ambiente e do bem-estar animal.  

Por se tratar do Ano Internacional da Floresta, a Associação 

dedicará em 2011 particular atenção à floresta nativa açoriana.  

 

2.5.2 Centro de Documentação dos Amigos dos Açores  

O Centro de Documentação dos Amigos dos Açores é constituído 

por uma biblioteca, onde é possível consultar bibliografia sobre diversas 

temáticas ambientais (natureza, ambiente, água, energia, resíduos, 

etc.), e materiais multimédia, cujos títulos se encontram pesquisáveis na 

página web da Associação.  

Em 2011, para além de se prever continuar a adquirir novas obras 

e actualizar a sua base de dados, pretende-se colocar o centro de 

documentação no mesmo espaço da sede e adquirir novo mobiliário 

que permita uma maior aproximação dos/as associados/as às obras 

disponíveis.  

2.5.3 Comunicação 

Durante o ano de 2011, os Amigos dos Açores – Associação 

Ecológica pretendem manter uma estratégia de comunicação que 

vise, fundamentalmente, o contacto regular com o público geral 
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através da página Web, das redes sociais e através dos órgãos de 

comunicação social. 

Para além destes formatos, o contacto com os associados será 

efectuado através do envio regular de emails, do boletim informativo 

mensal e da utilização de listas de discussão.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo às actividades projectadas para 2011 espera-se 

proporcionar aos associados um maior contacto com a natureza e o 

ambiente, quer na vertente lúdica quer na vertente formativa e 

pedagógica. 

Espera-se, também, continuar a interceder junto da sociedade 

em prol de uma maior visibilidade e reconhecimento da importância 

das questões relacionadas com a conservação da natureza e a gestão 

ambiental, enquanto vectores fundamentais de um desenvolvimento 

sustentável que assegure a melhor qualidade de vida com o mínimo 

dano ecológico para as gerações futuras. 

Com o abandono da gestão das Ecotecas de Ponta Delgada e 

da Ribeira Grande, e com a consolidação do modelo de gestão da 

visitação da Gruta do Carvão – Troço Paim, espera-se que 2011 

represente um ano com maior disponibilidade para a definição de 

novas actividades e novos paradigmas de actuação, que materializem 

inovadoras formas de defesa e valorização do ambiente, bem como de 

promoção da conservação da natureza. 


