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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

As Actividades projectadas pelos Amigos dos Açores - Associação 

Ecológica para 2010 visam, fundamentalmente, promover o contacto 

directo com a natureza, contribuir para uma sociedade cada vez mais 

envolvida e capacitada para uma efectiva participação pública e 

para o voluntariado em prol do ambiente. 

Numa perspectiva de incentivar a participação, no ano de 2010, 

a discussão pública de temas ambientais estará em destaque, com 

enfoque nos temas do bem-estar animal, a prevenção de resíduos e os 

organismos geneticamente modificados. 

Será também maximizado o intercâmbio associativo que terá 

como auge a visita de estudo a realizar à ilha da Madeira em 

colaboração com a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do 

Funchal. 

Apesar de continuarem a constituir actividades da Associação 

até meados do ano de 2010, a gestão das Ecotecas da Ribeira Grande 

e de Ponta Delgada será também alvo de mudança, deixando estas 

estruturas de estar ao encargo da Associação. 

2. GRUPOS DE TRABALHO  

Os Amigos dos Açores - Associação Ecológica desenvolvem as 

suas actividades de modo estruturado em grupos de trabalho, que 

constituem-se como suas unidades operacionais e funcionam de forma 

articulada com a sua Direcção. Em 2010 entrará em pleno 

funcionamento o Grupo pelo Bem-Estar Animal, criado recentemente.  

2.1 Grupo de Actividades de Natureza  

O Grupo de Actividades de Natureza tem por objectivo a 

promoção de acções relacionadas com a observação e interpretação 
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da Natureza e do Ambiente, promovendo o seu melhor conhecimento, 

fruição e valorização.  

São objectivos deste grupo:  

- Realização de actividades de ar livre;  

- Realização de actividades espeleológicas;  

- Realização de actividades aquáticas;  

- Promoção de actividades formativas, encontros e debates 

relacionados com as actividades de natureza;  

- Edição de publicações relacionadas com a promoção do 

património natural e das actividades de natureza.  

Responsável: Paulo Garcia | Contacto: gan@amigosdosacores.pt  

2.2  Grupo de Educação Ambiental e Participação  

O Grupo de Educação Ambiental e Participação tem por fim a 

implementação de actividades relacionadas com a educação 

ambiental e a participação cívica.  

Este Grupo tem como objectivos principais:  

- Apoiar professores e educadores na implementação de 

projectos de educação ambiental nas suas escolas e outras instituições;  

- Coordenar e implementar projectos de educação ambiental da 

Associação;  

- Acompanhar os representantes dos Amigos dos Açores nos 

diversos órgãos consultivos e em grupos de trabalho;  

- Incentivar a participação individual dos cidadãos na defesa do 

ambiente;  

- Organizar acções de voluntariado ambiental.  

Responsável: Eva Almeida Lima | Contacto: geap@amigosdosacores.pt  
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2.3 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 

conhecimento da Natureza e boas práticas ambientais tendo como 

base o uso da fotografia:  

- Observação da flora, fauna e dinâmica da paisagem;  

- Promoção de actividades formativas, encontros, debates e 

desafios relacionados com a fotografia de natureza e ambiente;  

- Edição de publicações nesta área;  

- Realização de exposições;  

- Constituição de um portefólio de fotografia de natureza.  

Responsável: Duarte Sousa | Contacto: gfn@amigosdosacores.pt  

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, a promoção de campanhas de voluntariado animal e a 

difusão de boas práticas animais. 

O Grupo pelo Bem-estar Animal adopta como declaração de 

princípios a Declaração Universal dos Direitos dos Animais.  

Responsável: Célia Pimentel | Contacto: gbea@amigosdosacores.pt  
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3. ACTIVIDADES A DESENVOLVER EM 2010  

3.1 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. 

Em 2010 pretende-se reformular o formato desta edição e 

potenciar a colaboração dos/as associados/as na sua elaboração. 

Estimativa de custo(€) 
Produção e edição 2.500,00 

Despesas com pessoal 1.000,00 
Distribuição 1.000,00 
Total 4.500,00 

   

3.2 Boletim Informativo Mensal 

Em 2010 será criado um novo boletim informativo que será 

difundido por meio electrónico e que terá uma periodicidade mensal. 

Este visará, fundamentalmente, a divulgação das actividades da 

Associação, informações acerca dos diversos grupos de trabalho, bem 

como promover edições e publicações realizadas pela Associação. 

3.3  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. 

Espera-se no ano de 2010 colaborar na organização de encontros 

técnico-científicos e associativos na área ambiental em cooperação 

com outras associações e demais entidades.  
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3.4 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 2010, para além de se prever continuar a adquirir novas obras 

e actualizar a sua base de dados, pretende-se aproximar mais os/as 

associados/as das obras do centro de documentação.  

3.5 Internet 

A internet constitui-se, actualmente, como o meio de maior 

divulgação e disseminação de informações sobre a Associação. 

Pretende-se continuar a aposta nos meios da internet incidindo cada 

vez mais nos meios multimédia e nas redes sociais, de forma a procurar 

um maior contacto com os associados e a sociedade em geral.  

A disponibilização de materiais de trabalho para as diversas 

actividades da Associação (e.g. Coastwatch, SOS Cagarro), a 

disponibilização de publicações, artigos e apresentações de autoria da 

Associação e um sistema de monitorização dos percursos pedestres são 

objectivos para o ano de 2010.  

3.6 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 2010 pretendem-se realizar as seguintes actividades: 
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- 12 passeios pedestres na ilha de São Miguel 

Data Local a Visitar Nível 

23 Janeiro Pico da Pedra – Pinhal da Paz 1 
13 Fevereiro Lagoas das Sete Cidades ½ 

13 Março Ribeira Chã ½ 
25 Abril Marianas 2 
22 Maio Trilho das Alminhas (Achadinha) ½ 
5 Junho Monte Escuro – Ribeira Seca (VFC) 2 
17 Julho Ribeirinha – Praia de S. Iria 2 
7 Agosto Maia – Praia da Viola – R. Funda 2 

18 Setembro Pico da Vara 2/3 
16 Outubro Praia Água d’Alto – Lagoa do Fogo 2 

14 Novembro Furnas – Pico da Areia – R. Quente ½ 
12 Dezembro Percurso do Chá – Porto Formoso 1 

Ponto de encontro: Janeiro– Sede dos Amigos dos Açores | Restantes meses – Escola Domingos Rebelo, P. Delgada 

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

Data Local a Visitar Dificuldade 

1º Quadrimestre Gruta do Carvão (Secadores do Tabaco) Fácil 

2º Quadrimestre Pico da Cruz e Algar da Batalha Médio/Difícil 

3º Quadrimestre Grutas da Ribeirinha Fácil 
 

- 4 passeios de bicicleta na ilha de São Miguel 

Data Local a Visitar Dificuldade 

1º Trimestre Pinhal da Paz Fácil 

2º Trimestre Lagoa das Sete Cidades Fácil 

3º Trimestre Lagoa das Furnas Fácil 
4º Trimestre Buraco de São Pedro Fácil 

 

- 2 passeios de barco  

Data Local a Visitar 

1º Semestre Ilhéus das Formigas 
2º Semestre Zona Oeste da ilha de São Miguel 

 

- Visita de estudo à ilha da Madeira em colaboração com a 

Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal. 

Data Local a Visitar 

8 a 15 Maio Ilha da Madeira 
 

Ao longo do ano decorrerão outras actividades como visitas de 

estudo a áreas protegidas da Ilha de São Miguel ou 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.  

3.7 Promoção do Pedestrianismo  

Pretendem-se continuar a editar e reeditar roteiros de percursos 

pedestres com o intuito da promoção do conhecimento do património 

natural e construído. Pretendem-se, também, efectuar levantamentos 

de novos trilhos pedestres, bem como prestar apoio de entidades 

terceiras no que respeita à sua homologação.  

3.8  Fotografia de Natureza  

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.  

Data Local a Visitar 

1º Trimestre Lagoa do Fogo 

2º Trimestre Furnas 

3º Trimestre Lagoas das Sete Cidades 

4º Trimestre Jardins de Ponta Delgada 
 

Para 2010 estão previstas diversas exposições fotográficas 

relacionadas com a fotografia de natureza, nomeadamente com o 

termalismo e a biodiversidade. Pretendem-se, também, promover 

acções de formação relacionadas com a fotografia de natureza, bem 

como adquirir material fotográfico de apoio às actividades a 

desenvolver. Será, ainda, finalizado o portefólio de fotografia de 

natureza que ficará disponível na internet.  
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3.9 Bem-Estar Animal  

Uma vez que o Grupo pelo Bem-Estar Animal foi criado 

recentemente serão criados no inicio de 2010 materiais que visem a 

promoção do grupo, que visa dotar a sociedade com uma nova forma 

de olhar e tratar os animais, como seres sensíveis. 

Serão desenvolvidas diversas actividades que consistirão em 

visitas de estudo a diversos locais de interesse para o bem-estar animal, 

cabendo a cada trimestre de 2010 o destaque de uma temática 

animal.  

Data Temática animal 

1º Trimestre Animais de companhia 

2º Trimestre Animais em cativeiro 

3º Trimestre Animais de produção 
4º Trimestre Animais selvagens 

 

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

animal nas suas diversas temáticas, bem como a promoção de 

actividades de voluntariado em prol dos animais, como será o caso da 

campanha de salvamento do cagarro e o apoio da adopção de 

animais de companhia abandonados.  

3.10  Participação Activa Ambiental  

De modo a incentivar a participação pública em assuntos 

ambientais da actualidade será promovido um ciclo de debates 

acerca de temas ambientais que se constituem relevantes para o 

exercício de uma cidadania ambientalmente responsável. 

Pretende-se em 2010 destacar os temas da prevenção e 

reutilização de resíduos, os organismos geneticamente modificados, as 

alterações climáticas, a participação pública e a conservação da 

natureza.  
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3.11 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.  

Os Amigos dos Açores – Associação Ecológica pretendem 

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 grátis) destinadas a grupos escolares e o acompanhamento a visitas 

turísticas em horário próprio e diferenciado, durante todo ano. 

Pretende-se em 2010 efectuar algumas alterações ao modo de 

visitação da Gruta do Carvão – Troço do Paim, melhorar a visibilidade, 

acessibilidade e atractividade do local, bem como reforçar a 

respectiva segurança, pelo que as alterações serão discutidas com a 

tutela deste espaço protegido e orçamentadas através de forma 

individualizada em relação ao presente plano de actividades. 

3.12 Apoio às escolas  

O apoio às escolas e outras instituições de educação e apoio 

social será realizado através da disponibilização de materiais de apoio, 

editados pelos Amigos dos Açores, sobre diversas temáticas ambientais 

e de sustentabilidade, e da realização de acções de sensibilização. De 

entre os temas a abordar, será dado destaque às questões 

relacionadas com a água, a energia, os resíduos, a biodiversidade e a 

geodiversidade, a participação activa ambiental, o ordenamento do 

território e o bem-estar animal. 
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3.13  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 Biodiversidade, a 

Associação dedicará 2010 à participação activa em prol da 

biodiversidade e do bem-estar animal.  

3.14 Ecodiversidade dos Açores 

Com este projecto pretende-se dar a conhecer e contribuir para 

a conservação do património natural dos Açores através da realização 

de publicações acerca da ecologia, paisagem, biodiversidade e 

geodiversidade.  

Por se tratar de zonas de especial interesse para a biodiversidade, 

durante o ano de 2010, serão alvo de especial atenção as zonas 

húmidas dos Açores.  

3.15  Coastwatch Europe  

O projecto Coastwatch Europe pretende alertar para os principais 

problemas do litoral, através da sua observação directa, 

nomeadamente aqueles que resultam da ocupação humana ao longo 

de várias gerações, intensificada nas últimas décadas do século XX. No 

entanto, o Coastwatch Europe não é, apenas, a recolha de informação 

e monitorização do litoral, pois engloba a consciencialização, 

educação ambiental e o nível da participação pública nas decisões 

que têm a ver directamente com o litoral.  

Os Amigos dos Açores – Associação Ecológica, como 

coordenadores deste projecto na ilha de São Miguel, irão promover o 

seu desenvolvimento junto dos seus associados, público em geral, 
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escolas e outras instituições durante o primeiro trimestre de 2010, dado o 

prazo de implementação estabelecido pelos coordenadores nacionais.  

3.16  Ecotecas da Ribeira Grande e Ponta Delgada 

Por indicação da Secretaria Regional do Ambiente e do Mar, 

entidade responsável pela Rede Regional de Ecotecas dos Açores, os 

Amigos dos Açores – Associação Ecológica deixarão de gerir as 

Ecotecas da Ribeira Grande e de Ponta Delgada no final do primeiro 

semestre de 2010. 

Na sequência de um Protocolo a estabelecer com a Secretaria 

Regional do Ambiente e do Mar, os Amigos dos Açores – Associação 

Ecológica darão apoio à transição do modelo de gestão dos referidos 

centros de educação ambiental. 

3.17  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.  

A Associação tem representação, de momento, nas seguintes 

Comissões Acompanhamento: Conselho Regional do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, Revisão do Plano Director Municipal de 

Lagoa e Comissão de Acompanhamento dos Percursos Pedestres da 

Região Autónoma dos Açores, podendo vir a representar-se noutras 

comissões, a convite das entidades promotoras. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atendendo às Actividades projectadas para 2010 espera-se, 

principalmente contribuir para uma sociedade mais conhecedora dos 
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seus direitos e deveres ambientais, de modo a que este conhecimento 

as torne mais activas em prol do ambiente e da natureza, adoptando 

cada vez mais como valor essencial a responsabilidade ambiental. 

No plano associativo espera-se que a cooperação entre os/as 

associados/as seja cada vez mais fortalecido e reforçado pelo 

contacto com a experiência de outros movimentos associativos 

 


