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1. NOTA INTRODUTÓRIA
As actividades planeadas pelos Amigos dos Açores - Associação
Ecológica para 2015 visam, fundamentalmente, a continuidade de
acções desenvolvidas nos anos transactos, com o foco na valorização
da qualidade do ambiente e da natureza.
No seguimento dos trabalhos desenvolvidos nos anos anteriores, é
apresentado um conjunto de actividades que pretende captar a
participação de associados e do público em geral.
Em 2015 os Amigos dos Açores – Associação Ecológica planeiam
a manutenção da gestão da visitação da Gruta do Carvão – Troço
Paim, nos moldes do modelo consolidado nos anos anteriores,
perspectivando a criação de um plano de formação espeleológica
adaptado à realidade vulcanoespeleológica regional.
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2. ACTIVIDADES PARA 2015
2.1.1 Conhecer para Proteger
Tendo por objectivo principal o contacto directo com a natureza
e o ambiente 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 2015 pretendem-se realizar as seguintes actividades:
- 12 passeios pedestres mensais na ilha de São Miguel
Data

Local a Visitar

17 de Janeiro

Pico da Pedra – SV Ferreira

7 de Fevereiro

Serra Devassa – Serra Gorda

7 de Março

Ribeira das Três Voltas

25 de Abril

Sete Cidades

16 de Maio

Terras de Nosso Senhor – Terras d’El Rei

20 de Junho

Monte Escuro – Vila Franca do Campo

11 de Julho

Pico dos Bodes – Povoação

1 de Agosto

Cumieira da Lagoa do Fogo

12 de Setembro

Pico da Vara

10 de Outubro

Furnas – Ribeira Quente

14 de Novembro

Ajuda da Bretanha

5 de Dezembro

Portinho das Feteiras
Ponto de encontro: Escola Domingos Rebelo

- 1 visita de estudo à ilha do Pico
Data

Local a Visitar

10 a 14 de Junho

Visita de estudo – Ilha do Pico

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 na
página

Web

da

Associação

através

do

link

directo

http://www.amigosdosacores.pt/?page_id=2429
Estimativa de custo(€)
Conhecer para Proteger

4.000,00

2.1.2 Roteiros Ambientais
Em 2015 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.
Estimativa de custo(€)
Edições

3.000,00

2.1.3 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 levarão na voltar a editar,
semestralmente, o Boletim Vidália, no formato papel e formato
electrónico.
Estimativa de custo(€)
Boletim Vidália
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2.000,00

2.1.4 Participação Activa Ambiental
De modo a incentivar a participação pública em assuntos
ambientais da actualidade serão promovidos actividades de reflexão e
debate acerca de temas ambientais que se constituem relevantes para
o exercício de uma cidadania ambientalmente responsável.
Perspectiva-se

que

a

biodiversidade,

o

pedestrianismo,

a

espeleologia e a sejam os temas de desenvolvimento.
Estimativa de custo(€)
Participação Activa Ambiental

5.000,00

2.1.5 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.
Estimativa de custo(€)
Apoio às escolas

4.000,00

2.1.6 Congressos, Seminários e Formação
A participação e organização de 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.
No seguimento do trabalho dos anos anteriores será criado um
plano

de

formação

espeleológica

adaptado

à

realidade

vulcanoespeleológica regional, que pretenderá captar um maior
número de interessados no património natural subterrâneo.
Estimativa de custo(€)
Congressos, Seminários e Formação

6.000,00
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2.1.7 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.
Estimativa de custo(€)
Representação em Comissões

2.000,00

2.1.8 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,
bem como realizar exposições fotográficas e acções de formação
relacionadas com a fotografia de natureza.
Em continuidade com o trabalho desenvolvido nos últimos anos,
perspectiva-se a conclusão da digitalização do arquivo fotográfico e
documental da Associação.
Estimativa de custo(€)
Fotografia de Natureza

2.000,00

2.1.9 Gruta do Carvão
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.
Pretende-se continuar a disponibilizar o apoio à sua visitação num
regime de visitas guiadas e apoiadas em modelo de visitação prédefinido. Este modelo inclui o acompanhamento de visitas de estudo
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(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.
Para além da visitação regular e visitas de estudo, em 2015
projecta-se, nos moldes do modelo consolidado nos anos anteriores, a
consolidação da expansão da respectiva visitação a uma maior
extensão do troço a grupos especializados, sob marcação.
Estimativa de custo(€)
Gruta do Carvão (funcionamento)

28.000,00

Gruta do Carvão (Investimento)

4.000,00

2.1.10

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, biodiversidade, geodiversidade e espeleologia.
Estimativa de custo(€)
Edições

5.000,00

2.1.11

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.
Estimativa de custo(€)
Comemorações

2.1.12

2.000,00

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,
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etc.), e materiais multimédia, cujos títulos se encontram pesquisáveis na
página web da Associação.
Em 2015 prevê-se a continuação da aquisição de obras e
actualização da base de dados.
Estimativa de custo(€)
Centro de Documentação

2.1.13

1.000,00

Comunicação

Durante o ano de 2015, os Amigos dos Açores – Associação
Ecológica pretendem manter uma estratégia de comunicação que
vise, fundamentalmente, o contacto regular com o público geral
através da página Web, das redes sociais e através dos órgãos de
comunicação social.
Estimativa de custo(€)
Total
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1.000,00

