
 
 

  
 

 

 
 
 
 

Hora de 
início 

Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 

9h30  

Curso de 
Formação 

Participação 
Pública 

Grupo da Biodiversidade Marinha  Grupo dos Moluscos  

10h  Grupo das Plantas 

Formação 
Inicial em 

Observação 
de Aves 

Passeio 
Pedestre 

Conversas

Formação 
Inicial em 

Observação 
de Aves 

14h  Grupo dos 
Artrópodes

Grupo das Aves 
Terrestres 

Batismo de 
mergulho 

Grupo de 
Identificação das Aves 

Marinha 
14h30  Grupo das Aranhas 

 

15h   Grupo dos Briófitos  

16h Curso de 
Formação 

Participação 
Pública 

 
18h Debate 

 Exposição Fotográfica- A Praia da Vitória através dos olhos dos Observadores de Aves  



 
 

DDeebbaattee  
Gestão Integrada na Baía da Praia da Vitória, Simulação, Cenários e diálogo 

Dia 10 de Março das 18h às 20h 
 

 Desde de 2009 está ser desenvolvido um projeto de investigação sobre Gestão Integrada na 
Baía da Praia da Vitória. Neste âmbito e ao longo dos últimos 3 anos foi desenvolvida uma análise 
integradas da Baía agora presente numa plataforma de simulação acessível a todos. Nesta 
plataforma pode-se encontrara uma descrição qualitativa e quantitativa do estado atual de parte dos 
recursos naturais e possíveis cenários com base na integração dos valores ambientais, sociais e 
económicos. 
  

Venha experimentar e deixar o seu contributo! 
 

Local: Sala Multimédia da Casa da Juventude na Praia da Vitória 
Inscrição prévia necessária: helenaguimaraes@uac.pt ou 968829544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participação Pública Ativa: Formação de Facilitadores
8 de Março 9 de Março 

9h  

 Auto-Conhecimento e os outros. 
 ImproFacilitação. 
 Dinâmicas de Grupo 

13h Almoço 

14h30 Facilitação Faseada 
 Apresentação e explicitação da metodologia. 
 Perspectivas dos actores-chave. 
 Clarificação dos interesses das partes. 
 Geração de Alternativas. 
 Compromisso preliminar. 
 Discussão do Processo e dos Resultados/Debate 

16h 

 .Apresentação e distribuição de documentação 
 ·Estratégia de Facilitação: apresentação de caso de estudo 
 ·Interesses vs Posições 
 ·Comunicação e Interação. 
 ·Componentes da Comunicação. 

 
 

19h30 Jantar Fim 

22h Fim 



 
 

PPaarrttiicciippaaççããoo  PPúúbblliiccaa  AAttiivvaa::  FFoorrmmaaççããoo  ddee  FFaacciilliittaaddoorreess  88  ee  99  ddee  MMaarrççoo  

Objetivos 
Formação de facilitadores que possam assegurar no terreno processos participativos envolvendo grupos alargados de tipologias variadas de 
actores em processos de decisão, avaliação de programas, desenvolvimento de ações.  
Capacitação para a dinamização de grupos/redes e aquisição de competências para o assegurar de trabalho em equipas multidisciplinares e 
intra/inter institucionais. 
Formadores  
Lia Vasconcelos 
Licenciada em Arquitectura e Doutorada em Engenharia do Ambiente/Sistemas Sociais. Docente DCEA/FCT/UNL. Investigadora do 
IMAR em novas formas de tomada de decisão e governância em planeamento e gestão ambiental. Coordenadora do MarGov. Coordenou, em 
2006, o processo participativo para a Cova da Moura. Foi responsável por estruturar, coordenar e conduzir os Fóruns Participativos da 
Campanha Douro Limpo. É co-editora de diversas publicações. 
Úrsula Caser 
Mestre Europeia em Mediação - Gestão Consensual e Extrajudicial de Conflitos. Especialista em Mediação Ambiental. Tem-se dedicado à 
formação e consultoria na área dos processos participativos, facilitação e mediação de conflitos. 
Horário 
Quinta-feira 16h às 22h 
Sexta-feira 9h às 19h30 
    Duração: 15 horas 
       Valor da Inscrição: disponível em breve 
Inscrições: 
Direção Regional da Associação Os Montanheiros 
Telf. (+351) 295 212 992 Tlm. (+351) 961 362 215 
Fax. (+351) 295 216 465 
        E-mail:montanheiros@montanheiros.com 
               Site:www.montanheiros.com 
Dados: nome, idades, formação académica e atividade profissional 
 



 
 

Grupos de Identificação 

Venha conhecer o dia-a-dia de um investigador, enquanto descobre a biodiversidade que o rodeia. 

Durante 3 horas sábado ou domingo integre um dos grupos de identificação e trabalhe em conjunto com investigadores da 
Universidade dos Açores na identificação dos organismos vivos que nos rodeiam. Cada grupo de identificação é liderado 
por um especialista. Em conjunto, irá identificar o maior número de espécies possível de um determinado grupo de animais 
ou plantas. 

Todos os interessados são bem-vindos. O ambiente é descontraído e informal. Não são necessários quaisquer 
conhecimentos prévios. 

É necessário inscrição prévia! Crianças com idades inferiores a 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto. 

Inscrições: helenaguimaraes@uac.pt 
Telefone: 968839544 

Os grupos que pode integrar: 

- Grupo da biodiversidade marinha. Venha descobrir o que encontramos no fundo do mar! 
Dia 10 de Março das 9h às 13h. 
Ponto de encontro: Sala Movimento na Academia da Juventude. 
Liderado pelo Prof. Pedro Barreiros e organizado pela empresa Octopus 
Requisitos: Formação Padi – Open Water Diver 
É gratuito o mergulho e garrafa. Todo o material extra terá de ser adquirido com a empresa Octopus: 
http://www.octopusportugal.com/ 
Inscrições: Diretamente com a Octopus: Email: geral@octopusportugal.com 
TLM: 912 513 906 ou 965 431 985 



 
 

 Grupo de Identificação dos artrópodes – Venha conhecer este grupo de seres vivos onde encontramos os insetos, os 
caranguejos, as centopeias, entre outros… 
Liderado pelo Prof. Paulo Borges 
Dia 10 de Março das 14h às 17h 
Ponto de encontro: Paul da Praia às 14h. 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
- Grupo de identificação das Aranhas 
Liderado pelo investigador Pedro Cardoso 
Dia 10 de Março das 14h00 às 17h 
Ponto de encontro: Paul da Praia às 14h 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
- Grupo de identificação dos Briófitos. Venha conhecer os musgos e plantas afins! 
Liderado pela Prof. Rosalina Gabriel  
Dia 10 de Março das 14h00 às 17h 
Ponto de encontro: Cabo da Praia às 14h 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
- Grupo de identificação dos Moluscos Marinhos 
Liderado pelo Doutor Sérgio Ávila 
Dia 11 de Março das 9h00 às 13h 
Ponto de encontro: Sala Movimento na Academia da Juventude às 09:00h (não se atrasem - a maré-baixa não espera!!). 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444 podem e devem vir!) 
Trazer chinelos de praia / botas de mergulho, toalha e vestuário compatível com uma saída à beira-mar. 
 
 



 
 

- Grupo de identificação das Aves marinhas 
Os Açores representam um refúgio importante para as aves marinhas do Atlântico nordeste. Algumas como 
as gaivotas permanecem nas nossas ilhas durante todo o ano, outras como as cagarras começam agora a 
regressar dos mares do sul. Venha saber mais sobre estas aves e observá-las no seu habitat natural.  
Liderado pela investigadora Verónica Neves  
Dia 11 de Março das 14h às 17h 
Ponto de encontro: Octopus, Clube Naval da Praia da Vitória 
Diretamente com a Octopus 
Email: geral@octopusportugal.com 
TLM: 912 513 906 ou 965 431 985 
 
- Grupo de identificação das Aves 
Liderados por Carlos Pereira 
Dia 11 de Março das 14h30 às 17h 
Ponto de encontro: Sala Movimento na Academia da Juventude às 14h. 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
- Grupo de identificação das Plantas 
Liderados por Cecília Melo 
Dia 10 de Março das 10h às 13h 
Ponto de encontro: Academia da Juventude às 10h 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Grupos de Identificação
  10 de Março 
9:30 Grupo de Identificação da Biodiversidade Marinha 

 Pedro Barreiros – UAC 
Octopus 

Grupo das Plantas 
Cecília Melo 

UAC 
10:00

13h
13:00
13:30

14:00
Os artrópodes – Paulo Borges 

CITA-A 
As aranhas - Pedro Cardoso 

CITA-A 
Os Briófitos – Rosalina 

Gabriel CITA-A 

14:30

Grupo de Identificação de 
Artrópodes  

Paulo Borges CITA-A 

Grupo de Identificação das 
Aranhas  

Pedro Cardoso – CITA-A 

Grupo de Identificação de 
Briófitos 

Rosalina Gabriel – CITA-A 

15:00

15:30
16:00
16:30
17:00



 
 
 

Os Grupos de Identificação
11 de Março 

9:00 Os Moluscos – Sérgio Ávila CIBIO - UAC 
 

13:00  

14:00 

Grupo de Identificação das Aves  
Carlos Pereira  

Grupo de Identificação das Aves Marinha 
Verónica Neves DOP-UAC  

 

14:30 

15:00 
15:30 
16:00 
16:30 

17:00 

17:30 

 

 

 



 
 

Passeio Pedestre 

Venha caminhar connosco!  

Um passeio descontraído e de reduzida dificuldade em que pode disfrutar da natureza ao mesmo 
tempo que fica a conhecer melhor o que o rodeia.  

 
Domingo dia 11 de Março às 10h 
Uma praia da areia e escarpas 
Ponto de encontro: Entrada da Academia da Juventude, Praia da Vitória. 
Liderado pela Associação os Montanheiros 
Inscrições helenaguimaraes@uac.pt ou 968829444  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Exposição Fotográfica 

A Praia da Vitória através dos olhos dos Observadores de Aves 
Praia da Vitória “A Birder´s Eye View” 

A comunidade de observadores de aves residentes e visitantes da Praia da Vitória disponibilizou 
um conjunto de imagens acompanhadas de um texto interpretativo que demonstram como a Praia 
da Vitória é vista por este grupo. 

The community of birders of Praia da Vitória (visitors and locals) donated a group of images accompanied by a 
interpretative text that show their view of Praia da Vitória. 

A observação de aves na Baía da Praia da Vitória é uma atividade crescente e muitas vezes envolve 
fotografia. As fotografias são registos não só de imagem, mas muito mais… 

Bird observation is a growing activity at Praia da Vitória that most of times involves photography. Photography is 
not just an image record but much more… 

Venha conhecer! 

Came and see! 

Local (Place): local a definir 

 



 
 

Batismo de mergulho Dia 10 de Março às 14h30 

É perigoso, experimentar, mergulhar com garrafa? 

Absolutamente, Não. 

A Octopus através do seu experiente instrutor de mergulho tomará conta de tudo o que for necessário para 
que tenha uma experiência inesquecível no mundo subaquático. Cada habilidade será demonstrada pelo 
instrutor num ambiente controlado e de baixa profundidade e ele estará sempre ao seu lado ao longo desta sua 
aventura subaquática. 

Descrição: O mundo subaquático está à espera de ser explorado, e se procura uma nova aventura 
subaquática, tem aqui o que você necessita para "molhar " o seu apetite. Com um instrutor qualificado e 
atencioso, depois de um briefing rápido, entrará na água pouco profunda, piscina ou praia, onde irá realizar 
alguns exercícios básicos debaixo de água durante cerca de 25 minutos. De seguida, iremos até ao mar aberto, 
onde faremos a nossa verdadeira experiência de mergulho com garrafa.  

Duração: Meio dia 

Requisitos: 10 anos ou mais, ser saudável e saber nadar. 

Inscrições: Diretamente com a Octopus 
Email: geral@octopusportugal.com 
TLM: 912 513 906 ou 965 431 985 
 



 
 

Conversa sobre os Valor dos Nossos Recursos Naturais: Agora e no futuro… 

Dia 11 de Março das 10h às 13h 

Comunicação para suscitar diálogo… 

10:00 O projeto de Recuperação do Paul da Praia da Vitória, como foi e como será 
Paulo Messias- Câmara Municipal da Praia da Vitória 

10:20 

11:40 Desafios na gestão de áreas Naturais – João Bettencourt Direção Regional do Ambiente. 
11:00 Pausa para o café 
11:20 O Potencial turístico da Biodiversidade Marinha – Alexandre Jacinto- Octopus 
11:40 

12:00 Integração da Ciência na Tomada de Decisão - Um passo em prol da Gestão Integrada dos 
Recursos Naturais – Helena Guimarães- Departamento de Ciências Agrárias. 

12:20 Ultimas questões e diálogo 

Venha conversar connosco! 

Local: Sala Movimento da Academia da Juventude  

 

Formação Inicial em Observação de Aves 10 e 11 de Março 



 
 
Objetivos: 
Conhecer e identificar aves dos Açores e os observadores que visitam os Açores. Iniciar uma reflexão sobre o potencial turístico da atividade de observação de aves. 
 
Formadores: 
Carlos Pereira  
Verónica Neves DOP – UAC 
 
Horário 
Dia 10 de Março  
10h-12h As aves Terrestres- teoria 
14h-17h Integração no grupo de identificação das Aves 
18h-20h Integração do debate sobre a plataforma de simulação em gestão integrada onde será apresentado o perfil do observador de aves que visita a Terceira, tal 
como, as preferências por eles declaradas 
Dia 11 de Março 
10h-13h- Conversas sobre Gestão Integrada na Baía da Praia da Vitória. Um conjunto de comunicações sobre o potencial dos recursos naturais a nível 
socioeconómico 
14h-17h – Integração no Grupo de identificação das Aves Marinhas 
17h30-19h30 – As Aves Marinhas – teoria 
 
Duração:19 horas 
 
Valor da inscrição: gratuito 
 
Inscrições: Ana Carvalho – Associação Regional de Turismo dos Açores (ART) 
 
E-mail: formacao@artazores.com 
Site: www.artazores.com 
 

 
 
Organização 



 
 

 
Financiamento 

 
Parceiros

 


