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As acções nos Ferries e Catamarans decorreram nos dias 18, 19, 25 e 26 de
Julho e 1, 2, 15 e 16 de Agosto, em todas foram distribuídos flyers “Vamos
proteger a população de Golfinhos do Sado”, folhetos institucionais e
vouchers desconto para o Jardim Zoológico. Fez-se também uma actividade
com recorrendo ao uso de elásticos para o público mais jovem entender os
perigos que o plástico apresenta para os mamíferos marinhos.
Estas actividades decorreram sempre entre as 10h e as 13h, total de 24
horas de acção e foram envolvidos 6 educadores, dois por cada dia.
Devido ao grande volume de pessoas que circulavam tanto nos Ferries
como nos catamarans não foi possível fazer avaliação formal nem tirar
fotos, pelo que se sugere que, no futuro, a presença de mais um educador
para poder fazer a avaliação no final de cada actividade.
O feedback dos educadores foi muito positivo e penso que é de extrema
importância as acções no terreno para poder sensibilizar os cidadãos para
esta e outras temáticas.
Em baixo seguem alguns comentários por parte dos nossos educadores.

“Correu bastante bem, tivemos algumas pessoas que nos disseram que
gostaram da iniciativa e até tivemos sorte e encontrámos uma senhora
espanhola que era activista e totalmente contra os elásticos! O jogo do
elástico era sempre bem aceite tanto por adultos como pelas crianças . No
Domingo tivemos muito mais gente, como seria esperado, por vezes é
complicado falar para tanta gente, mas falámos bastante sobre o lixo
marinho, micropartículas, giros oceânicos ( para além da população de
golfinhos)
Só é pena o panfleto informativo dos golfinhos não estar
traduzido para Inglês porque ainda apanhámos alguns turistas.”

“Pelo menos no sábado não houve tempestade e senti bastante
receptividade das pessoas que abordámos e deram-nos os parabéns pela
iniciativa, acho que é bastante positivo!
Acho que os flyers deviam estar em inglês no verso, porque o número de
turistas estrangeiros a fazer a travessia é significante e assim também
transmitíamos a mensagem em inglês ”
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“Correu bem! Tenho algumas sugestões como:
- não sei se não seria benéfico começar a sessão as 9h, uma vez que esse
barco deve estar tão cheio como o das 10h (o que já não se constata no
barco das 11h) - esses barcos deviam levar cerca de 200 ou mais pessoas.
- ponderar a ida de uma 3ª pessoa, caso se faça mais viagens nos barcos
que vão mais cheios, pois só duas pessoas não permite uma grande
abordagem às pessoas.”
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