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RESUMO
 No dia 5 de fevereiro de 2021 decorreu, por videoconferência, a sessão de 
apresentação da proposta final da criação da Área Marinha Protegida de Interesse 
Comunitário (AMPIC). Na sessão estiveram presentes 114 representantes de 56 
entidades regionais e nacionais ligadas a diversos setores, incluindo: investigação, 
educação, administração pública, autoridade marítima, organizações não-
governamentais, pesca comercial, pesca lúdica, operadores marítimo-turísticos, 
federações desportivas, associações empresariais, marinas, entre outros.   
 Esta reunião teve como objetivo apresentar o estudo socioeconómico das atividades 
suportadas pela AMPIC (CCMAR) e apresentar a proposta final de zonamento da 
AMPIC, consensualizada ao longo das 6 sessões participativas e de dezenas de 
reuniões bilaterais decorridas desde novembro de 2018.
 A abrir a sessão esteve o CCMAR/Universidade do Algarve, a Fundação Oceano 
Azul (OA), os Municípios de Albufeira, Lagoa e Silves e a Comissão de Coordenação 
da Região do Algarve, que enalteceram o processo de criação da AMPIC, pela sua 
base científica, pela sua vertente inclusiva, trabalhando em rede com as entidades no 
terreno, e pelo seu cuidado nos aspetos ambientais, mas também sociais, económicos 
e culturais.
 De seguida foi apresentado o estudo socioeconómico, sobre as atividades 
suportadas por este ecossistema costeiro (pesca comercial, pesca lúdica e atividades 
marítimo turísticas (MTs)), com os seguintes destaques: 
 - nos últimos 20 anos (entre 1997 e 2018) o volume de peixe desembarcado no 
Algarve sofreu um decréscimo acentuado de 68%, passando de 40 000 toneladas 
para 13 000 toneladas;
 - a pesca comercial (embarcações até aos 15 m), na AMPIC, gerou cerca de 8 
M€ em receitas brutas anuais (1ª venda), correspondendo a um volume de peixe 
descarregado de 3 355 toneladas (cerca de 26% do volume total descarregado para 
o Algarve)  e suportou cerca de 607 empregos diretos;
 - a pesca lúdica engloba anualmente cerca de 1 500 praticantes (apenas entre as 
modalidades apeada e embarcada), que gastam cerca de 750 000€ em despesas 
diretas;
 - as atividades MTs, incluindo passeios de costa, observação turística de cetáceos, 
pesca recreativa com operador, e mergulho, geraram um total de 40 M€ em 2018 e 
suportaram 1 051 empregos diretos.
 Os valores aqui apresentados são demonstrativos dos enormes benefícios suportados 
por este recife natural e da dependência que estas atividades têm de um ecossistema 
marinho íntegro e funcional.
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 A proposta final de zonamento foi apresentada tendo em conta o processo de 
construção participativo, tendo sido feita uma resenha de todos os passos principais 
que integraram este processo. Fez-se, assim, uma revisão do processo que começou 
em 2018. Salientou-se que na origem do processo de criação da Área Marinha 
Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC), esteve um estudo de mapeamento de 
habitats marinhos da Universidade do Algarve – CCMAR, que identificou na costa de 
Lagoa, Silves e Albufeira, uma área de excelência para a biodiversidade marinha, 
ímpar em toda a costa sul portuguesa. O recife rochoso costeiro presente nesta costa, 
um dos maiores da costa portuguesa, alberga espécies únicas (12 espécies novas 
para a ciência) e é a maternidade, viveiro e porto de abrigo de muitas espécies, 
algumas delas com elevado valor comercial (polvo, choco, pargos, sargos, douradas, 
robalos, linguados, …). 
 Espécies protegidas, como o mero, e vulneráveis, como o cavalo-marinho, ou 
habitats prioritários, como as pradarias de ervas-marinhas, os bancos de algas 
calcárias e os jardins de corais foram alguns dos exemplos dados do rico ecossistema 
marinho presente, que agora se pretende preservar.
 Mas foi também relembrada a importância desta área para a pesca no Algarve, 
sendo destacado o declínio desta atividade na região algarvia nos últimos 20 anos, 
preocupação adicional para a tomada de medidas que permitam inverter essa 
situação. 
 Do processo participativo, foram apontados os principais resultados, traduzidos 
numa grande participação e interesse por parte das entidades locais e regionais, numa 
visão e na definição dos objetivos comuns: 1) Proteger a biodiversidade marinha; 2) 
Promover a pesca local sustentável; 3) Promover o desenvolvimento de um turismo 
sustentável; 4) Promover atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano.
 Explicaram-se as dificuldades associadas à consensualização de uma proposta 
de zonamento e regulamento da AMPIC que, para além das 6 sessões participativas 
realizadas, beneficiaram ainda de dezenas de reuniões bilaterais, para que fossem 
ouvidas as várias entidades participantes, e se formasse uma proposta o mais 
consensual possível.
 Foram demonstradas as cedências, de parte a parte, e a forma de construção 
de uma proposta sólida, que tem possibilidades de cumprir os seus objetivos, mas 
também de ser aceite e respeitada pelos utilizadores. A redução da área de proteção 
(mais de um terço), a deslocação da Área de Proteção Total, a aceitação de um 
processo gradual de implementação, a aceitação da pesca local sem distinção de 
tamanho no interior do recife (<9 m), o aumento da área de pesca acessível aos 
costeiros abaixo dos 30 m, a retirada da maior parte das interdições nas áreas de 
proteção especial, foram alguns dos exemplos de cedências apresentados. Foi ainda 
sublinhada a necessidade de existirem compensações para aqueles que, dependendo 
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da pesca naquela área, possam perder rendimentos com a AMPIC. Foram abordadas 
as questões relacionadas com a fiscalização, valorização do pescado, licenciamento 
e cogestão, como pedras basilares para o bom funcionamento da AMPIC.
 Foi garantido o empenho e dedicação dos promotores da AMPIC na procura de 
soluções, em comunidade e “sem deixar ninguém para trás” e, a partir desta etapa, 
em estreita colaboração com o governo, sempre almejando ter um mar mais saudável 
e uma pesca e um turismo mais sustentáveis.
 A sessão englobou um conjunto de esclarecimentos sobre o estudo socioeconómico 
e sobre a proposta de zonamento e questões de regulamento, a que se seguiram duas 
intervenções finais, da Fundação Oceano Azul (OA) e do CCMAR. 
 Destas intervenções destaca-se a vontade da OA em promover processos de 
conservação da biodiversidade marinha baseados em ciência, salientado a 
necessidade de agir desde já, para assegurar o futuro não só da natureza, mas 
também das comunidades piscatórias e da cultura a elas associada. A OA entende o 
processo da AMPIC como único e inspirador de outros processos futuros. Para a OA, 
a proposta consensualizada apresentada merece muitos elogios, mas também fica a 
sensação de que se poderia ter ido mais longe na proteção do recife, nomeadamente 
pela reserva do interior do recife para embarcações mais pequenas (<7 m). A OA 
assumiu que o dossier a entregar ao governo carece de condições obrigatórias, das 
quais se destacam: 1) a existência de medidas de compensação que permitam cobrir 
perdas de rendimentos; 2) a valorização do pescado, seguindo o mote de que é 
possível pescar menos e ganhar mais; 3) a existência de um sistema de vigilância 
e monitorização eficazes, essenciais para que a AMPIC se consiga implementar e 
4) a promoção da cogestão, que será essencial para o seu bom funcionamento. A 
fechar, foi dada uma palavra de confiança no processo e no seu sucesso, com maior 
biodiversidade protegida na região e mais rendimentos para as comunidades que 
dela dependem.  
 Na intervenção do CCMAR, destaque para o que consideram ser um processo 
de cariz inovador, salientado o espaço de diálogo, aprendizagem e construção 
conjunta e transparente que foi alcançado. Foram dadas informações úteis quanto 
ao período de esclarecimentos e de entrega de posicionamentos, garantindo-se 
que, independentemente do seu teor, todos seriam incluídos no dossier a entregar 
ao governo. Depois da entrega do dossier, a interação com a administração central 
será maior, e ao governo competirá efetuar a respetiva consulta pública e legislar 
sobre esta matéria. O CCMAR assegurou o seu empenho em continuar a trabalhar 
em alguns temas centrais e pertinentes à implementação da AMPIC, que foram 
identificados no processo participativo, nomeadamente: 1) na definição de medidas 
de apoio e compensação por perdas pecuniárias das atividades económicas; 2) nas 
medidas de valorização do pescado e de outras atividades; 3) nos mecanismos de 
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vigilância e fiscalização; 4) no investimento na requalificação de infraestruturas; e 
5) no processo de cogestão que assegurará a participação dos diversos “atores” na 
gestão da AMPIC. Para fechar a sessão, foi reafirmada a vontade do CCMAR em 
continuar a facilitar a discussão sobre estes assuntos, para permitir a implementação 
de uma AMPIC forte, produtiva e solidária.
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PARTICIPANTES
 A sessão contou com 114 participantes, em representação de 56 instituições.

1. A Rocha Portugal - Crer, cuidar e transformar - A ROCHA
2. Agência Portuguesa do Ambiente (APA/ARH Algarve)
3. Agrupamento de Escolas de Silves
4. AlgFUTURO – União pelo Futuro do Algarve
5. Associação Armalgarve Polvo - Organização de Produtores
6. Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira - QUARPESCA
7. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação – SCIAENA
8. Associação de Conservação Marinha e Bioacústica - SOMAR
9. Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve - Almargem
10. Associação de Pesca Artesanal Barlavento Algarvio -APABA
11. Associação de Pescadores de Armação de Pêra – APAP
12. Associação de Pescadores de Lobos do Mar 
13. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da Rocha
14. Associação de Pescadores Profissionais de Alvor -APPA
15. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira -APPA
16. Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve - AIHSA
17. Associação Empresarial Região do Algarve – NERA
18. Associação Empresas Hotelaria e Turismo do Algarve - AEHTA
19. Associação Marítima de Ferragudo
20. Associação Nacional de Conservação da Natureza- QUERCUS
21. Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for Nature - WWF
22. Associação para a Investigação do meio Marinho - AIMM
23. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
24. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia -APPSA
25. Câmara Municipal Albufeira
26. Câmara Municipal de Faro
27. Câmara Municipal de Loulé
28. Câmara Municipal de Portimão
29. Câmara Municipal de Silves
30. Câmara Municipal Lagoa
31. Capitania do Porto de Portimão
32. Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve
33. Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Universidade do Algarve
34. Clube de Pesca e Náutica Desportiva de Albufeira
35. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve CCDR Algarve
36. Comunidade Intermunicipal do Algarve - AMAL
37. Direção Geral de Politica do Mar - DGPM
38. Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve – DRAP Algarve
39. Docapesca – Portos e Lotas, SA
40. Easy divers
41. Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas -FPAS
42. Fundação Oceano Azul
43. Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente - GEOTA
44. Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, departamento do Algarve - ICNF
45. Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA
46. Junta de Freguesia de Armação de Pêra
47. Liga para a Proteção da Natureza - LPN
48. Marina de Albufeira
49. Marina de Vilamoura
50. Ministério do Mar (MM-SEP)
51. Observatório do Mar dos Açores - OMA
52. Olhãopesca - Organização de Produtores de Pesca do Algarve - CRL
53. Região de Turismo do Algarve -RTA
54. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves - SPEA
55. TIVOLI - Grupo Minor Hotels
56. Vanguard Properties
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OS OBJETIVOS DA SESSÃO
 1. Apresentação do estudo socioeconómico da AMPIC
 2. Apresentação da proposta final do zonamento da AMPIC

ABERTURA - PALAVRAS INICIAIS
 
 A abrir a sessão, a Drª Helena Guimarães apresentou as boas-vindas aos participantes 
e iniciou a sessão on-line de apresentação da proposta para a implementação da 
primeira Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) em Portugal.
 Referiu que as circunstâncias atuais impossibilitaram que a apresentação fosse feita 
presencialmente. Como tal, procurou-se uma solução para manter aberto o canal de 
comunicação que caracteriza este processo, iniciado em 2018, tendo-se optado 
pela utilização da videoconferência. Foi explicado o funcionamento da sessão 
e apresentado o programa, tendo sido estabelecido o objetivo principal, que foi 
apresentar o ponto de situação da atual proposta. Embora o modelo escolhido fosse 
on-line, foi permitido aos participantes a utilização da opção de “chat/bate-papo” 
para colocarem possíveis questões, que seriam clarificadas no final da sessão. 
 Foi também relembrado que as apresentações da sessão seriam enviadas aos 
participantes por email, estando previsto um período de esclarecimento de dúvidas, 
seguido de um período de receção do posicionamento oficial das entidades 
participantes no processo em relação à proposta apresentada. Esclareceu-se que, 
de forma participada e transparente, todos os posicionamentos recebidos seriam 
anexados à proposta, que seria entregue ao governo para consideração superior.
 Posto isto, deu-se início à sessão propriamente dita, com uma intervenção do 
representante do CCMAR - Universidade do Algarve, Dr. Jorge Gonçalves.

Dr. Jorge Gonçalves, membro da direção do CCMAR
 O Dr. Jorge Gonçalves agradeceu a presença de mais de 50 entidades e 114 
participantes, agradecendo ainda a presença do presidente da CCDR e municípios 
pelos seus esforços em prol da sustentabilidade e riqueza do mar algarvio. 
 Fez uma revisão do processo que começou em 2018. Salientou que na origem 
do processo de criação da AMPIC, esteve um estudo de mapeamento de habitats 
marinhos da Universidade do Algarve – CCMAR, que identificou na costa de Lagoa, 
Silves e Albufeira, uma área de excelência para a biodiversidade marinha, como 
maternidade, viveiro e porto de abrigo para muitas espécies que nascem, crescem 
e vivem na nossa costa. Acrescentou a importância da pesca, e o seu declínio nos 



9

últimos 20 anos no Algarve como razão adicional para a tomada de medidas para 
contrariar essa situação. Disse mesmo: “Seria necessário manter o pescado e os 
pescadores no mar e ter um mar saudável.”
 Do processo participativo, relembrou as suas conquistas: uma grande participação 
e interesse por parte das entidades locais e regionais, a visão e os objetivos comuns: 1) 
Proteger a biodiversidade marinha; 2) Promover a pesca local sustentável; 3 Promover 
o desenvolvimento de um turismo sustentável; 4) Promover atividades educativas e 
culturais relacionadas com o oceano.
 Explicou as dificuldades subjacentes à consensualização de uma proposta de 
zonamento e regulamento da AMPIC, que necessitou de 6 sessões participativas 
e dezenas de reuniões bilaterais, para que fossem ouvidas as várias entidades 
participantes e se formasse uma proposta o mais consensual possível. Nestas reuniões, 
prestaram-se esclarecimentos técnicos, consolidaram-se e recolheram-se contributos 
para a construção da proposta final de zonamento e fundamentos do regulamento 
para a AMPIC, anexando-se a este relatório contributos escritos recebidos das 
seguintes entidades: Associação de Conservação Marinha e Bioacústica (SOMAR), 
Associação para a Investigação do meio Marinho (AIMM)¸ Câmara Municipal Lagoa  
e Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).
 Deu voz à necessidade de existirem compensações, para aqueles que vivendo da 
pesca naquela área possam, com a AMPIC, perder rendimentos. Referiu que questões 
relacionadas com a fiscalização, valorização do pescado, licenciamento e cogestão, 
já tinham sido trabalhadas, mas continuariam a sê-lo, pois ainda precisariam de mais 
trabalho, para serem finalizadas. Para isso, mencionou que se poderia contar com 
empenho e dedicação do CCMAR, na procura de soluções, em comunidade e, a 
partir desta etapa, em estreita colaboração com o governo. Fechou dizendo que 
seria bom que se fosse avançando, passo a passo, frisando “sem deixar ninguém 
para trás”, com vista a ter um mar mais saudável e uma pesca e um turismo mais 
sustentáveis.

 Seguiu-se a intervenção do Dr. Tiago Pitta e Cunha. 

Dr. Tiago Pitta e Cunha, Presidente executivo da Fundação Oceano 
Azul (OA)
 O Dr. Tiago Pita e Cunha, em nome da Fundação Oceano Azul, frisou o caráter 
inovador do processo, nomeadamente o facto de “nunca em Portugal, tantas 
organizações, durante tanto tempo, se juntaram para participar num processo deste 
género”. Para além de salientar que a iniciativa surgiu de entidades locais e criou uma 
inteligência coletiva essencial para a preservação dos recursos. A OA considera que 
este processo é um exemplo a seguir para uma mudança necessária em Portugal e na 
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Europa, nomeadamente na transição para uma economia verde. Nas suas palavras 
“O Algarve, como Portugal, precisa de reflexão, precisa de se reinventar, de inovar 
e de planear um futuro novo: uma economia nova, virada para a transição para uma 
economia verde”.
 A OA reitera a opinião do Senhor Presidente da CCDR sobre a necessidade 
do Algarve ganhar o selo da sustentabilidade para prosperar. Até ao momento o 
processo de implementação da AMPIC já atingiu algo de muito importante, travou 
a implementação de explorações de aquacultura, algo considerado pela OA como 
nocivo para a zona em questão.  A OA gostaria que todos conseguissem dar o 
devido valor a esta conquista e que surge na sequência do trabalho desenvolvido no 
âmbito da implementação da AMPIC. Contudo, e citando o Prof. Jorge Gonçalves, 
ninguém pode ficar para trás, e acrescentou que, não há inteligência coletiva quando 
estão uns contra os outros. Assim, se há pessoas que, devido a este projeto, apresentam 
perdas económicas, é necessário encontrar compensações económicas. A OA está 
empenhada nesta causa e já iniciou a busca de soluções, nomeadamente com a 
Secretária Estado das Pescas. Este caminho deve ser apoiado por todos. Aliás, a 
transição para uma economia verde prevê situações desta natureza. 
 A sua intervenção finalizou com um agradecimento detalhado a todas as instituições 
envolvidas no processo e com um apelo ao compromisso e empenho de todos. Para 
além disso, foi frisada a importância do trabalho científico desenvolvido na zona, 
com um historial longo (cerca de 20 anos) e foi lançada a seguinte pergunta: E se 
não fizermos nada? Mediante as tendências expressas pelo trabalho da Dra. Adriana 
Ressurreição, este cenário levaria ao desaparecimento da pesca local, ao desgoverno 
das atividades marítimo turísticas e à perda do capital natural que existe hoje. Assim, 
a OA considera que não fazer nada não é opção, que o Algarve tem de seguir 
a tendência da sustentabilidade vigente em toda a Europa e tornar o seu capital 
natural e capital económico sustentável. Referiu que “O Algarve precisa qualificar o 
seu território, diversificar a sua economia e fazê-lo em linha com o mundo”. E terminou 
dizendo que o Algarve, com a implementação da AMPIC, tem a possibilidade de ser 
um exemplo a seguir a nível nacional e colocar o país no lugar da frente na agenda 
europeia da descarbonização e sustentabilidade do mar.

 Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente José Carlos Martins Rolo. 

Sr. Presidente José Carlos Martins Rolo da Câmara Municipal de 
Albufeira 
 A intervenção começou com uma palavra de reconhecimento e de regozijo pelo 
trabalho desenvolvido desde 2018 até ao momento, relembrando como os momentos 
mais difíceis foram ultrapassados sempre de forma colaborativa e participativa. 
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 O presidente enfatizou o caráter inovador da AMPIC, e a importância de manter o 
devido equilíbrio entre interesse comunitário, interesses ambientais, sociais, económicos 
e culturais. A este respeito disse: “Mas para que tenha interesse comunitário é necessário 
que mantenhamos aqui algum equilíbrio e alguns pontos de intersecção entre os 
vários interesses.” Referiu que se tem de encontrar um compromisso entre todos, sem 
descorar as atividades que existem atualmente, nomeadamente as marítimo-turísticas, 
o mergulho e a pesca. Afirmou que existe uma ligação forte entre as populações e 
o mar, e entre as atividades humanas e o “nascimento de mais pescado”, fator de 
regozijo e valorização das comunidades. 
 Sabendo que ainda existe um longo caminho a percorrer, incluindo a discussão 
pública, o presidente despediu-se com uma mensagem positiva para as etapas que se 
seguem.
 
Seguiu-se a intervenção do Sr. Presidente Luís Encarnação. 

Sr. Presidente Luís Encarnação da Câmara Municipal de Lagoa 
 O presidente começou por enfatizar a ligação histórica e forte que o município de 
Lagoa tem com o mar e que se evidencia pelas comunidades piscatórias, desde a 
Senhora da Rocha até Ferragudo, que subsistem e que dependem do recife que agora 
se pretende proteger, a Pedra do Valado. Mais recentemente, nos últimos 50 anos, 
o município viu a atividade do turismo crescer, sendo que hoje representa cerca de 
90%-95% da economia local de Lagoa. O Presidente destacou ainda a importância 
das atividades marítimo turísticas e o compromisso, assumido pelo município, com 
a sustentabilidade nas suas três dimensões: económica, social e ambiental. Este 
compromisso abarca os objetivos de sustentabilidade definidos pelas Nações Unidas. 
Como tal, e por todas a valências supracitadas, o Município aceitou, desde logo, 
fazer parte deste processo, sendo de forma geral, favorável à implementação da 
AMPIC. 
 Tal como referido nas intervenções anteriores o presidente destacou a necessidade de 
compatibilizar interesses, e a importância primordial de salvaguardar a biodiversidade 
em questão através de um desenvolvimento sustentável, em que todos os parceiros 
devem ser integrados. Apenas com a participação de todos um projeto desta natureza 
pode vir a ter sucesso. Esta foi uma das grandes preocupações do município desde 
que integrou este processo, nomeadamente na designação da AMPIC de âmbito 
regional, na garantia de participação das Associações de Pescadores, e na procura 
de medidas compensatórias para eventuais perdas de rendimento que possam 
acontecer no seio das famílias das comunidades piscatórias. 
 Por fim, o presidente dirigiu um especial agradecimento às entidades, que juntamente 
com o município de Lagoa, contribuíram para a proposta de zonamento apresentada 
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durante a presente sessão pelo CCMAR e fez votos que este esforço conjunto permita 
avançar o processo de implementação da AMPIC, num “processo ganhador para 
todas as partes” e que “promova a preservação da biodiversidade, mas que promova 
também a criação de valor para todos aqueles que usufruem desta zona costeira” e 
do recife da Pedra do Valado.

 Seguiu-se a intervenção da Sra. Presidente Rosa Palma. 

Sra. Presidente Rosa Palma do Câmara Municipal de Silves
 A presidente começou por salientar que a sessão on-line está relacionada com a 
situação de pandemia que vivemos. Continuou afirmando o empenho e carinho que o 
Município de Silves deposita neste processo, e que “o que se passa aqui realmente é 
uma valorização do território”, e um território que não é de Silves, Albufeira ou Lagoa, 
mas que é de todos nós, que tem um interesse não só nacional como europeu. Para 
além disso, considera que não devemos olhar apenas para os nossos interesses, mas 
para aquilo que queremos deixar aos nossos descendentes. Frisou ainda que foi sua 
preocupação, desde o início, chamar à participação todas as entidades interessadas 
e que o processo não foi de cima para baixo, mas de baixo para cima. 
 Sobre as perdas económicas que podem implicar a implementação da AMPIC, a 
Presidente reforça que nunca foi, nem é, intenção provocar qualquer dano económico 
às comunidades locais e, como tal, é preciso que trabalhemos em conjunto para 
encontrar medidas compensatórias justas. Contudo, salienta, não podemos esquecer 
que através da AMPIC vamos conseguir sustentabilidade da atividade da pesca, 
pelo efeito que esta área tem como grande maternidade de peixes. Por outro lado, a 
AMPIC vai trazer uma visibilidade e projeção importantes, sendo este um dos maiores 
recifes rochosos de Portugal. Embora a decisão final caiba à governação central, a 
Presidente salienta a importância de ver acauteladas todas as situações identificadas 
pelas entidades ali presentes. 
 Por fim, demonstrou a sua satisfação pelo bom encaminhamento do processo, 
e referiu esperar que todos reconheçam o esforço que foi, e está a ser feito, para 
acautelar todas as situações, indicando que as decisões que fazemos agora, não são 
importantes apenas para nós e para o presente, mas para todos e para o futuro.

Sr. Presidente da CCDR Algarve, Dr. José Apolinário 
 O Dr. José Apolinário começa por cumprimentar todas entidades presentes e o 
empenho dos municípios, da Fundação Oceano Azul e do CCMAR. Considera que 
este é um projeto de transferência de conhecimento científico para a prática.  Relembra 
o papel da CCDR na criação de políticas públicas que garantam a sustentabilidade 
ambiental, económica e social. Como tal, desde o início que a CCDR acompanha, 
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com toda a atenção e cuidado, esta iniciativa.  
 A CCDR tem consciência que o mar do Algarve é fundamental para uma comunidade 
grande de pesca e tem vindo a presenciar um crescimento exponencial das atividades 
marítimo turísticas. Esta iniciativa de ordenamento do espaço marinho tem que ser 
vista numa escala supramunicipal e de integração de múltiplos interesses. E, neste 
sentido,sublinhou o trabalho feito pela Fundação Oceano Azul e pelo CCMAR, 
de diálogo com os municípios, considerando a existência de um forte empenho na 
integração e compatibilização de interesses. 
 O presidente referiu que há premência na sustentabilidade da pesca, considerando 
que “há também a necessidade de regular o esforço de pesca para diminuir o número 
de artes que estão colocados no mar e, dessa forma, também, poder ter uma maior 
sustentação da atividade da pesca”. E considerou o diálogo de concertação com 
todos, e em articulação com todos, como fundamental para o desenvolvimento desta 
estrutura, que deverá ser feita de uma forma gradual. Valorizou esta transferência 
de conhecimento científico e troca de saberes com a sociedade, sendo necessário 
continuar e aprofundar, dinamizando “as políticas públicas que apontem para 
sustentabilidade e para a valorização do Algarve enquanto destino sustentável”. 

 Findou assim o primeiro momento da sessão.

APRESENTAÇÃO DO ESTUDO 
SOCIO-ECONÓMICO

 Apresentação do Estudo “Mapeamento e valoração das 
atividades suportadas pela costa de Albufeira, Lagoa e Silves” 
 (Apresentação feita pela Drª. Adriana Ressurreição do CCMAR; Apresentação 
integral Powerpoint em anexo)

 As comunicações começaram com a apresentação do estudo AMPICvalue – 
Mapeamento e valoração das atividades suportadas pela costa de Albufeira, Lagoa 
e Silves. Este estudo apresentou informação socioeconómica sobre as atividades 
suportadas por este ecossistema costeiro (pesca comercial, pesca lúdica e atividades 
marítimo turísticas (MTs)), complementando a sua extensa caracterização biológica e 
ecológica apresentada pelo estudo do CCMAR em 2018, e contribuindo para a sua 
gestão integrada.
 A apresentação começou com a listagem dos objetivos do estudo, nomeadamente:
 (i) Levantamento das principais atividades económicas suportados pela AMPIC,
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 (ii) Caracterização detalhada dessas atividades,
 (iii) Quantificação do seu impacto económico direto (IED),
 (iv) Mapeamento da sua distribuição espacial,
 (v) Integração espacial das principais atividades económicas suportadas por esta  
área.
 Seguiu-se depois a explicação das metodologias utilizadas. O IEDs de cada uma 
das atividades suportadas pela AMPIC foi calculado com base nas receitas brutas. 
No caso da pesca lúdica, e como não se trata de uma atividade comercial, o IED 
utilizado foram as despesas associadas à prática da atividade. Para cada indústria, 
para além dos IEDs, foi também apresentada informação sobre outros indicadores 
económicos importantes, como níveis de participação e emprego gerados de forma 
direta. De forma a caracterizar as atividades, calcular o seu IED e mapear a sua 
distribuição espacial, o mais corretamente possível, este trabalho recorreu a várias 
fontes de dados (ex. PescaMap, Pescardata, INE; DGRM, etc.). Nas atividades onde 
não existia informação disponível, foram desenvolvidos projetos dirigidos para a obter 
(ex. AMPICvalue).
 Seguiu-se a apresentação das atividades começando pela pesca comercial. Aqui 
começou-se por apresentar um gráfico com a evolução dos desembarques totais do 
Algarve, no período de 1997-2018. Nos últimos 20 anos (entre 1997 e2018), o 
volume de peixe desembarcado no Algarve, sofreu um decréscimo acentuado de 
68%, passando de 40 000 toneladas para 13 000 toneladas. Esta tendência de 
decréscimo também se verificou noutros indicadores como o número de embarcações 
com motor e número de pescadores matriculados.
 De acordo com as associações de pesca, existe um total de 208 embarcações a 
operar na AMPIC, sendo 125 da pesca local (<9 m) e 83 da pesca costeira (>9 m). 
Houve, contudo, dificuldade em chegar a uma estimativa consistente do número de 
embarcações a utilizar a AMPIC, dado a incongruência nos números entre diferentes 
fontes. No entanto, tendo em conta os desembarques em lota pressupõe-se que haverá 
um elevado número que embarcações que não estão ativas. Outro dado relevante 
apurado foi que 92% dos desembarques na lota de albufeira correspondem a barcos 
<7 m. Foi também apurado que o rendimento da pesca comercial, na AMPIC, está 
extremamente dependente de uma só espécie - o polvo – e que as principais artes são 
os covos e alcatruzes, seguidas das redes tresmalho, emalhar e o cerco. 
 Relativamente ao IED da pesca comercial concluiu-se que esta atividade gerou, 
em 2018, na AMPIC, um total anual de cerca 8M € (Tabela 1), correspondendo 
a um volume descarregado de cerca de 3 355 toneladas (26% do volume total 
descarregado para o Algarve) e suportou cerca de 607 postos de trabalho diretos 
(i.e. tripulações). Tendo em conta os segmentos, por comprimento de frota, foram 
apresentados os seguintes parciais:
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 No que diz respeito à distribuição espacial da pesca comercial, concluiu-se que a 
AMPIC é uma área preferencial para a pesca local (< 9 m). Os bancos de pesca da 
frota costeira (>9 m) ocorrem preferencialmente fora ou em cima da batimétrica dos 
30 m. Relativamente ao cerco os bancos de pesca preferenciais desta arte encontram-
se para lá da batimétrica dos 30 m. Foi também enfatizado que tendo em conta o 
zonamento apresentado para a AMPIC, consegue-se salvaguardar a pequena pesca, 
não comprometendo os bancos de pesca preferenciais nem os IEDs da frota costeira.
 A pesca lúdica na AMPIC desenvolve-se nas modalidades embarcada, apeada 
e pesca submarina. No projeto AMPICvalue apenas foram apresentadas estimativas 
para as componentes embarcada e apeada dado a insuficiência de dados para a 
caracterizar a pesca submarina. As estimativas apresentadas para a pesca lúdica 
tiveram por base a informação recolhida no âmbito PESCARDATA, sendo esta 
informação adaptada para a AMPIC, tendo em conta as contagens instantâneas 
de pescadores lúdicos (embarcados e apeados) efetuadas no âmbito do projeto 
AMPICvalue. Estimou-se que cerca de 871 pescadores lúdicos apeados e 604 
pescadores lúdicos embarcados utilizam a AMPIC anualmente. Na pesca apeada, 
as espécies alvo principais são a dourada, os sargos e os robalos, estimando-se 
uma captura anual retida de cerca de 8 784 kg que, estima-se, poderá representar 
cerca de 24% do total capturado pela pesca lúdica no Algarve. Na modalidade 
embarcada, na AMPIC, estima-se uma captura anual retida de sargos, robalo, 
choupa, cavala e dourada totalizando cerca de 6 549 kg. Os pescadores lúdicos 
na AMPIC gastaram, em média, por saída de pesca, 12€ e 18€ - pesca apeada e 
pesca embarcada, respetivamente - em combustível, equipamento e isco, totalizando 
uma despesa anual direta na ordem dos 474 000€ para a prática pesca apeada 
e 277 000€ para a pesca embarcada. Tendo em conta o número de pescadores 
lúdicos, estimados a utilizar a AMPIC (ca. 1500), isto representa um IED associado 
à pesca lúdica de cerca de 750 000€/ano. Dado que a AMPIC contribui de forma 

Tabela 1. Impacto Económico Direto (IED) por classe de comprimento das embarcações
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considerável para a quantidade de peixe capturado por pesca lúdica na região do 
Algarve, foi enfatizada a necessidade monitorizar e avaliar os potenciais impactos 
ecológicos desta atividade.
 No que diz respeito às zonas preferenciais da pesca lúdica, o projeto AMPICvalue 
apurou: 
 (i) Pesca Apeada: desenvolve-se preferencialmente entre a Praia dos Arrifes e a 
Praia  do Evaristo e entre a Senhora da Rocha e o Barraquinho.
 (ii) Pesca Embarcada: Junto ao limite este da AMPIC,
 (iii) Pesca Submarina: Zonas costeiras de acesso terrestre, entre a Praia da Coelha 
e  Manuel Lourenço e, a oeste, entre a Praia de Armação e a Praia do Barranco.

 Relativamente ao setor MT, o projeto AMPICvalue mostrou que o setor MT no 
Algarve tem crescido significativamente nos últimos anos. De acordo com o Registo 
Nacional de Turismo, até 2009 havia menos de 20 empresas MTs registadas para a 
região do Algarve, passando para mais de 400 em 2020. Em particular na AMPIC 
foram identificadas 4 atividades principais a operar: pesca recreativa com operador, 
mergulho, observação de cetáceos e passeios de costa. Entre julho de 2019 e 
Fevereiro de 2020, foram realizadas 53 entrevistas, com os gerentes dos operadores 
MTs, correspondendo a 72% dos operadores ativos na AMPIC, em 2018 (n=74). 
Verificou-se que havia cerca de 74 empresas MTs a utilizar regulamente a AMPIC 
operando um total de 159 barcos (dados referentes a 2018). A maior parte destas 
empresas eram pequenas empresas, operando 1-2 barcos e empregando menos 
de 10 empregados. Há, também, operadores de maior dimensão que operam um 
número igual ou superior a 10 embarcações e empregam várias dezenas de pessoas.
 No que diz respeito aos níveis de participação estimou-se que as atividades MTs 
tenham atraído cerca de 993 909 visitantes à AMPIC, nas modalidades passeios de 
costa, observação turística de cetáceos, mergulho e pesca turística com operador, 
correspondendo a 21% do total de visitantes do Algarve (4 732 165 visitantes, 
INE) em 2018. O setor MT gerou mais de 40 M€ em receitas diretas e suportou 
1 051 empregos diretos, dos quais 290 permanentes e 761 sazonais, com uma 
duração média de 6 meses. Os passeios de costa foram a atividade que atraiu o 
maior número de visitantes (n = 724 826) correspondendo a 73% dos visitantes totais 
da AMPIC. Seguiu-se a observação turística de cetáceos com cerca de 26% dos 
visitantes (n = 256 457), depois a pesca recreativa com operador (n = 6 900) e o 
mergulho (n = 5 726), cada um com menos de 1% do total de visitantes da AMPIC. 
Apesar de, no total, estas atividades atraírem quase 1 milhão de visitantes à AMPIC, 
a vasta maioria destes visitantes faz apenas uma saída por estada, sendo por isso 
praticantes pouco dedicados e pouco especializados. De acordo com as declarações 
dos operadores, os visitantes da AMPIC que praticam estas atividades têm um perfil 
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pouco dedicado e especializado, sendo as principais motivações para visitarem esta 
região maioritariamente o bom tempo e a praia, fazendo estas atividades, muitas 
vezes, no último dia de férias. 
 A avaliação da distribuição espacial destas atividades para além de revelar 
informação fundamental para efetuar exercícios de mapeamento do sector MT a 
operar na AMPIC, permitiu também identificar conflitos entre as várias atividades. 
Assim concluiu-se que o mergulho é a atividade mais exclusiva, reportando problemas 
ao nível da segurança dos mergulhadores dado o elevado tráfego marítimo observado 
nesta área; contudo, todas as atividades reportaram conflitos com barcos de recreio 
- principalmente no Verão e no acesso às grutas - evidenciando os problemas de 
segurança a que todos os utilizadores desta área estão sujeitos. Além disso, 60% dos 
operadores MTs reconheceram que a sua atividade pode ter impactos negativos no 
ecossistema marinho desta região.
 O projeto AMPICvalue permitiu também identificar, na ótica dos operadores, alguns 
desafios colocados ao desenvolvimento das atividades MTs. Estes incluem: turismo 
pouco diferenciado (turismo de massas), falta de promoção institucional, demasiadas 
empresas/barcos a operar na mesma área, falta de infraestruturas, problemas de 
segurança dado o intenso tráfego marítimo e sobrelotação de algumas áreas (ex. 
Benagil).
 Relativamente às zonas preferenciais para o desenvolvimento destas atividades 
foram identificadas as seguintes zonas consoante a atividade MT:
 (i) Passeios de costa (MT): As atividades MTs estendem-se em toda a extensão da  
AMPIC mas com maior prevalência na linha de costa, em duas zonas principais: uma 
na costa de Lagoa, entre o Farol de Alfanzina e a Senhora da Rocha; e outra entre a 
Galé e a Praia dos Arrifes. O algar de Benagil representa a área prioritária para as 
atividades MT, sendo a principal atração turística desta zona, principalmente para os 
passeios de costa.
 (ii) Mergulho (MT): As zonas prioritárias para o mergulho incluem essencialmente as 
zonas de recife rochoso como o Poço ou Valados de terra, sendo a zona preferencial 
a ponta este da crista do recife, designada de Valados. Zonas mais costeiras como 
a Restinga e a faixa de costa entre a Praia da Coelha e a Praia de São Rafael, são 
também relevantes;
 (iii) Observação turística de cetáceos (MT): ocorre essencialmente fora da AMPIC 
sendo, contudo, verificados avistamentos (principalmente da espécie roaz corvineiro) 
dentro da AMPIC e junto ao seu limite sul;
 (iv) Pesca recreativa com operador (MT): ocorre preferencialmente nas zonas 
rochosas que se estendem por fora da Lagoa dos Salgados em direção à marina de 
Albufeira. Estes locais são o Mar da Couve, Poço, Valado de Terra, zona este do 
Valados e um recife rochoso próximo ao Rondão Zé Diogo;
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 (v) Atividades náuticas não motorizadas (Paddles & Caiaques) (MT): algar de 
Benagil e zonas adjacentes;
 A apresentação do projeto AMPICvalue terminou enfatizando os enormes benefícios 
económicos suportados por este recife natural, mas também as enormes pressões e 
ameaças a que este ecossistema está sujeito. Dada a intensidade de tráfego marítimo 
presente nesta área, a pressão exercida pelo setor das pescas e pelo setor marítimo-
turístico, é urgente desenvolver medidas de gestão integrada que travem a degradação 
deste recife assegurando, ao mesmo tempo, a conservação deste capital natural e a 
sustentabilidade das atividades que dele dependem.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINAL

Apresentação da proposta final de criação da AMPIC
(Apresentação feita pelo Dr. Jorge Gonçalves do CCMAR; Apresentação integral 
Powerpoint em anexo)

 A proposta começou por ser apresentada relembrando a importância dos valores 
naturais extraordinários em causa e que estiveram na base da necessidade de criação 
de uma Área Marinha Protegida. Os estudos efetuados pelo CCMAR na costa sul 
portuguesa desde o início do século, permitiram determinar que é na costa central 
do Algarve, entre o Farol de Alfanzina (Lagoa) e Albufeira, passando pela Baia de 
Armação de Pera, que se localiza a área mais rica em habitats e espécies marinhas. 
O recife rochoso costeiro presente nesta área, um dos maiores da costa portuguesa, 
alberga espécies únicas (12 espécies novas para a ciência), e é a maternidade, viveiro 
e porto de abrigo de muitas espécies, algumas delas com elevado valor comercial 
(polvo, choco, pargos, sargos, douradas, robalos, linguados,…). 
 Espécies protegidas como o mero, e vulneráveis, como o cavalo-marinho, ou habitats 
prioritários como as pradarias de ervas-marinhas, os bancos de algas calcárias e os 
jardins de corais, são alguns dos exemplos do rico ecossistema marinho presente, que 
agora se pretende preservar.
 Mas foi também demonstrado, que esta não é só uma área de interesse para a 
conservação da natureza e para a saúde do nosso oceano. Esta é também uma área 
que fornece serviços de ecossistema essenciais, sendo os mais importantes e os mais 
imediatos, a provisão de recursos pesqueiros e espaço de fruição e lazer. Os estudos 
do CCMAR mostram que esta é uma das zonas mais pescadas da costa sul portuguesa 
e também uma das zonas turísticas mais importantes a nível nacional e internacional.
 Constatou-se, pela análise de séries temporais de dados de desembarques de 



19

pescado no Algarve, que existiu um decréscimo de quase 70% no período de 2000 a 
2018. E que esta grande redução resultou não só das quebras na pesca da sardinha 
(desde 2012 condicionada legalmente), mas também das outras espécies. É verdade 
que há menos embarcações a operar, mas também é verdade que as atuais têm 
melhores condições de posicionamento (GPS) e de deteção de pescado (sondas), 
permitindo maior eficiência nas capturas. Existiu também, nos últimos anos, uma 
redução muito acentuada dos pescadores da pequena pesca artesanal perdendo-
se, para as gerações vindouras, o conhecimento e cultura marítima que são matriz e 
referência das populações costeiras.
 Havendo valores naturais vulneráveis e de relevo a proteger, e a necessidade 
de inverter este rumo negativo dos desembarques, uma das soluções passaria por 
proteger habitats importantes, que permitissem a recuperação dos ecossistemas e um 
aumento na produção de biomassa, que alimentasse esta atividade tradicional e base 
de sustento de muitas famílias algarvias.
 A primeira ação tomada foi o pedido, em consulta pública, da retirada do Plano do 
Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo (PSOEM), de uma área destinada a 
concessões de atividades de produção aquícola, com uma área superior a 60 km2 e 
que ocupava praticamente toda a área de interesse. Este pedido, bem fundamentado, 
foi bem acolhido pelo governo, tendo sido o primeiro marco deste processo.
 Assim, e tendo em conta a necessidade de preservar estes valores naturais para 
as gerações futuras, havia também que precaver as necessidades de atividades 
socioeconómicas essenciais às populações costeiras, como seja a pesca e o turismo, 
desde que realizadas de forma sustentável.
 O conceito de interesse comunitário, surgiu por essa via. Conservar a natureza, 
promovendo a sustentabilidade das atividades. Conservar a natureza, com as 
populações e para as populações, garantindo a criação de uma Área Marinha de 
Interesse Comunitário (AMPIC). Conservar a natureza, criando uma AMPIC dando 
voz às várias entidades interessadas, num processo participativo inclusivo. Criar uma 
AMPIC em que a gestão seja partilhada e de proximidade, para que esta seja uma 
Área Marinha Protegida eficiente, servindo os seus objetivos principais:
 1. Conservação eficaz dos valores naturais existentes, particularmente dos mais 
sensíveis e ameaçados;
 2. Valorização da pesca local sustentável;
 3. Desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis;
 4. Promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano.
 O lançamento oficial deste projeto remonta a novembro de 2018 e, desde então, 
foram realizadas 6 sessões participativas com dezenas de entidades participantes. 
A todos os participantes foi dada a oportunidade de falar e expor as suas ideias, 
quer nos momentos de plenário (início e fim das sessões) quer durante os grupos 
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de trabalho que se formaram em cada sessão. Estes grupos, com representantes de 
várias entidades em cada mesa, permitiram o conhecimento e cruzamento de várias 
perspetivas da mesma realidade.
 Nestas sessões chegou-se a uma visão comum, estabeleceram-se os objetivos e 
criaram-se os mapas de utilizações que permitiram a primeira proposta de zonamento, 
estabelecendo zonas com diferentes níveis de proteção e consequentes interdições, 
permissões e condicionamentos. Esta proposta teve como base os estudos do CCMAR 
e as contribuições do processo participativo. Foi apresentada em julho de 2019 e 
englobava 4 tipos de zonamento: Proteção total tipo 1 (2,4 km2; em que só se podia 
fazer monitorização científica); Proteção total tipo 2 (16 km2; em que só se podiam 
realizar atividades não extrativas); Proteção Parcial (30 km2; em que se podia fazer 
pesca comercial com artes de pesca menos lesivas para o recife, aparelho de anzol 
e covos) e uma zona de Proteção Complementar (108 km2; em que, até aos 30 m, 
só se podia fazer pesca por embarcações até aos 7 m – pequena pesca local). A 
proposta foi discutida e houve muitas críticas por parte do setor da pesca, desde logo 
a proximidade a terra, a proibição das redes e da pesca lúdica na Proteção Parcial, 
e também de outras entidades que gostariam de ver a ligação entre os dois pontos de 
maior de biodiversidade este-oeste, identificados no estudo de base do CCMAR.
 Em função do processo participativo e do potencial de proteção efetiva do 
zonamento, em outubro de 2019, o CCMAR apresentou nova proposta, desta feita 
estendendo-se ao longo da Pedra do Valado (a zona mais alta do recife – crista do 
recife), com 3 tipos de proteção: Proteção total (4 km2); Proteção Parcial (24,8 km2; 
igual à Proteção Total do tipo 2 da primeira proposta); e uma zona de Proteção 
Complementar (127,6 km2; idêntica à da primeira proposta). 
 Esta proposta, também não foi considerada satisfatória sobretudo pelo setor da 
pesca, por se considerar muito grande a área de interdição à pesca, e por a zona mais 
costeira, em profundidades menores de 30 m, só se poder operar com embarcações 
abaixo dos 7 m.
 Em dezembro de 2019, houve uma sessão participativa para tratar de cogestão e 
valorização da pesca e do pescado, mas a questão do zonamento foi levantada sendo 
elementos de discordância a questão das interdições por tamanho das embarcações, 
a questão do nome da AMPIC (na altura com referência à Baia de Armação de Pera), 
entre outras questões.
 Em fevereiro de 2020, foi apresentada previamente aos municípios de Albufeira, 
Lagoa e Silves uma nova proposta, com uma pequena diminuição da área de 
proteção, mas com duas áreas grandes, dentro da quota dos 30 m de profundidade, 
onde embarcações entre os 7 e os 9 m poderiam operar. Na reunião, percebeu-se 
que as associações de pesca comercial e lúdica, dos concelhos mais abrangidos pela 
AMPIC, teriam dificuldade em aceitar esta proposta. Decidiu-se arrancar com reuniões 



21

bilaterais com as principais associações de pesca envolvidas na faina na AMPIC. A 
Câmara Municipal de Lagoa, apresentou uma proposta completa e construtiva com 
várias ideias novas, nomeadamente a extensão da área a oeste; a introdução de uma 
faixa costeira de jurisdição municipal; regras de licenciamento e várias medidas de 
compensação.
 Com a Pandemia, todo o processo foi atrasado e as reuniões bilaterais só 
aconteceram a partir de outubro de 2020, estendendo-se até dezembro de 2020. 
Foram realizadas 13 reuniões bilaterais com 15 entidades, para alcançar uma proposta 
de zonamento comum, e das quais resultaram os seguintes pontos importantes:
	 •	 Consenso	relativo	ao	facto	de	que	a	retirada	das	Aquaculturas	offshore	e	da	área	
da AMPIC foi um passo importante para o futuro da atividade pesqueira;  
	 •	 Consenso	 favorável	à	criação	da	AMPIC,	no	entanto,	 foi	considerada	uma	
área de proibição de pesca demasiado extensa devendo ser negociada;
	 •	 Foi	identificado	como	preocupação	o	facto	de	haver	uma	deslocalização	do	
esforço de pesca para a parte interior do recife, como resultado das restrições colocadas 
à pesca na crista, levando a um aumento do número de barcos e, consequentemente, 
do esforço de pesca no interior da baía (nº máximo de licenças);
	 •	 Importância	 de	 ter	 a	 zona	 interior	 para	 a	 pesca	 local	 (consensual	 entre	 as	
associações locais, desde que com nº máximo de licenças);
	 •	 Importância	da	zona	interior	para	uma	parte	da	frota	costeira,	sendo	sugeridas	
medidas de compensação (abates, reformas antecipadas, reconversão de costeira 
para local);
	 •	 Considerou-se	 importante	 implementar	 um	 sistema	 de	 fiscalização	 rigoroso	
para parar a captura ilegal, nomeadamente o sistema proposto de rastreamento, em 
tempo real, das embarcações de pesca.
	 •	 Concordou-se	que	houvesse	controlo	do	esforço	de	pesca	por	 limitação	do	
número de licenças e por artes.
	 •	 Referência	importante	a	favor	do	uso	de	redes	sustentáveis	e	de	se	voltar	aos	
alcatruzes de barro. 
	 •	 Considerou-se	necessário	haver	limpezas	subaquáticas	de	artes	de	pesca	tais	
como, redes, armadilhas, covos e gaiolas, sobretudo na zona de proteção parcial, 
mas não só. 
	 •	 Foi	sugerido	que	se	se	estreitasse	a	Proteção	Parcial	(PP),	libertando	a	pedra	
do Valado de terra e uma faixa a este da PP de forma a permitir uma área importante 
para a pesca lúdica e mitigar alguns conflitos com a comunidade local;
	 •	 No	 caso	 do	 mergulho,	 referiu-se	 a	 possibilidade	 de	 deslocar	 a	 zona	 de	
proteção total, ligeiramente para este, de forma a libertar alguns pontos importantes 
de mergulho.
	 •	 Identificou-se	 como	 fundamental	 haver	 a	 regulação	 e	 regulamentação	 das	
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operadoras turísticas (MT) e da atividade privada, definir códigos de conduta para 
visitação das grutas e cumprimento efetivo dos existentes para a observação de 
cetáceos.
 Em função destas reuniões bilaterais, apresentou-se uma proposta que representa 
o maior consenso possível, cedendo mais espaço às atividades, sem contudo perder 
uma área mínima para que a AMPIC possa funcionar e cumprir os objetivos a que se 
propõe.
 A nova proposta de zonamento da AMPIC respondeu ao pedido de todas as 
associações de pesca comercial e lúdica: a necessidade de reduzir a área de 
proibição da pesca comercial e lúdica.
 Foram efetuadas as seguintes reduções na área de proibição da pesca comercial 
e lúdica:
 1.Redução da Área de Proteção Parcial (área a verde) de 24,5 para 16,5 km2 
(redução de 32,7% face a OUT2019 ou 26,7% face a FEV2020);
 2.Permissão de pesca comercial e lúdica na Pedra do Valado de terra;
 
Proposta de zonamento da AMPIC (janeiro 2021)
 
 Clarificou-se que a nova proposta incorpora as pretensões do setor marítimo-turístico 
que pretendia uma relocalização da Proteção Total (PT). A nova solicitação deslocaria 
a PT para uma área fora da zona principal de proteção (identificada em estudos 
prévios), pelo que a deslocação foi feita (para leste e sul e sueste em 650 m e 300 
m, respetivamente), mais uma vez, conforme solicitado, mas não de modo integral 
(solução de compromisso).
 Relativamente à definição de uma área de intervenção municipal, solicitação comum 
à CML (faixa de 500 m) e CMA (faixa de 1 milha), foi clarificado que a solução, se 
devidamente enquadrada, se respeitar os princípios de conservação da biodiversidade 
marinha enunciados pela AMPIC, e se permitir ainda uma boa articulação com a 
mesma, poderá funcionar e trazer benefícios para o seu funcionamento futuro. O 
papel da AMPIC será de respeitar os termos da jurisdição do território em vigor, 
contando, no entanto, com a necessidade de cada Município velar e respeitar a visão 
e objetivos primordiais, comuns a todos os promotores da AMPIC.
 Foi esclarecido que a pretensão de permitir a pesca e atividades MTs nas áreas 
de proteção especial, foi bem acolhida, na medida em que as áreas de proteção 
especial são muito pequenas e permitirão a realização de atividades de lazer – 
Áreas de Educação Ambiental. A solução proposta passará por 1) Proteger com a 
CMA e CML as ervas-marinhas dos Arrifes, Barranco e Praia da Marinha (proibição 
de ancoragem); 2) Criar com CMA uma zona de Educação Ambiental de intertidal 
rochoso (Poças de Maré) na Praia de Manuel Lourenço (proibição de atividades 
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extrativas nas poças).
 O aumento da área para oeste, proposto pela CML, mantendo a área total ou 
mesmo aumentando a mesma, pareceu muito interessante, sobretudo como expansão 
futura da AMPIC. Contudo, na fase atual do processo, iria criar problemas em termos 
de consistência e estruturação no processo participativo, assim como iria exigir 
mudanças no PSOEM (DGRM/DGPM). A solução proposta passará por considerar 
uma futura expansão para oeste, como a evolução natural da AMPIC, por forma a 
envolver a área costeira de grande interesse natural.
 Foi salientado que a questão do controlo do esforço de pesca é premente e será 
considerada prioritária. As embarcações que operam na AMPIC são muitas para a 
área (cerca de 200), mas deverão cumprir critérios para manter a sua licença para 
operar na AMPIC, nomeadamente: usar sistema de rastreamento espacial (AIS ou 
outro), aceitar observadores a bordo para monitorização de pesca em tempo real 
(sem depender totalmente dos dados de desembarques), cumprir as regras, e ter um 
mínimo de descargas em lota que justifique a operação. A base de partida seria o 
licenciamento das embarcações que já trabalham na AMPIC.
 Quanto às medidas compensatórias e de valorização foram consideradas 
importantes para a pesca, numa perspetiva que poderão existir impactos negativos no 
curto prazo. 
 Foi apontado, que a proposta que se irá entregar ao governo, proporá a existência 
deste tipo de medidas. As soluções propostas estão ainda a ser estudadas, mas existe 
desde já um conjunto de medidas necessárias para servirem de compensação, tais 
como: 
 1. Compensação de perdas pecuniárias verificáveis nas atividades económicas 
e outras medidas sociais incluindo abates; 
 2. Reconversão das embarcações, nomeadamente com motorizações elétricas;
 3. Reconversão para artes de pesca sustentáveis (p. ex. alcatruzes de barro);
 4. Requalificação de infraestruturas;
 Foi referido que está igualmente a ser estudado um conjunto de medidas necessárias 
para servirem de valorização do pescado, tais como: 
 1. Certificação de origem e outras ações de valorização do pescado; 
 2. Simplificação de processos de vendagem;
 3. Melhoria das infraestruturas de vendagem.
 É importante que se assegurem fontes de financiamento robustas e que possam ser 
usadas no curto prazo. O novo FEAMPA poderá ser uma das fontes de financiamento, 
mas os novos fundos associados ao ambiente deverão ser contemplados.
 Outras questões levantadas foram a necessidade de ter uma AMPIC eficiente e 
que tenha bons resultados, estando esta eficiência dependente de um sistema de 
fiscalização integrado e reforçado e por um sistema de monitorização robusto, capaz 
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de avaliar o funcionamento do efeito de proteção. 
 Foi sinalizada a necessidade de financiamento para estes sistemas e para outra 
das mais importantes características inovadoras desta AMPIC, a gestão participada, 
inclusiva, adaptativa e de proximidade: a cogestão. A cogestão faz parte da proposta, 
em linha com o que vem a ser feito em termos legislativos, mas indo mais além, na 
adaptação ao meio marinho, integrando os municípios, as entidades reguladoras 
(DGRM, Turismo de Portugal, APA), as entidades que utilizam os ecossistemas 
(Associações de Pescadores e Marítimo-Turísticas), ONGs, Universidades, entre 
outras, isto sob a égide do ICNF. Esta opção é vista como elemento basilar para o 
sucesso deste empreendimento.
 Finalizou, com uma palavra de esclarecimento relativo aos próximos passos, 
incluindo a receção dos posicionamentos que, independentemente do seu teor, 
integrarão o dossier a entregar ao governo. Foi enfatizado que existe, da parte da 
equipa do CCMAR, uma grande disponibilidade para ajudar a todos em geral, e 
ao governo em particular, na construção de pontes, e para identificar as melhores 
soluções para se implementar a AMPIC. Agradeceu ainda à Fundação Oceano Azul 
pelo seu papel determinante, aos Municípios pelos seus contributos essenciais, às 
associações de pesca pela sua compreensão e responsabilidade, ressalvando o seu 
difícil papel de conciliar sacrifícios no imediato em prol de um futuro melhor e mais 
sustentável; e a todas as entidades participantes, ativas e presentes neste processo de 
criação da AMPIC. 

ESCLARECIMENTOS
De seguida houve um conjunto de esclarecimentos às perguntas dos participantes.

 1. Porque é que os dados de desembarques não incluíram a 
lota de Quarteira?
 Adriana Ressurreição (CCMAR): “A análise de desembarques provenientes 
da AMPIC só incluíram o ponto de vendagem de Armação de Pera e a lota de 
Albufeira, porque estes eram os pontos de desembarque mais próximos e os únicos 
cujas capturas eram maioritariamente provenientes da AMPIC. Portos como os de 
Quarteira e Portimão, têm desembarques com origem na AMPIC, mas têm, também, 
uma proporção considerável de desembarques de outras proveniências, não existindo 
informação disponível que permita essa diferenciação. Se se juntasse a lota de 
Quarteira e outras, não saberíamos quanto desses valores teria, efetivamente, sido 
capturado na AMPIC.”
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 2. Como vão ser realizadas as compensações?
Tiago Pitta e Cunha: “Este é um tema absolutamente central a este projeto. A 
preocupação da Fundação quanto a ele é grande e, por isso, o nosso trabalho tem 
sido no sentido de começar um diálogo com o Governo para que estas contrapartidas 
se comecem a apresentar e a desenhar e se saiba quais os mecanismos financeiros 
que serão utilizados para as concretizar. Temos, por isso, sensibilizado o Ministro do 
Mar e a Secretária de Estado das Pescas para este tema e desenvolvemos algumas 
reuniões de trabalho.
 Para além do tema das compensações, a Fundação irá ainda, este ano, iniciar um 
programa para a valorização do pescado em áreas impactadas pela AMPIC, porque 
consideramos que é uma matéria muito importante que haja uma contrapartida no 
valor do produto e consideramos que há formas de o poder fazer.
Para isso contamos envolver as escolas de economia do nosso país para trazerem 
essas ferramentas, que possam trazer essa valorização do pescado. 
 Será importante que os que estão no início da cadeia produtiva, os que capturam 
o pescado, possam beneficiar de uma margem substancialmente superior à que hoje 
beneficiam dessas capturas. As capturas que são realizadas em áreas carismáticas 
como as AMP, por maioria de razão, deverão beneficiar dessa valorização.
 Para a Fundação interessa que esta agenda das compensações seja um sucesso, 
pois, só assim, é que este projeto poderá vir a ser um exemplo para o país e para 
poder ser replicado noutros lugares. Se não for assim, não será um bom exemplo”.

 3. Porque é que os dados da pesca lúdica foram agregados 
(pesca apeada + embarcada + submarina)?
 Adriana Ressurreição (CCMAR): “Esses dados não foram agregados. Como não 
foi possível obter informação fidedigna acerca das capturas da pesca submarina, os 
dados de capturas apresentados dizem respeito apenas à pesca à linha, apeada e 
embarcada. Os únicos dados apresentados para a pesca submarina referem-se à 
distribuição espacial de pescadores submarinos, obtida através dos numerosos censos 
realizados na AMPIC.”

 4. Quais as restrições à pesca submarina na AMPIC, 
nomeadamente nas áreas de proteção e especial junto de costa?
 Jorge Gonçalves: “Não há nenhuma restrição à pesca submarina em qualquer 
das áreas de proteção especial. Na área de proteção das ervas-marinhas apenas é 
proibido remexer os fundos danificando a pradaria (exemplos: largar ferro/ancorar), 
e nas poças de maré, apenas estará interdita a apanha de organismos nas poças.”

 5. É necessário obter licenças para pescar na AMPIC?
 Jorge Gonçalves: “Sim, serão necessárias licenças para operar na AMPIC, pois caso 
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contrário nunca se poderia saber quem efetivamente estaria a pescar e assim controlar 
o esforço de pesca, e concretizar os objetivos de preservação da biodiversidade e 
sustentabilidade da pesca”.

 6. Relativamente ao mergulho, quando se estabelecem os 
pontos de mergulho? São pontos fixos ou aleatórios? Quando será 
feita esta consulta?
 Jorge Gonçalves: “Os pontos serão estipulados pelas próprias empresas de 
mergulho, nas áreas permitidas, em articulação com o comité de cogestão, em sítios 
fixos, sinalizados com boias e âncoras amigas do ambiente e deverão ser rotativos, 
tentando mitigar qualquer impacto do mergulho no recife. Pretende-se, também, fazer 
uma monitorização desta atividade, de modo que o mergulho não seja uma causa 
de degradação do recife. Esta situação não seria bem vista por ninguém, a começar 
pelas próprias empresas de mergulho.”

 7. Está previsto haver licenças para as atividades marítimo-
turísticas?
 Jorge Gonçalves: “Idealmente sim, mas não só dentro da AMPIC como em todo 
o Algarve, porque atualmente esse tipo de controlo e regulação é praticamente 
inexistente, havendo excessos que importa corrigir. O estudo socioeconómico do 
CCMAR aponta para uma necessidade premente de regulação desta atividade, o 
que é partilhado pelos próprios operadores extravasando, no entanto, o âmbito da 
AMPIC. No contexto da sustentabilidade do turismo, a AMPIC poderá contribuir para 
alcançar boas soluções.”

 8. Comentário: Esta faixa é uma zona de grande pressão, que 
carece de ferramentas de gestão especificas e que conta com diversas 
competências já atribuídas à APA/ARH e autoridade marítima e que 
deverá haver concertação entre as diversas entidades. 
 Jorge Gonçalves: “Certo, será de salutar esse tipo de concertação institucional.”

 9. Qual a percentagem da biodiversidade prioritária que fica 
protegida pela AMPIC e quanto fica de fora? 
 Jorge Gonçalves: “Nem tudo ficou dentro da Proteção total/parcial, mas ficou o 
essencial. O que não ficou dentro, e com importância, foram os habitats de algas 
calcárias (bancos de Maerl) que ficavam junto da Pedra do Valado de Terra e que foi 
libertado na última ronda de negociações. Contudo, estes habitats são resilientes e só 
são vulneráveis quando são objeto de extração, como acontece noutros países, mas 
que não é o caso em Portugal, e menos ainda sob a AMPIC. Assim sendo, dentro das 
áreas protegidas (não-extração) ficam os principais habitats identificados na AMPIC e 
na costa Algarvia, esperando-se que a proteção seja eficaz.”
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 10. Qual a fonte dos dados sobre os números de embarcações 
de pesca a operar na AMPIC?
 Bárbara Horta e Costa: “Os dados foram obtidos junto dos presidentes das 
associações de pescadores, durante o processo participativo.”

 11. Que tipo de estatuto se pretende para a AMPIC a nível 
nacional?

 Bárbara Horta e Costa: “A AMPIC deverá ser enquadrada na rede nacional de 
áreas marinhas protegidas, como parque natural marinho.“

 12. Como é que foram definidos os limites exteriores da AMPIC?
 Jorge Gonçalves: “Os limites exteriores estão relacionados com o tamanho do 
recife. Tentou-se cobrir toda a área de recife, do Farol de Alfanzina à Marina de 
Albufeira. Depois, desde a linha de praia, até ao limite a sul, no mar, que inicialmente 
tinha sido pensado até aos 30 m, mas que depois se compreendeu que ficava muito 
em cima do recife, pelo que se estendeu até aos 50 m de profundidade, ficando 
praticamente toda a AMPIC abaixo desta profundidade.”

 13. A proteção parcial permite atividades extrativas como a 
pesca submarina? 
 Jorge Gonçalves: “As atividades extrativas podem ser feitas em toda a AMPIC à 
exceção das áreas de proteção parcial e total. A pesca submarina, pode assim ser 
feita em praticamente toda a AMPIC e em todo o Algarve, à exceção de pequenas 
áreas de proteção do Martinhal e Rogil, na Costa Vicentina.”

 14.  E a promoção de regatas, pode ser feita numa área de 
proteção parcial?
 Jorge Gonçalves: “Isso é uma pergunta já respondida no processo participativo. De 
facto, as regatas são permitidas na área de proteção parcial porque, à semelhança 
do mergulho, são atividades não extrativas e o seu potencial impacto será acautelado. 
Para isso é necessário que contactem o comité de cogestão para acertarem os locais 
de colocação de boias / âncoras amigas do ambiente, eventualmente necessárias à 
realização desta atividade.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A sessão foi encerrada com duas intervenções, a primeira pelo Dr. Emanuel 
Gonçalves, pela Fundação Oceano Azul, e a segunda pela Drª. Mafalda Rangel, 
pelo CCMAR.
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Emanuel Gonçalves começou por dar algumas notas sobre a forma como a Fundação 
Oceano Azul acompanhou o processo, salientado que esta se baseou sempre na 
melhor informação científica disponível, que, como comprova o estudo apresentado 
pelo CCMAR, indica a enorme importância deste recife, mas também as enormes 
pressões a que está sujeito, como o declínio da pesca, e a falta de regras e os 
impactos em áreas que são tão sensíveis do ponto de vista da conservação. Assim, 
destacou que a OA entende que, se nada for feito, verificar-se-á o desaparecimento 
da pesca e, com ele, os modos de vida, as tradições, e a cultura a ela associados. 
Paralelamente indicou que o recife continuará a degradar-se, sendo claro que sem 
natureza não há economia. Salientou ainda que se torna claro que a OA não pode 
ficar indiferente aos dados apresentados de um declínio de 68% da atividade da 
pesca. 
 Emanuel Gonçalves evidenciou que “a OA entende este processo como único, não 
correspondendo à forma como normalmente se fazem estas coisas, o que naturalmente 
traz desafios. De facto, o processo que teve hoje o final de uma das suas fases, uma 
área protegida com princípios de regulamento e um zonamento, construídos de raiz, 
discutidos e consensualizados, é um processo enriquecedor, e que na maior parte das 
áreas protegidas é uma fase imposta a nível central.” 
 Mais ainda, referiu que “a proposta apresentada pelo CCMAR é uma proposta 
consensualizada, o que não quer dizer que estejam todos de acordo, mas quer 
dizer que esta proposta tentou englobar os maiores interesses sobre os usos, num 
intenso trabalho com todas as associações de pescadores, atividades lúdicas e 
municípios, pelo que a Fundação Oceano Azul reforça o elogio a todos os que 
participaram.” No entanto, acrescenta que “a OA tem pena de não ter sido possível 
ir mais longe, uma vez que se definiram como dois objetivos muito importantes para 
esta área a proteção do recife e a valorização da pequena pesca, e a OA gostaria 
que tivesse sido possível, por exemplo, reservar a área interior do recife para as 
pequenas embarcações que estão mais dependentes e que estão em maior risco de 
desaparecer; criar áreas de proteção maiores, para poderem produzir mais e para 
mais rapidamente o recife recuperar; e também imputar proteção mais extensa à 
parte externa do recife, de modo a garantir que não houvesse impacto nestes valores 
naturais. No entanto, a OA compreende que a solução apresentada pelo CCMAR 
resulta de um processo construído e é uma consequência desse mesmo processo. Ou 
seja, traz os compromissos sem comprometer, no seu entendimento, os objetivos. Deste 
modo, a Fundação Oceano Azul apoia esta solução de compromisso, se o mesmo for 
compensado por um apoio generalizado das diferentes entidades, que espera que 
esteja refletido no posicionamento a enviar pelas diversas entidades participantes.”
 Salientou ainda que “a OA entende esta apresentação como uma fase, entendendo 
também que no dossier a entregar ao governo é preciso salvaguardar um conjunto 
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de condições obrigatórias para a implementação desta área marinha protegida, 
destacando: a existência e o desenvolvimento de medidas de compensação que 
permitam cobrir perdas de rendimento (e inclusivamente, se for esse o caso, aos 
abates voluntários de embarcações); a valorização do pescado, pois acredita que 
é possível pescar menos e ganhar mais (indicando saber que as áreas marinhas 
protegidas, através das medidas de valorização, permitem criar processos em a OA 
está já a trabalhar, como aliás indicado pelo Dr. Tiago Pitta e Cunha, e que servem 
para atingir este objetivo); o trabalho na área da vigilância e monitorização que são 
imprescindíveis para que esta área marinha protegida se consiga implementar; e 
finalmente destaca também o comité de cogestão, ou seja, o modelo de governação 
que será essencial para que esta área funcione de forma plena.”
 Emanuel Gonçalves despede-se agradecendo a participação e presença de todos 
e dando os parabéns aos intervenientes e municípios pelo trabalho desenvolvido, ao 
envolvimento das entidades governamentais e regionais, da CCDR, e salientando 
que a OA estará aqui para as fases que se seguem. O processo, refere, não termina 
aqui. Pode até dizer-se que começa aqui, uma vez que o processo desenvolvido é um 
caminho único que não existe normalmente nestes processos e que, refere, acredita 
que será um sucesso. Este sucesso será alcançado se tivermos maior biodiversidade, 
mais peixes dentro de água e também mais rendimento para as comunidades que 
dependem da área.
 E, tal como dito pelo Prof. Jorge Gonçalves, a OA tudo fará para que ninguém 
fique para trás. Ou seja, salienta que podem todos contar com a OA para que as 
medidas que vão ser trabalhadas para a implementação desta área marinha protegida 
garantam que todos estes objetivos sejam cumpridos.
 Seguiu-se Mafalda Rangel que, em nome do CCMAR, salientou também a 
importância e relevância deste processo para a região do Algarve, e agradeceu a 
participação de todas as entidades públicas e privadas. Lembrou ainda o processo 
inovador que precedeu a esta apresentação, salientado o espaço de diálogo, 
aprendizagem e construção conjunta e transparente, que foi construído.
 Mafalda Rangel informou ainda que o dossier, com a proposta apresentada e com 
todo o processo documentado, será entregue ao governo em março de 2021. 
 No sentido de compilar um dossier tão completo quanto possível, a oradora enfatizou 
a necessidade de todos enviarem as suas dúvidas até ao dia 12 de fevereiro, para 
que estas possam ser respondidas até dia 19 de fevereiro de 2021.
 Lembrou ainda que o posicionamento de cada entidade em relação à proposta 
apresentada deve ser remetido para o e-mail indicado no convite para esta sessão de 
apresentação até ao primeiro dia de março. Foi enfatizado que todos os contributos 
farão parte do dossier a compilar e entregar ao governo.
 A partir dessa altura, salientou, será ao governo que competirá efetuar a respetiva 
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consulta pública e legislar sobre esta matéria.
 Assim, após a entrega do dossier ao governo, salientou, a participação de todos 
os interessados far-se-á em sede de participação pública, sendo que o CCMAR 
continuará o seu trabalho em alguns temas centrais e pertinentes à implementação da 
AMPIC, que foram identificados no processo participativo, nomeadamente: 
 - na definição de medidas de apoio e compensação por perdas pecuniárias das 
atividades económicas; 
 - nas medidas de valorização do pescado e de outras atividades; 
 - nos mecanismos de vigilância e fiscalização; 
 - no investimento na requalificação de infraestruturas; 
 - e no processo de cogestão que assegurará a participação dos diversos “atores” 
na gestão da AMPIC. 
 Mafalda Rangel salientou, ainda, que o CCMAR continuará a facilitar a discussão 
sobre estes assuntos, garantindo a participação de todos os interessados, no âmbito 
do fórum de discussão que foi criado no processo participativo da AMPIC.
 Salientando a extrema importância e relevância da AMPIC e do processo 
desenvolvido, único no envolvimento da comunidade no desenho e construção desta 
Área Marinha Protegida, despediu-se em nome do CCMAR.

Fim da sessão.
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ANEXO I



Mapeamento e valoração das 
atividades suportadas pela costa de 
Albufeira, Lagoa e Silves

Adriana Ressurreição, Mafalda Rangel, Frederico Oliveira, Pedro Monteiro, Luis 
Bentes, João Pontes, Nuno Henriques, Carlos Afonso, Inês Sousa, Maria Guimarães, 
Mariana Andrade, Bárbara Horta e Costa, Jorge Gonçalves

2020



(i) Levantamento das principais atividades económicas 
suportados pela AMPIC,
(ii) Caracterização detalhada dessas atividades,
(iii) Quantificação do seu impacto socioeconómico,
(iv) Mapeamento da sua distribuição espacial,
(v) Integração espacial das principais atividades 
económicas suportadas por esta área, 

OBJECTIVOS



Impacto Económico Direto (IEDs)

Atividade

Mts N visitantes x N saídas/visitantes x Preço médio/saída

IEDs

Pesca comercial Peixe descarregado (kg) x Preço 1ra venda (€)

Pesca lúdica Despesas por saída de pesca x N saídas/ano

Indicadores Económicos
Níveis participação
Emprego+



Impacto Económico Direto (IEDs)

• Pesca Comercial: INE, DGRM, DOCAPESCA, PRESPO, PescaMap
• Pesca Lúdica: Pescardata, AMPICvalue (censos)

• Marítimo-Turísticas: AMPICvalue (entrevistas pessoais e censos)



Pesca comercial Algarve

O volume de peixe desembarcado no Algarve,1997-2018,

sofreu um decréscimo acentuado 40 000t - 13 000t

Resultados

Decréscimo       
68%



Resultados

Pesca comercial Algarve



Pesca comercial AMPIC

Resultados



Pesca
comercial
AMPIC

Resultados



Resultados: Pesca comercial

Artes de pesca:

+ + Covos & alcatruzes

+ Redes Tresmalho, Emalhar, Cerco

Rendimento da pequena pesca

muito dependente de uma única sp.

polvo



607 postos de trabalho (tripulações)

Resultados

Pesca comercial AMPIC



Resultados: Pesca comercial AMPIC

Pesca local (< 9m):

AMPIC área preferencial

Até batimétrica dos 30m

Valados Oeste, Este do recife

junto a Albufeira

Pesca costeira (> 9m):

Bancos de pesca

fora/cima batimétrica

dos 30 m



Resultados: Pesca comercial AMPIC

Salvaguarda da 
pequena pesca

Áreas privilegiadas

Efeitos de reserva a médio-

longo prazo

Salvaguarda IEDs
frota >9m

Bancos de pesca preferenciais

das cercadoras estão fora do

recife



Pesca lúdica AMPIC

Resultados

Contagens  
Instantâneas



871
Pescadores apeados

Pesca lúdica AMPIC

604
Pescadores embarcados

Resultados



Pesca lúdica AMPIC

Espécies alvo

Dourada 47%

Robalo 22%

Sargo-legítimo 14%

Captura
anual retida

8 784 Kg

AMPIC

24% pesca
lúdica Algarve

Espécies alvo

Sargo, robalo, 
choupa, cavala, 
dourada

Captura
anual retida

6 549 Kg

Resultados



Pesca lúdica AMPICGastos
/saída
pesca
12€

Gastos
/saída
pesca
18€

Resultados



Pesca lúdica AMPIC

Resultados

750 000€ IED
1500 Pescadores lúdicos



Pesca lúdica AMPIC

Apeada: P. Arrifes — P. Evaristo
Senhora Rocha — Barraquinho,      
Galé

Embarcada: Limite Este AMPIC
Submarina: Zonas costeiras acesso terrestre

P. Coelha — Manuel Lourenço
Oeste P Armação — P Barranco

Resultados



Marítimo-Turísticas (MTs)

Resultados



Marítimo-Turísticas (MTs)

Resultados

Pesca
recreativa

Passeios
costa

Mergulho

OTC



Marítimo-Turísticas (MTs)

Resultados

3 operadores ativos (3/3)

3 operadores ativos (3/3)

16 operadores ativos (14/16)

52 operadores ativos (33/52)

74 Operadores ativos (53/74) (72%)



Marítimo-Turísticas (MTs)

Resultados

1051 postos de trabalho diretos



MTs – Conflitos e Impactos

Resultados

TODOS

Mergulho, atividade + exclusiva 
Segurança, intensidade tráfego marítimo

Conflitos com barcos de recreio

Conflitos no acesso às grutas

60% impactos negativos
Demasiados barcos, Visitantes
Emissões de C, Ruído

Lúdicos vs OTC, passeios de costa 



Resultados

MTs Desafios desenvolvimento

Cliente pouco
diferenciado

Turismo
Massas

Falta
promoção

institucional

Demasiadas
empresas

barcos

Falta de 
infraestruturas

Segurança

Sobrelotação
Benagil



Resultados



Resultados

Mapeamento atividades



Mensagem final



adriana.ressurreicao@gmail.com

Obrigado!



ANEXO II



- Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário -

Videoconferência de apresentação da proposta final
5 de fevereiro 2021
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Evolução da pesca 
no Algarve?

Desembarques

• Tendência de decréscimo 
dos desembarques no 
Algarve (INE/DGRM)

2



AMPIC
Valores Naturais extraordinários: 
Recifes rochosos: áreas de  reprodução, maternidade, viveiro, abrigo, 

alimentação de espécies comerciais (e.g. sargo, dourada, pargo), ameaçadas 

(e.g., cavalo-marinho, mero); habitats ameaçados (pradarias de ervas marinhas, 

bancos de algas calcarias) e vulneráveis (gorgónias)

✓ 45 novos registos para Portugal 

✓ 12 novas espécies para a ciência a nível mundial  



Situação

em 2018

JUL 2019

Zona da AMPIC

No Plano do Situação 

do Ordenamento do 

Espaço Marítimo 

(PSOEM), em 2018, 

estava planeada uma 

área destinada a 

concessões de 

atividades de produção 

aquícola, com uma área 

superior a 60Km2. 



PROPOSTA DE TRABALHO DE ZONAMENTO E REGULAMENTAÇÃO

AMPIC – Reunião 9 Julho 2019

Permitida 

pesca anzol 

e covos 

sustentável

Permitido 

turismo 

sustentável Proteção 

total

5

JUL 2019



PROPOSTA DE TRABALHO DE ZONAMENTO E REGULAMENTAÇÃO

AMPIC Reunião 30 outubro 2019

6

https://ualg365-my.sharepoint.com/personal/jgoncal_ualg_pt/Documents/AMPIC/Reunião%2030%20outubro/cenario_OCT2019_ALL_V3-1.pdf


7

REUNIÃO COM MUNICIPIOS  Reunião Fevereiro 2020

(Nova proposta com a antiga por baixo)



8

Mapa com a terceira
proposta de 
zonamento para a 
AMPIC.

Resultado das 
contribuições, recebidas
após a 6º sessão do 
processo participativo
(18 de dezembro de 
2019), a aguardar
apresentação, 
discussão e validação
em processo
participativo.

REUNIÕES 

BILATERAIS 

2020



9

Proposta muito 
completa e 
construtiva: 

• Extensão para 
Oeste; 

• Faixa costeira de 
jurisdição municipal; 

• Regras de 
licenciamento; 

• Medidas de 
compensação…

Proposta de 

zonamento 

para a AMPIC 

elaborada 

pela Câmara 

Municipal de 

Lagoa 2020
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ARMAÇÃO DE PÊRA

Associação Pescadores de Armação de Pêra - 23.10.2020

LAGOA

Associação Pescadores da Senhora da Rocha - 26.10.2020

Associação de Pescadores Lobos do Mar – 26.10.2020

Organização de Produtores Barlapescas – 26.10.2020

Associação de Pescadores Ferragudo e Barlavento – 26.10.2020

ALBUFEIRA

Pesca Lúdica Ass. De Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira - 28.10.2020

Pesca Lúdica Clube de Pesca Náutica Desportiva de Albufeira - 28.10.2020

Operadores Marítimo-Turísticos - APECATE e Easy Divers - 28.10.2020

Pesca Comercial - Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira 28.10.2020

LAGOA

Associação dos Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio - 20.11.2020 

Associação de Pescadores Profissionais de Alvor e Armalgarve - 20.11.2020

QUARTEIRA

Quarpesca - 09.12.2020

OLHÃO

Olhãopesca - 27.11.2020 

REUNIÕES BILATERAIS (15 entidades)



Pontos importantes 

• Consenso relativo ao facto de que a retirada das Aquaculturas offshore da área da 

AMPIC foi um passo importante para o futuro da atividade pesqueira; 

• Consenso maioritário favorável à criação da AMPIC, no entanto, foi considerada 

uma área de proibição de pesca demasiado extensa devendo ser negociada;

• Foi identificado como preocupação o facto de haver uma deslocalização do esforço de 

pesca para a parte interior do recife, como resultado das restrições colocadas à pesca 

na crista, levando a um aumento do número de barcos, e consequentemente, do 

esforço de pesca no interior da baía (nº máximo licenças);

• Importância de ter a zona interior para a pesca local (consensual entre as 

associações locais, desde que com nº máximo de licenças);

• Importância da zona interior para uma parte da frota costeira e sugerem medidas de 

compensação (abates, reformas antecipadas, reconversão de costeira para local);

• Consideram importante implementar um sistema de fiscalização rigoroso para parar 

a captura ilegal, nomeadamente o sistema proposto, de rastreamento em tempo real 

das embarcações de pesca.

11



• Concordam que haja controlo do esforço de pesca por limitação do número de 
licenças e por artes.

• Referência importante,  a favor do uso de redes sustentáveis e de voltar aos 
alcatruzes de barro. 

• Consideram necessário haver limpezas subaquáticas de artes de pesca tais como, 
redes, armadilhas, covos e gaiolas, sobretudo na zona de proteção, mas não só.

• Foi sugerido, que se se estreitasse a proteção parcial, libertando a pedra do 
Valado de terra e uma faixa a este da PP de forma a permitir uma área importante 
para a pesca lúdica e mitigar alguns conflitos com a comunidade local;

• No caso do mergulho, referiu-se a possibilidade de deslocar a zona de proteção 
total, ligeiramente para Este, de forma a libertar alguns pontos importantes de 
mergulho.

• Identificam como fundamental haver a regulação e regulamentação das operadoras 
turísticas (MT) e da atividade privada, e definir códigos de conduta para visitação 
das grutas e observação de cetáceos.

12

Pontos importantes (cont)



Proposta Janeiro 2021

13

Área de Pesca Geral

Área de Pesca Local



A proposta 1 foi geral a 

todas as associações de 

pesca comercial e lúdica; 

14

1. Redução da área de proibição da pesca comercial e lúdica

SOLUÇÃO: Foram 

efetuadas as seguintes 

reduções na área de 

proibição da pesca 

comercial e lúdica:

1.Redução da Área de 

Proteção Parcial (área a 

verde) de 24,5 para 16,5 

km2 (redução de 32,7% 

face a OUT2019 ou 26,7% 

face a FEV2020);

2.Permissão de pesca 

comercial e lúdica na Pedra 

do Valado de terra; 

Propostas principais - Zonamento



2. Movimentação da Área de Proteção Total (vermelho)

Propostas principais - Zonamento

• A Alteração 2 foi requerida 

pela APECAT e Empresas de 

Mergulho de Albufeira e 

Armação de Pêra, e decorreu 

de um anterior pedido de 

deslocação para Este já 

efetuado. 

• A nova solicitação desloca a 

APT para uma área fora da 

zona principal de proteção 

(identificada em estudos 

prévios), pelo que a 

deslocação foi feita, mais 

uma vez, conforme solicitado, 

mas não de modo integral 

(solução de compromisso). 

15

SOLUÇÃO: 

Deslocação da 

Proteção Total para 

leste e sul (sueste) 

em 650m e 300m, 

respetivamente. 



16

Área de Pesca Local

Área de Pesca Geral

Proposta Janeiro 2021
(sobreposta à de Outubro 2019 )



• Por princípio, o faseamento, que nunca 

foi desenvolvido no processo 

participativo, não promove os 

benefícios da recuperação ecológica. 

• A graduação deverá ser feita no menor 

espaço de tempo possível, em 2 em 

vez de 3 fases, e numa extensão de 

tempo substancialmente inferior, de 1 a 

3 anos em vez de 10 anos, para 

aumentar a eficiência de proteção, 

permitir um período de transição 

formativo, e impedir a pesca 

indiscriminada durante esse período e 

seguintes, como aconteceu e ainda 

acontece em muitas outras Áreas 

Marinhas Protegidas nacionais. 

17

SOLUÇÃO: A possibilidade de 

ser um processo gradual a duas 

fases e de curta duração (1-3 

anos) será incluída na proposta.

3. Processo gradual a 5-10 anos

Propostas principais - Zonamento



• Esta solicitação foi comum à CML 
(faixa de 500m) e CMA (faixa de 1 
milha). 

• Este tipo de solução, se devidamente 
enquadrado e se respeitar os 
princípios de conservação da 
biodiversidade marinha enunciados 
pela AMPIC, e se permitir ainda uma 
boa articulação com a mesma, 
poderá funcionar e trazer benefícios 
para o seu funcionamento futuro. 

18

SOLUÇÃO: O papel da AMPIC 

será de respeitar os termos da 

jurisdição do território em vigor, 

contando, no entanto, com a 

necessidade de cada Município 

velar e respeitar a visão e 

objetivos primordiais, comuns a 

todos os promotores da AMPIC.

4. Definição de uma área de intervenção municipal

Propostas principais - Zonamento



5. Permitir a pesca e atividades MT nas áreas de proteção especial

Propostas principais - Zonamento

As áreas de proteção especial 
são muito pequenas e permitirão
a realização de atividades de 
lazer – Áreas de Educação
Ambiental

19

SOLUÇÃO:

1. Proteger com a CMA e CML 

as ervas-marinhas de 

Arrifes, Barranco e Praia da 

Marinha (proibição de 

ancoragem);

2. Criar com CMA uma zona 

de Educação Ambiental de 

intertidal rochoso (Poças de 

Maré) na Praia de Manuel 

Lourenço (proibição de 

atividades extrativas nas 

poças).
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6. Aumentar a AMPIC para Oeste 

Propostas principais - Zonamento

• O aumento da área para Oeste, 
proposta pela CML, mantendo a área 
total ou mesmo aumentando a 
mesma, parece-nos muito 
interessante, sobretudo como 
expansão futura da AMPIC. 

• Contudo, na fase atual do processo, 
iria criar problemas em termos de 
consistência e estruturação no 
processo participativo, assim como 
iria exigir mudanças no PSOEM 
(DGRM/DGPM). 

20

SOLUÇÃO: Uma futura 

expansão para Oeste 

figurará na proposta como 

evolução natural da AMPIC, 

por forma a envolver a área 

costeira de grande interesse 

natural.



• As embarcações que operam na AMPIC são muitas para a área (cerca de 200), mas deverão 
cumprir critérios para manter a sua licença para operar na AMPIC, nomeadamente: 

• Usar sistema de rastreamento espacial (AIS ou outro), aceitar observadores a bordo para 
monitorização de pesca em tempo real (sem depender totalmente dos dados de 
desembarques), cumprir as regras, ter um mínimo de descargas em lota que justifique a 
operação.

21

SOLUÇÃO: A base de partida seria o licenciamento das embarcações que já 

trabalham na AMPIC.

Nome
Emb.

<7
Emb.

[7 _ 9]
Emb.

>9 TOTAL Covos Palangre Toneiras
Redes
T & E Cerco

APPA -Associação dos Profissionais de Pesca de Albufeira 60 3 1 64 25 2 8 25 0

Quarpesca 16 10 37 63 9 0 6 29 20

APF - Associação de Pescadores de Ferragudo e Afins 8 0 16 24 8 0 0 24 0

APAP-Associação de Pescadores de Armação de Pêra 14 0 0 14 0 6 6 16 0

Barlapesca 0 0 11 11 0 0 0 0 11

Associação de pescadores de Alvor 0 1 10 11 11 0 0 0 0

Associação de Pescadores e Operadores Marítimo-turísticos da Senhora da Rocha 9 0 0 9 0 0 0 0 0

Lobos do Mar 0 6 2 8 0 0 0 0 0

Olhãopesca 0 2 6 8 0 0 0 0 8

Total 107 22 83 212 53 8 20 94 39

7. Controlo do esforço de pesca

Propostas principais - Zonamento



• As medidas compensatórias são importantes para a pesca, numa perspetiva que 
poderão existir impactos negativos no curto prazo. 

• A proposta que se irá entregar ao governo, irá propor a existência deste tipo de 
medidas. 

22

SOLUÇÃO: Está desde já a ser estudado um conjunto de medidas necessárias 

para servirem de compensação, tais como: 

❑ Compensação de perdas pecuniárias verificáveis nas atividades económicas e 

outras medidas sociais incluindo abates; 

❑ Reconversão das embarcações, nomeadamente, com motorizações elétricas;

❑ Reconversão para artes de pesca sustentáveis;

❑ Requalificação de infraestruturas; 

8. Medidas compensatórias e de valorização

Propostas principais - Zonamento
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SOLUÇÃO: Está desde já a ser 

estudado um conjunto de  

medidas necessárias para 

servirem de valorização do 

pescado, tais como: 

• Certificação de origem e 

outras ações de valorização 

do pescado; 

• Simplificação de processos de 

vendagem;

• Melhoria das infraestruturas 

de vendagem.

8. Medidas compensatórias e de valorização (cont.)

Propostas principais - Zonamento
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8. Medidas compensatórias e de valorização (cont.)

Propostas principais - Zonamento

“É importante que os recursos do atual e do futuro FEAMP 

sejam mobilizados prioritariamente para o 

estabelecimento destas áreas marinhas protegidas de alto 

nível, para a formação das partes interessadas e para a 

gestão e o controlo dessas áreas.”

RELATÓRIO aprovado em dezembro 2020 pela Comissão de Pescas do Parlamento Europeu 

sobre o tema «Mais peixes no mar? Medidas para promover a recuperação das unidades 

populacionais acima do Rendimento Máximo Sustentável (RMS), incluindo zonas de 

recuperação de peixe e zonas marinhas protegidas»



25

Outras questões:

- Eficiência: Fiscalização e Monitorização

- Governança: Co-gestão

Próximos passos

- Receber posicionamento e contributos

- Enviar dossier ao governo e fechar esta 

etapa do processo

- Implementação da AMPIC

Propostas principais - Zonamento



Obrigado!
Jorge Gonçalves
jgoncal@ualg.pt
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ANEXO III



 

 

Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário  

(AMPIC) 

 

Megafauna Marinha e Ecologia Acústica 

 

 

 

SOMAR – Associação de Conservação Marinha 

 e Bioacústica 

  



 

 

 

Descrição e Relação da Megafauna Marinha na Costa do Algarve com 

vista a colaborar no processo participativo para o estabelecimento de 

uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) 

 

Este trabalho apresenta um levantamento das espécies de cetáceos que 

ocorrem na costa sul de Portugal e a ecologia acústica associada, com relação direta 

ou indireta com a zona onde se pretende implementar uma Área Marinha Protegida de 

Interesse Comunitário (AMPIC). 

 

Rafaela Prado Cardoso 

& 

Fabio de Sousa Pais 

 

 

 

Revisão: Carolina Simões Rita Grossinho Fontinha  
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CAPÍTULO I: MEGAFAUNA MARINHA 

  

1. Caracterização dos Cetáceos na Costa do Algarve 

 A costa portuguesa apresenta fatores ambientais e oceanográficos que 

culminam numa alta biodiversidade marinha, favorecendo a presença de cetáceos 

(baleias e golfinhos) durante todo o ano (Alcaraz et al., 2006; Moura et al., 2012). É 

frequente avistarem-se golfinhos-comuns e roazes-corvineiros em toda a região da 

Costa Algarvia, assim como é possível avistar outras espécies de mamíferos marinhos 

como a baleia-anã, orcas e botos. 

Das mais de 90 espécies de cetáceos conhecidas a nível mundial, 29 já foram 

identificadas em Portugal (Bencatel et al., 2019). Algumas das espécies de cetáceos 

que ocorrem nas águas portuguesas são consideradas espécies residentes, ou seja, 

passam a maior parte da vida numa determinada região para aspetos fundamentais da 

sua sobrevivência, como alimentação e reprodução. É possível enumerar o golfinho-

comum (Delphinus delphis), o roaz-corvineiro (Tursiops truncatus), o golfinho-riscado 

(Stenella coeruleoalba), o boto (Phocoena phocoena) e a baleia-anã (Balaenoptera 

acutorostrata) (Carvalho, 2018) (figura 1). 

 
Figura 1: Grupo de golfinhos-comuns (Delphinus delphis) com indivíduos adultos, juvenis e filhotes na 
costa sul portuguesa. Foto: Fabio Pais, 2018. 
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A população de golfinho-comum que ocorre na Costa Algarvia é formada 

maioritariamente por grupos contendo indivíduos imaturos (recém-nascidos, filhotes e 

juvenis), indicativo este que aponta para a forte possibilidade desta área ser 

considerada como o berçário da espécie (Evans & Hammond, 2004; Castro et al., 

2020). 

Muitas outras espécies de mamíferos marinhos também podem ser observadas 

ocasionalmente pela Costa Algarvia em águas costeiras ou profundas, no entanto, 

apresentam um padrão de ocorrência e distribuição desconhecido ou classificado como 

ocasional ou raro. É o caso da baleia-comum (Balaenoptera physalus), orca (Orcinus 

orca), grampo (Grampus griseus), golfinho-pintado (Stenella frontalis), baleia-piloto 

(Globicephala melas e Globicephala macrorhynchus), cachalote (Physeter 

macrocephalus), baleia-de-bossa (Megaptera novaeangliae), baleia-azul (Balaenoptera 

musculus), baleia-sardinheira (Balaenoptera borealis), falsa-orca (Pseudorca 

crassidens), entre outros (Bencatel et al., 2019) (figura 2). 

 

 
Figura 2: Golfinho adulto e uma cria de grampos (Grampus griseus) a utilizar a zona costeira do 
Algarve (na região da AMPIC).  Foto: Fabio Pais, 2017. 
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A tabela 1 apresenta as espécies de cetáceos com ocorrência registada na 

costa sul de Portugal Continental em regiões costeiras. Esses animais são os que 

utilizam a área considerada para este estudo. 

 

Tabela 1. Espécies de cetáceos registradas na costa sul portuguesa em zonas costeiras de acordo com 
o grau de ocorrência, o estatuto de conservação pela União Européia (Directiva Habitats) e a categoria 
de classificação pelo Livro Vermelho de Vertebrados de Portugal (LVVP). 

Nome científico Nome comum 
Grau de 

ocorrência 
Directiva 
Habitats 

LVVP 

Balaenoptera acutorostrata Baleia-anã Residente B-IV Vulnerável 

Balaenoptera physalus Baleia-comum Visitante B-IV Em Perigo 

Delphinus delphis Golfinho-comum Residente B-IV 
Pouco 

Preocupante 

Grampus griseus Grampo Regular/Ocasional B-IV 
Informação 
Insuficiente 

Megaptera novaeangliae Baleia-de-bossa Raro B-IV Não Aplicável 

Mesoplodon sp. Baleia-de-bico Raro B-IV Não Aplicável 

Orcinus orca Orca Regular/Ocasional B-IV 
Informação 
Insuficiente 

Phocoena phocoena Boto Residente B-II/ B-IV Vulnerável 

Physeter macrocephalus Cachalote Raro B-IV Não Aplicável 

Pseudorca crassidens Falsa-orca Ocasional B-IV Não Aplicável 

Stenella coeruleoalba Golfinho-riscado Residente B-IV 
Pouco 

Preocupante 

Tursiops truncatus Roaz-corvineiro Residente B-II/ B-IV 
Pouco 

Preocupante 
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Estudos indicam que as duas principais espécies de golfinhos avistadas na 

costa sul de Portugal, o golfinho-comum e o golfinho roaz-corvineiro, apresentam 

relação positiva entre águas mais quentes com o pico de nascimento e maior número 

de grupos com crias (Würsig, 1978; Bearzi et al., 1997; Castro et al., 2020), fato que 

ocorre entre os meses de março e outubro no Algarve (Baptista et al., 2018). 

Eventos de afloramento costeiro e levante ou contra-corrente nas águas 

ocidentais da Península Ibérica são fenómenos responsáveis pela abundância de 

águas ricas em nutrientes capazes de suster um sistema altamente produtivo e diverso 

que favorece a presença de pequenos peixes pelágicos (Marçalo et al., 2018). Estes 

peixes fazem parte da dieta de algumas espécies de cetáceos, como é o exemplo do 

golfinho-comum que se alimenta predominantemente de sardinha (Sardina pilchardus), 

cavala (Scomber japonicus), verdinho (Micromesistius poutassou) e carapau 

(Trachurus sp.) (Silva, 1999; Marçalo et al., 2018).  

A distribuição e abundância dos cetáceos estão relacionadas com o movimento 

sazonal das suas presas (Silva & Sequeira, 2003; Ferreira, 2007), ou seja, uma maior 

abundância de presas vai influenciar positivamente a presença de algumas espécies de 

cetáceos. Para o roaz-corvineiro, que apresenta sua dieta composta 86,8% por 

espécies de peixes demersais e/ou bentônicas (Blanco et al., 2001), isto já foi 

verificado ao apresentar relação entre os padrões de distribuição e a procura de 

alimento (Hastie et al., 2004). 

 

2. Enquadramento dos Cetáceos na Legislação Ambiental 

Atualmente a maioria dos mamíferos marinhos gozam de um estatuto de 

espécies protegidas e são considerados recursos de grande valor ambiental, científico, 

educacional, recreativo e estético. 

Em relação à legislação de proteção dos cetáceos pode-se destacar a legislação 

internacional Diretiva Habitats (92/43/EEC, 21 Maio 1992) que visa assegurar a 

sobrevivência das espécies mais vulneráveis à extinção na Europa. Nesta diretiva, que 

se aplica às águas marinhas de Zonas Exclusivamente Económicas (ZEE) dos Estados 

Membros, os cetáceos incluem-se no Anexo IV (espécies de interesse comunitário que 

necessitam de um regime de proteção restrito) e duas espécies deste grupo (boto e 

roaz-corvineiro) estão também compreendidas no Anexo II (a sua conservação requer 

ainda a designação de Áreas Especiais de Conservação). 

Em Portugal existe também a proteção aos cetáceos na legislação nacional pelo 

Decreto-Lei no 263/81 (03 de setembro) que proíbe a pesca, captura, abate, transporte 

e comercialização de qualquer uma destas espécies ou produtos derivados. Sendo a 
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única exceção para fins exclusivamente científicos mediante a autorização do membro 

do Governo responsável pelo ordenamento do território e ambiente. 

 

3. Os Cetáceos no Setor Turístico 

Os mamíferos aquáticos apresentam também uma vertente social muito 

importante uma vez que são animais carismáticos, característica bastante explorada 

atualmente pela atividade turística na região. O especial interesse despertado pela 

megafauna marinha junto ao público permite o desenvolvimento acelerado de 

atividades marítimo-turísticas especialmente orientadas para observação de cetáceos. 

O turismo de observação de baleias e golfinhos representa atualmente uma 

importante fonte de renda para populações costeiras (Garrod & Wilson, 2002) 

apresentando também importância em outros aspectos que não só económicos, mas 

sociais e ambientais, tais como: educação ambiental, auxílio à pesquisa e gestão 

costeira (Lück, 2015). Pode ser considerada como uma alternativa para a exploração 

não letal e solução económica para a conservação dos cetáceos (Hoyt, 2001). 

O número de empresas que realizam a atividade de observação de cetáceos no 

Algarve apresentou acentuado crescimento de 4 empresas em 2008 para 44 em 2019, 

assim como o número de embarcações licenciadas para essa operação que passou de 

10 embarcações em 2008, para 121 em 2019 (Ressurreição et al., 2020). A nível 

nacional, as atividades marítimo-turísticas têm grande impacto na economia de toda a 

costa sul de Portugal, sendo um dos seus maiores atrativos e fontes de rendimento, 

onde o público tem cada vez mais acesso a embarcações de recreio. 

Contudo existem diversos estudos que alertam para os impactos e efeitos 

negativos do turismo sobre as espécies alvo (figura 3), considerando potenciais efeitos 

a curto, médio e longo prazo na sobrevivência das espécies e a consequente 

sustentabilidade dessa atividade (e.g. Ritter, 2003; Stockin, 2008; Tosi & Ferreira, 

2009; Parsons & Scarpaci, 2016) 

Apesar do crescimento da atividade marítimo-turística, a falta de conhecimento 

sobre a diversidade marinha e a ecologia dos cetáceos faz com que o público e os 

próprios operadores turísticos apresentem ainda pouca sensibilidade em relação à 

necessidade de conservação destes animais e seus habitats. 
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Figura 3: Roazes-corvineiros (Tursiops truncatus) na zona de Lagoa a apresentar intensa coesão do 
grupo com filhote, possivelmente impactado por demasiadas embarcações. Foto: Rafaela Cardoso, 
2019. 

 

Visto que o aumento acentuado de atividades de Observação Turística de 

Cetáceos em outros locais do mundo já apresentou diversos tipos de impactos 

negativos quando realizada sem planeamento e monitorização, a crescente atividade 

no Algarve apresenta um alto potencial de causar impactos significativos nas espécies 

exploradas. Dessa forma, surge a necessidade da atuação de organizações a 

promover a educação ambiental para o público (local e visitante), operadores turísticos 

e principalmente para as crianças (futuras gerações), a fim de sensibilizá-los sobre a 

importância da conservação dos ambientes marinhos. 

 

4. Enquadramento dos Cetáceos em Áreas Marinhas Protegidas 

Para melhor compreensão da dinâmica ecológica dos ecossistemas marinhos 

costeiros avalia-se o estado de conservação de algumas populações, tidas como 

“espécies guarda-chuva” ou ”sentinelas”, que podem ser utilizadas como indicadores 

ecológicos do ecossistema. Algumas espécies de cetáceos são exemplos disso devido 

à sua complexa integração na cadeia trófica que envolve o controlo de densidade 



 

7 
 

populacional das suas presas e reversão de grandes quantidades de biomassa para o 

ecossistema (Wells et al., 2004; Bossart, 2006; Moura et al., 2014).  

Uma ferramenta essencial para a conservação de cetáceos é a proteção de 

habitats críticos para essas espécies, os quais são utilizados regularmente pelos 

animais para alimentação, acasalamento (a incluir todos os aspetos do mesmo), 

cuidado parental, socialização, descanso e também migração, assim como áreas onde 

decorre o ciclo de vida das presas destas espécies (Hoyt, 2011). Estudos sugerem 

ainda que a implementação de Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) apresenta um 

grande potencial para proteger inclusive a riqueza da megafauna marinha (Lambert et 

al., 2017; Neves, 2017). 

O aumento da pressão humana sobre os ecossistemas marítimos causa sérios 

problemas ambientais, sendo tema de crescente preocupação em diversas regiões do 

mundo. Uma das consequências para os oceanos e regiões costeiras é a elevação dos 

ruídos antropogênicos, tornando-os ambientes acústicos cada vez mais poluídos 

(Andrew et al., 2002; Hildebrand, 2009).  

Dada a importância do som nas funções vitais dos mamíferos marinhos, a 

investigação dedicada ao potencial impacto do ruído de embarcações está a crescer de 

modo mais acentuado desde o ano 2000.  

O aumento do interesse e fomento às pesquisas acerca dos sons em ambiente 

marinho é de extrema importância para realização da gestão sustentável de regiões 

oceânicas e, principalmente costeiras (Erbe et al., 2016). Desse modo, é de extrema 

importância estudar mamíferos marinhos na região Algarvia, uma vez que não existem 

programas de monitorização, a nível regional e nacional, capazes de recolher, de forma 

consistente e uniformizada, dados sobre a ecologia das espécies para investigação, de 

modo a ter uma maior compreensão da situação atual dos cetáceos e do ambiente 

marinho para que a atividade marítimo-turística ocorra de forma sustentável, assim 

como para dar oportunidade a ações conservacionistas, criação de legislações, planos 

de ação, e auxiliar em planos de gestão costeira.  
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CAPÍTULO II: ECOLOGIA ACÚSTICA 

 

1. Definição 

Ecologia Acústica é o estudo das relações mediadas através dos sons entre 

organismos e entre os organismos e o meio em que vivem (Erbe et al., 2016). Neste 

estudo o termo “ruído” é designado para sons difusos que não possuem informações 

biológicas significativas. Já os sons emitidos pelos mamíferos aquáticos são chamados 

de sinais acústicos, interpretados pelos indivíduos de mesma espécie pois carregam 

uma informação biológica. O aumento da quantidade de fontes sonoras com grande 

amplitude de frequências e altas intensidades geram ecossistemas com maior ruído 

ambiental. 

A variabilidade das fontes sonoras resulta em ambientes acústicos com 

características únicas nas diferentes escalas espaço-temporais, chamados de 

paisagens acústicas (soundscapes) (Pijanowski et al., 2011). Também podem ser 

interpretados como ambientes acústicos de ecossistemas aquáticos, que são 

compostos por sons de origem natural (biótica e abiótica) ou antrópica. Exemplos de 

fontes de origem natural são: terramotos, vento, ondas, precipitação, peixes, camarões, 

etc. Já os sons de origem antrópica ocorrem devido a uma série de atividades 

humanas, tais como: tráfego de embarcações, dragagens, turbinas eólicas, sonares, 

exploração de petróleo e gás, atividades portuárias e sísmicas (Richardson et al., 1995; 

Popper & Hawkins, 2016). 

Tais sons antropogênicos (ruídos) são potenciais causadores de impactos 

negativos em populações de mamíferos aquáticos, uma vez que a emissão e deteção 

de sinais sonoros exercem um papel complexo e vital na ecologia de suas populações 

por meio de diversos aspetos, tais como: coesão de grupo, reconhecimento individual, 

fuga de predadores, deteção de presas e comportamentos reprodutivos (Stewart, 2008; 

Tyack, 2000a, b). Assim, os ruídos subaquáticos são capazes de se sobrepor aos sons 

emitidos pelos mamíferos aquáticos, o que é chamado de mascaramento, tornando-se 

uma ameaça a nível tanto de indivíduo, quanto de população. 
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2. Caracterização dos ruídos e seus impactos 

2.1. Embarcações 

O ruído sonoro gerado pelos navios é influenciado por uma combinação de 

tamanho da embarcação, tipologia de motor, quantidade e velocidade de operação 

(Holt, 2008; Houghton et al., 2015). 

Os sons de baixa frequência (abaixo de 200 Hz) são gerados pelos sistemas de 

propulsão (vibração do motor e do casco) (Hildebrand, 2009), enquanto que a maioria 

das frequências médias e altas, até além dos 100 kHz (Ross, 1976), são provenientes 

da cavitação, um fenómeno que consiste na formação e explosão de bolhas de ar 

devido ao movimento acelerado das pás da hélice do motor (Evans et al., 1992; Leaper 

et al., 2014) e é intensificado de acordo com a velocidade da embarcação (Arveson & 

Vendittis, 2000), assim como com o tamanho e o peso (e.g. Trevorrow et al., 2008; 

Simard et al., 2016). 

Além dos impactos diretos sobre os cetáceos, os ruídos de navios acabam por 

afetá-los indiretamente através de impactos causados sobre outras populações de 

fauna marinha, como é o caso de peixes (e.g. Slabbekoorn et al., 2010; Simpson et al., 

2016) e crustáceos (e.g. Wale et al., 2013). Portanto o impacto acústico sobre estas 

populações são significativamente importantes, uma vez que estas são as principais 

presas dos cetáceos. 

 

2.1.1. Tráfego de Embarcações Comerciais 

O tráfego marinho nos oceanos está a aumentar. Isto inclui embarcações desde 

pequeno porte até grandes navios. Navios comerciais, devido ao crescimento 

económico, estão cada vez maiores em número e tamanho e é esperado que para os 

próximos anos o tráfego aumente 4% ao ano (United Nations Conference on Trade and 

Development [UNCTAD], 2018). 

O intenso tráfego de embarcações de grande porte é apresentado na figura 

abaixo (figura 4). Todos os dias navios efetuam rotas definidas nos oceanos, 

principalmente no hemisfério norte, criando ambientes acústicos bastante poluídos. As 

rotas com tráfego mais intenso, evidenciadas em vermelho na imagem, são 

consideradas regiões com ruído ambiental mais elevado devido à atividade dos navios. 
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Figura 4. Tráfego de embarcações comerciais. Escala (0 a 1) como referência para intensificação do 
tráfego. (Fonte: National Center for Ecological Analysis and Synthesis, 2016). 
 

Portugal encontra-se numa das zonas de maior tráfego de navios de grande 

porte, os quais navegam a uma distância de aproximadamente 15 milhas náuticas a sul 

do Farol da Alfazina. Considerando que o ruído de um navio de carga tem maiores 

picos de intensidade nas baixas frequências, são capazes de se propagarem por 

muitas milhas náuticas dependendo das condições físicas e oceanográficas do local. 

Os primeiros estudos bioacústicos tiveram foco em espécies de misticetos (i.e., 

baleias de barbas), por serem especialistas em baixas frequências (e.g., Eberhardt & 

Evans, 1962; Cummings & Thompson, 1971), mesmas frequências dos grandes navios 

e são considerados mais sensíveis a estes ruídos em comparação a outros mamíferos 

aquáticos (e.g., Parks et al., 2007b; Cranford & Krysl, 2015; Rossi-Santos, 2015). 

Contudo, os grandes navios também emitem ruído de intensidade considerável em 

altas frequências (e.g., Arveson & Vendittis, 2000; Hermannsen et al., 2014; Veirs et al., 

2016), pelo que os odontocetos (i.e., baleias com dentes, golfinhos e botos), os quais 

são especialistas no uso de sinais de altas frequências,  também podem ser afetados 

(e.g., Marley et al., 2017b). 

 

2.1.2. Tráfego de Embarcações em Regiões Costeiras 

Enquanto que o tráfego de navios é a maior fonte global de ruído para os oceanos, 

quando se observa a nível regional os barcos de pesca (artesanal e intensiva), balsas, 

recreativas (jet-skis, lanchas, entre outros) e de turismo de observação de cetáceos 



 

11 
 

são muitas vezes os principais causadores de impactos sobre as populações de 

mamíferos aquáticos costeiros (The Acoustic Ecology Institute, 2008). 

Ruídos gerados por embarcações costeiras abrangem as médias e altas 

frequências (Bain & Dahlheim, 1994) (e.g., Erbe, 2013; Erbe et al., 2016b), aos quais 

os odontocetos costeiros são mais sensíveis (e.g., Houser & Finneran, 2006). Estes 

barcos de menor porte, usualmente apresentam maior potencial em interromper 

atividades de alimentação, camuflar a comunicação entre espécies costeiras e 

geralmente causar mudanças comportamentais nesses animais (The Acoustic Ecology 

Institute, 2008) (figura 5). 

 

 
Figura 5: Roaz-corvineiro (Tursiops truncatus) a se alimentar junto a praia em frente às estruturas 
de apoio aos pescadores de Armação de Pêra sob perturbação sonora de diversos tipos de barcos. 

Foto: Fábio Pais, 2017. 
 

Barcos com motor interno a gasóleo (por exemplo: pequenos barcos de pesca 

artesanal) emitem frequências no intervalo de 380 Hz a 35710 Hz, enquanto que 

barcos com motor externo a gasolina (por exemplo, os barcos de observação de 

cetáceos e botes de passeios costeiros) apresentam um intervalo de frequências com 

valores mais elevados, entre 840 HZ e 46800 Hz. (Pais et al., 2018). 

Outros estudos mostram que o ambiente acústico costeiro chega a ter níveis de 

base elevados entre 10 a 27 dB de intensidade na presença de barcos de menor porte 

(Erbe, 2002), sendo que algumas espécies necessitam de emitir sinais sonoros de 20 a 

40 dB mais intensos do que o mesmo ruído ambiental para conseguirem estabelecer 

comunicação entre os indivíduos (Holt, 2008).  
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2.1.3. Atividades de Observação Turística de Cetáceos 

Embarcações de Observação Turística de Cetáceos, ou whale watching, 

representam um tráfego de barcos específico e que merece uma atenção especial, já 

que para além do potencial impacto do barco em si, existe também o risco relacionado 

à atividade turística, uma vez que estes barcos se aproximam e permanecem em áreas 

de uso de populações de cetáceos. 

No âmbito da acústica, o aumento do número de embarcações turísticas, de 

diversos tipos de sistemas de propulsão (amplo espectro sonoro), provoca um aumento 

cumulativo dos ruídos produzidos, resultando num ambiente acústico mais poluído 

(Popper & Hawkins, 2016). 

Para atingir o sucesso, esta atividade na maioria dos casos ocorre em locais de 

residência ou concentração destes animais, sendo que muitas vezes áreas 

densamente ocupadas por cetáceos são as mais utilizadas para alimentação e 

reprodução (Hastie et al., 2004), como por exemplo na costa algarvia (figura 6).  

 

 
Figura 6: Golfinhos-comum (Delphinus delphis) a utilizarem a região costeira nas proximidades do Farol 
da Alfazina. Foto: Fabio Pais, 2017. 

 

A atividade de observação de cetáceos pode ser apontada, portanto, como uma 

perturbação aos animais marinhos (Coscarella et al., 2003; Popper & Hawkins, 2016), 

sendo necessária maior atenção e controlo da regulamentação da atividade e 



 

13 
 

monitorização das áreas em que é realizada, uma vez que já foram apresentados 

resultados positivos em algumas localidades, como na Praia da Pipa (Brasil) num 

estudo apresentado por Tosi & Ferreira (2009). 

Animais selvagens podem reagir de diferentes maneiras à presença humana. 

Estudos com cetáceos já indicaram que a atividade de observação de cetáceos 

apresenta diferentes respostas comportamentais dependendo da espécie observada 

(Scheidat et al., 2004; Parsons & Rose, 2009) e da conduta dos mestres das 

embarcações.  

 

2.2. Obras Costeiras e Atividades Portuárias 

Dragagens são procedimentos realizados geralmente próximos à costa para 

diversos fins, como extração de areia ou aprofundamento dos canais de navegação 

(por exemplo: junto aos molhes de entrada da barra de Lagos) realizando extração de 

substrato de fundo para que garanta a eficiência da instalação e operação de 

empreendimentos, tais como portos e marinas ou em empréstimo de areia para 

aumento de zonas de praias.  

Diversos impactos ambientais negativos são decorrentes dessa atividade, tais 

como: aumento da turbidez, ressuspensão de poluentes, destruição de habitats, 

alteração da hidrodinâmica e da propagação do som, além de intensos ruídos sonoros 

durante a dragagem (Torres-Guijarro et al. 2013). Operações de dragagens foram 

estudadas por Pais et al. (2018) em Caravelas, no Brasil e foram obtidos dados das 

frequências do som dos ruídos emitidos no intervalo de 150 Hz a 17300 Hz. 

Alguns estudos com cetáceos já foram conduzidos no intuito de descrever os 

impactos por atividades industriais e de dragagem e evidências de abandono de áreas 

foram registradas para algumas espécies (e.g. Glockner-Ferrari & Ferrari, 1985; 

Richardson et al., 1987; Gordon & Moscrop, 1996). 

 

3. Efeitos dos Ruídos Antropogénicos nos Cetáceos 

Ruídos antropogénicos nos oceanos e seus impactos sobre a ecologia de 

cetáceos em seus habitats naturais estão a ser amplamente discutidos nos últimos 

anos sugerindo que geralmente ocorre alteração na habilidade de comunicação 

(Branstetter & Finneran, 2008). Essa alteração na capacidade de comunicação pode 

gerar, consequentemente, potenciais impactos de diversas magnitudes sobre os 

animais, que podem ter basicamente caráter: comportamental, acústico e/ou fisiológico 
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(Nowacek et al., 2007), podendo ser divididos também em efeitos de curto a longo 

prazo e, em casos extremos, fatalidades. 

Os efeitos de curto prazo (como alterações fisiológicas e comportamentais) são 

mais facilmente identificados e registados, ao passo que os efeitos a longo prazo 

(mudança de padrões comportamentais ou de habitat) são mais difíceis de serem 

medidos e avaliados (Nowacek et al., 2001, 2007). 

Os efeitos de caráter comportamental incluem mudanças nos padrões de 

respiração, mergulho e subida à superfície e alimentação (Weilgart, 2007). Respostas 

de caráter acústico-comportamental incluem mudanças na modulação da frequência, 

frequência máxima do sinal, tempo de duração e repetição das emissões sonoras de 

acordo com a fonte do ruído (May-Collado & Wartzok, 2008). Em relação aos efeitos 

fisiológicos, estão as alterações permanentes (PTS) ou temporárias (TTS) dos limiares 

de audição pelo sistema auditivo (Ketten, 2004), variação da taxa cardíaca (Lyamin et 

al., 2015) e o estresse (Wright et al., 2007). 

 

3.1. Alterações de caráter acústico 

Alterações de caráter acústico de cetáceos estão associadas ao fenômeno do 

mascaramento, quando o ruído antropogénico se sobrepõe aos sinais sonoros dos 

animais em relação às suas características físicas, como frequência e intensidade. 

Desta forma, segundo revisão feita por Tyack & Janik (2013), para maior 

eficiência em superar os ruídos do ambiente os cetáceos podem alterar a intensidade 

dos sinais emitidos, frequências, duração e repetição dos seus sinais, portanto é 

provável que estejam sujeitos a elevados níveis de estresse na presença de ruídos 

sonoros, mesmo quando demonstrarem mudança comportamental mínima (Wright & 

Highfill, 2007), assim como a aparente tolerância aos ruídos não implica em não 

ocasionar impactos a longo prazo nos animais e populações (Weilgart, 2007). 

Mudanças nas características dos assobios dos golfinhos foram observadas, 

como a alteração do intervalo de frequências em ambientes de ruído elevado ou na 

presença de barcos (Guerra et al., 2014; May-Collado & Quinones- Lebron, 2014; 

Papale et al., 2015; Heiler et al., 2016; Marley et al., 2017b). Foram também reportadas 

alterações na duração dos assobios (Guerra et al., 2014; May-Collado & Quinones-

Lebron, 2014), assim como mudanças na taxa de emissões dos assobios (Buckstaff, 

2004; Guerra et al., 2014; Martins et al., 2018). 

Para alguns misticetos, foi verificada diminuição da distância (menor alcance) de 

ocorrência da comunicação em consequência do aumento do ruído de grandes navios 
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em estudos com baleias-anã (Balaenoptera acutorostrata), baleia-de-bossa (Megaptera 

novaeangliae), baleia-de-bryde (Balaenoptera edeni) e baleia-comum (Balaenoptera 

physalus) (figura 7) (Clark et al., 2009; Cholewiak et al., 2018; Gabriele et al., 2018). 

 

 
Figura 7: Baleia-comum (Balaenoptera physalus) a cruzar a costa ao largo da região do Farol da 
Alfazina. Foto: Fabio Pais, 2019. 

 

Baleias-comum, para compensar o mascaramento em circunstâncias de 

aumento dos ruídos de grandes navios, reduziram o intervalo das frequências emitidas, 

diminuíram a frequência de pico e de centro de suas vocalizações (Castellote et al., 

2012). 

Gastos metabólicos dos golfinhos aumentam durante períodos de maior esforço 

para vocalizações e produção de som, de forma a ocorrer maior gasto de energia que 

varia de acordo com o tipo de som produzido (Noren et al., 2013; Holt et al., 2015, 

2016). Isto, em combinação com gasto energético excessivo por maior tempo em 

navegação em velocidade para evitar presença de embarcações ou abandonar áreas 

impactadas, resulta em distúrbio com potenciais consequências energéticas devido ao 

efeito acumulativo. 
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3.2. Alterações de caráter comportamental 

Mudanças nos padrões comportamentais de cetáceos já foram amplamente 

documentadas especialmente como consequência do tráfego e ruídos de 

embarcações, incluindo as de observação de cetáceos.  

Os principais impactos nas espécies de golfinhos são: evasão ou troca da área 

em que os barcos estão presentes (Nowacek et al., 2007; Filla & Monteiro-Filho, 2009; 

Pirotta et al., 2015b; Pérez-Jorge et al., 2016), aumento na velocidade de natação, 

mudança na direção ou nadar de forma errática (Nowacek et al., 2001; Erbe, 2002; 

Jahoda et al., 2003; Lemon et al., 2006; Filla & Monteiro-Filho, 2009; Marley et al., 

2017b), mudanças no comportamento, como aumento do tempo a navegar e diminuir o 

tempo a socializar e descansar (Constantine et al., 2004; Stockin et al., 2008; Pirotta et 

al., 2015; Marley et al., 2017b), alterações na composição do grupo social (Bejder et al., 

1999; Filla & Monteiro-Filho, 2009), diminuição da distância entre os indivíduos 

(Nowacek et al., 2001; Valle & Melo, 2006; Tosi & Ferreira, 2009), alterações na taxa 

respiratória (Janik & Thompson, 1996; Jahoda et al., 2003; Filla & Monteiro-Filho, 

2009), alterações no sincronismo da respiração (Hastie et al., 2003; Tosi & Ferreira, 

2009), para o caso de orcas (Orcinus orca) pode ocorrer diminuição de alimentação e 

aumento de comportamentos ativos na superfície (Noren et al., 2009; Williams et al., 

2002, 2014) (figura 8). 

 
 Figura 8: Grupo de orcas (Orcinus orca) em passagem pela Costa Algarvia. Foto: Fabio Pais, 2020. 
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CAPÍTULO III: ÁREA MARINHA PROTEGIDA DE INTERESSE 

COMUNITÁRIO 

 

1. Área proposta para a AMPIC 

A área em questão está compreendida entre o Farol de Alfanzina (limite oeste) e 

a Marina de Albufeira (limite este), uma faixa costeira que se estende para além da 

batimétrica dos 30 metros, totalizando uma área de 94,5 km2 (figura 9). 

 

 
Figura 9: Zona proposta para implementação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 
(AMPIC) em destaque, na Baía de Armação de Pêra. A AMP potencial tem uma área de 94,5km2 e é 
delimitada a oeste pelo Farol da Alfanzina, a este pela marina de Albufeira, a norte pela linha de costa e 
a sul pela batimétrica dos 30m de profundidade. Fonte: (Henriques et al., 2018). 
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2. Atividades Antrópicas  

2.1. Marítimo-turísticas 

Um dos principais atrativos aos visitantes do Algarve é o setor Marítimo-turístico 

que tem crescido significativamente nos últimos anos. Estimativas apontam que cerca 

de 74 empresas utilizam regularmente a AMPIC e operam um total de 159 barcos em 

atividades de passeios pela costa, Observação Turística de Cetáceos (OTC), pesca 

recreativa, mergulho, entre outras. A atividade mais procurada é  a de passeios pela 

costa, impulsionada pela visita ao Algar de Benagil, seguida pela Observação Turística 

de Cetáceos (OTC) (Ressurreição et al, 2020). 

Os barcos de OTC, dependendo da atividade a ser realizada pelos cetáceos e o 

modo de aproximação, podem gerar reações negativas, neutras ou positivas sob os 

grupos de animais. Um estudo apresentado por Filla & Monteiro-Filho (2009) constatou 

que quando os barcos procederam de modo considerado adequado na aproximação 

dos animais, as respostas comportamentais foram positivas (os animais aproximavam-

se do barco, nadavam em volta, seguiam o barco ou alimentavam-se ao lado, por 

exemplo) ou neutras (continuavam sua atividade), enquanto que 100% das 

aproximações consideradas inadequadas resultaram em reações negativas dos 

animais, como abandono da atividade, separação do grupo, mergulho em diferentes 

direções e fuga (figura 10). 

 

 
Figura 10: Pressão e potencial impacto sobre grupo de roaz-corvineiro (Tursiops truncatus) em 
alimentação junto à costa na zona da Praia do Carvoeiro, onde se pode constatar os diferentes tipos e 
demasiado número de embarcações marítimo-turísticas (muito além do permitido pelas regras de 
observação de cetáceos). Foto: Rafaela Cardoso, 2019. 
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Recomenda-se então a disseminação de informações ou até mesmo um curso 

de formação de mestres de embarcações de OTC acerca da forma correcta de 

aproximação, atividades realizadas, padrões de comportamento e reações dos 

cetáceos, assim como dos ruídos gerados por cada tipo de motor e barco nas 

diferentes velocidades, e como cada um interfere na ecologia acústica dos animais, de 

modo a permitir que os mestres possam promover diminuição dos ruídos gerados em 

presença de cetáceos, visando menor impacto sobre as populações. (Pais et al., 2018). 

A atividade turística baseada em princípios conservacionistas pode vir a ser uma 

importante ferramenta para a preservação e bem-estar da vida marinha, atuando de 

forma sustentável e alinhada com os objetivos da implementação de uma AMPIC. 

 

2.2. Pesca comercial 

 

As espécies mais importantes desembarcadas na área da AMPIC são: o polvo, 

responsável pela maioria dos desembarques, o choco (ambos realizados por 

embarcações de pequeno porte, menores de 7 m) e as espécies pelágicas: sardinha, 

cavala, carapau, besugo e sáfia (embarcações de 7 a 15 m) (Ressurreição et al., 2020). 

Há de se considerar que essas espécies são também espécies da composição da dieta 

alimentar dos mamíferos marinhos que utilizam a Costa Algarvia, nomeadamente do 

golfinho-comum e do roaz-corvineiro, que incluem peixes pelágicos como a sardinha, a 

cavala e o carapau, e no caso do roaz-corvineiro é composta também pelo polvo 

(Octopus vulgaris) (Marçalo et al., 2018; Blanco et al., 2001). 

O golfinho-comum e o roaz-corvineiro são as duas espécies que apresentam 

mais indícios de mortalidade por captura acidental por artes de pesca nos arrojamentos 

registrados no Algarve (Carvalho, 2018). Uma das principais razões para justificar a 

ocorrência de capturas acidentais de cetáceos é a presa em comum, ou seja, os 

animais alimentam-se da espécie alvo da pesca (Read et al., 2003), como parece ser o 

caso no Algarve (figura 11). 
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Figura 11: Golfinho-riscado (Stenella coeruleoalba) morto junto à costa na região do Farol da 
Alfazina. Foto: Rafaela Cardoso, 2019. 

 

2.3. Outras atividades 

 

Outras atividades antrópicas que ocorrem na área da AMPIC são a presença de 

efluentes urbanos, áreas designadas para aquacultura em mar aberto e extração de 

areias (figura 12).  

Operações de dragagem na zona da AMPIC poderá promover a destruição de 

habitat, aumento da turbidez e possível alteração da hidrodinâmica e propagação do 

som, além de intensos ruídos sonoros durante a atividade que impactará peixes, 

crustáceos, golfinhos, botos e baleias. Esta atividade, muito provavelmente, conduzirá 

o abandono de algumas dessas espécies da região da dragagem durante a sua 

execução. 
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Figura 12: Distribuição zonas de extracção de areia, produção aquícola e efluentes de ETARs. Fonte: 
(Henriques et al., 2018). 

 

Impactos causados por empreendimentos aquícolas sobre populações de 

cetáceos ainda são pouco conhecidos. Um estudo realizado por Díaz & Methion (2017) 

em Galícia (Espanha) indicou aumento da ocorrência de roazes-corvineiros na zona de 

cultivo de mexilhões. Presume-se que o resultado positivo foi pelo efeito do 

agregamento de diversas espécies de peixes ao redor do cultivo. Resultado este que 

se opõe a outros estudos onde a diminuição da distribuição e ocorrência de cetáceos 

foi observada em zonas de cultivos de mariscos. Conclui-se que os impactos 

dependem do local, tipo de espécie e técnica de cultivo a serem implementadas, pois é 

possível resultar em perda de habitat além de outros efeitos negativos como, por 

exemplo, o aumento da turbidez e diminuição da luminosidade na coluna d'água. 
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3. Megafauna Marinha na AMPIC 

As espécies de cetáceos que utilizam zonas costeiras são particularmente 

vulneráveis a impactos decorrentes da atividade humana, tais como capturas 

acidentais por artes de pesca, degradação do ambiente, contaminação por poluição, 

aumento no tráfego de embarcações comerciais e recreativas, eventuais acidentes com 

embarcações, aumento da poluição sonora subaquática, declínio da população de 

presas devido à sobre-explotação dos recursos naturais e alterações climáticas (De 

Fontaubert et al., 1996; Wild et al., 2019).  

O ruído subaquático de origem antropogénica prejudica a comunicação acústica, 

que por si constitui um mecanismo vital e de extrema importância biológica para os 

mamíferos aquáticos na perceção do meio ambiente, navegação, deteção de presas e 

predadores e socialização. Assim, qualquer fator que interfira com essas funções 

poderá ter efeitos adversos no bem-estar e sobrevivência destes animais, colocando 

em risco as espécies de cetáceos, o que se torna particularmente mais preocupante 

para as populações de animais que já se apresentam com status de classificação como 

vulneráveis e/ou ameaçadas (Perry, 1998), tal como é o caso do boto (Phocoena 

phocoena) e da baleia-comum (Balaenoptera physalus) em Portugal. 

Os botos (Phocoena phocoena) na presença de embarcações apresentam 

frequentemente reações negativas como: evasão (Palka & Hammond, 2001), elevados 

índices de mergulhos e submersão (Dyndo et al., 2015), alteração do comportamento 

(Akkaya Bas et al., 2017), redução do comportamento de alimentação (Wiśniewska et 

al., 2018), diminuição da distância de alcance da comunicação (Hermannsen et al., 

2014) e interrupção de ecolocalização  (Wiśniewska et al., 2018). 

Provavelmente, os botos são mais vulneráveis a estes tipos de distúrbios devido 

ao seu tamanho reduzido e à sua menor reserva de gordura, de forma a que qualquer 

eventual mudança (comportamental ou acústica) possa resultar em elevados custos 

energéticos e corporais (Nabe-Nielsen et al., 2014; Wiśniewska et al., 2016). 

Apesar de serem as duas espécies de cetáceos mais abundantes na Costa 

Algarvia, o golfinho-comum e o roaz-corvineiro, há uma grande lacuna de 

conhecimento sobre a distribuição destes animais, uma vez que os poucos estudos que 

existem utilizam como plataforma de coleta de dados as embarcações marítimo-

turísticas, o que pode levar a uma análise de distribuição tendenciosa de acordo com 

as rotas pré-definidas de cada empresa e/ou condutor. Ainda assim, pode-se 

considerar o uso desses animais na área proposta da AMPIC, como é observado na 

imagem abaixo (figura 13). 
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Figura 13: Distribuição das avistagens do golfinho roaz-corvineiro (Tursiops truncatus) e golfinho-
comum (Delphinus delphis) na área proposta da AMPIC efetuados nas saídas da empresa 
AlgarExperience, durante o ano de 2018. Fonte: Ressureição et al., 2020. 

 

A presença do golfinho roaz-corvineiro na costa está associada à 

comportamentos de alimentação pelo que são momentos mais suscetíveis a impactos 

negativos à espécie, principalmente pela intensa pressão pelas embarcações (figura 

14). Um estudo verificou que a presença de barco reduziu em 49% a atividade de 

alimentação de golfinhos roaz-corvineiro, sendo que quanto maior a quantidade de 

barcos na região, maior o impacto na alimentação, considerando ainda que a presença 

física e não apenas dos ruídos sonoros gerados por eles apresentou um importante 

papel nesses distúrbios (Pirotta et al., 2015). 
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Figura 14. Atividade de alimentação de golfinho-comum (Delphinus delphis) ao largo de Armação de 
Pêra. Foto: Fabio Pais, 2017. 

 

Evidências mostram também que as mudanças acústicas do golfinho roaz-

corvineiro à presença de embarcações de pequeno porte variam de acordo com o 

comportamento dos animais, com as alterações significativas encontradas quando a 

atividade era de alimentação (diminuição de frequências e aumento de duração dos 

sinais) (May-Collado & Quiñones-Lebrón, 2014). No estuário do Sado esta mesma 

relação foi percebida, com significativa diminuição da taxa de emissão de vocalizações 

dos animais enquanto estavam em atividades de alimentação e busca de presas 

(Rocha, 2012). 

A atividade com maior grau de impacto acústico e comportamental sobre os 

golfinhos e botos é a Observação Turística de Cetáceos. As altas frequências do ruído 

gerado pela cavitação nas pás das hélices (principalmente em alta rotação) são 

capazes de mascarar os sinais acústicos e causar danos fisiológicos nestes animais, 

além da perturbação cumulativa pela presença física de muitos barcos que também é 

capaz de interromper ou alterar a atividade comportamental. 

A atividade de Pesca Comercial, por outro lado não causa grandes perturbações 

acústicas e comportamentais devido às frequências mais baixas do ruído gerado pelos 

motores a diesel e também devido à menor velocidade de navegação (menor efeito da 
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cavitação), mas por outro lado é considerada a maior causa de morte devido ao emalhe 

nas redes e outros acidentes com estruturas de pesca. 

Deste modo, para a megafauna marinha, uma área de proteção total dentro da 

AMPIC em que não haja nenhuma interferência antropogénica é potencialmente 

favorável, visto que a costa Algarvia é um habitat berçário para populações de 

cetáceos, ainda que se trate de animais com uma área e utilização muito maior do que 

a proposta na criação da AMPIC. 

Aliado a isso devemos considerar os benefícios indiretos para a megafauna 

marinha com a sua implementação. Do ponto de vista oceanográfico, a zona entre 

Albufeira e Armação de Pêra apresenta características particulares, quer a nível 

abiótico quer a nível biótico, que favorecem o crescimento e sobrevivência das larvas 

de peixe, como por exemplo, as de sardinha (Henriques et al., 2018), uma importante 

espécie que compõe a dieta alimentar de cetáceos como o golfinho-comum. 

 

CAPÍTULO IV: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

- A Costa Algarvia pode ser considerada como um habitat crítico para 

conservação de cetáceos visto que é importante área de alimentação e berçário de 

espécies como o golfinho-comum e o roaz-corvineiro, a maior presença de crias é 

observada durante os meses de verão, período de alta temporada e maior tráfego de 

embarcações. 

- O maior impacto sobre a megafauna marinha na região da AMPIC é a 

atividade de Observação Turística de Cetáceos, mostrando-se necessário a realização 

de um estudo da capacidade de carga da atividade para a região, a fim de dar suporte 

ao manejo e gestão da mesma.  

- É sugerida a capacitação dos funcionários dos operadores de turismo 

para estarem a par dos potenciais impactos da atividade sobre as espécies-alvo da 

atividade e saberem como proceder adequadamente para minimizar ou até evitar 

impactos sobre essas populações.  

- Uma Área Marinha Protegida faz-se necessária frente ao aumento da 

pressão de atividades antrópicas que afetam direta e indiretamente as populações de 

mamíferos marinhos no Algarve, uma vez que duas espécies deste grupo (boto e roaz-

corvineiro) estão compreendidas na legislação internacional Diretiva Habitats 



 

26 
 

(92/43/EEC, 21 Maio 1992) Anexo II (a sua conservação requer ainda a designação de 

Áreas Especiais de Conservação). 

- É evidente a importância de mais estudos sobre a distribuição e ecologia 

das espécies de cetáceos que utilizam a costa sul de Portugal, e conseguinte 

monitorização para recolha de dados de forma consistente e uniformizada.  
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Enquadramento 
 
 
Nas zonas costeiras localizam-se muitos dos habitats e recursos mais valiosos para a humanidade.  A 
crescente exploração destes recursos marinhos tem levado à sua degradação com reflexos na 
biodiversidade e sustentabilidade, bem como na disponibilidade de stocks. O empobrecimento dos 
recursos biológicos e outros, tem evidentes consequências económicas e sociais, prejudicando sobretudo 
as comunidades a que estão geograficamente ligados. 
 
 
 O aumento da pressão sobre os recursos marinhos a uma escala global tem suscitado uma reflexão a 
nível científico, político, económico e cívico. Na Europa e em Portugal, a investigação e divulgação 
científicas, têm contribuído para criar na sociedade a consciência de que a gestão integrada dos espaços 
litorâneos, terrestres e marinhos, são uma forma efetiva de garantir a sustentabilidade dos ecossistemas 
e assim garantir a perenidade das atividades das comunidades ribeirinhas. 
  
 
A história dos portugueses no território a que chamamos Algarve e, mais especificamente no Concelho 
de Lagoa, é de uma vigorante atividade pesqueira. O estabelecimento de inúmeras comunidades 
piscatórias que ontem como hoje se lançam na sua faina em embarcações locais, costeiras ou do alto, de 
pesca artesanal ou industrial exercem sobre os stocks disponíveis uma pressão crescente.  São evidentes 
os efeitos destas solicitações, patentes quer em estudos científicos sobre a matéria, quer na observação 
empírica das gentes do mar. 
 
 
Nas últimas décadas, as zonas costeiras desta região viram florescer a atividade turística, muito ligada ao 
chamado turismo de sol e praia. Esta atividade balnear também proporcionou um aumento exponencial 
das atividades recreativas ligadas ao mar, de que se destacam as marítimo-turísticas, incluindo vários tipos 
de navegação costeira, o mergulho, a pesca lúdica, entre outras.  
 
 
Estes habitats, e os recursos a eles associados, uma vez exauridos deixarão de sustentar as cadeias de 
valor de que dependem as populações e atividades, afigurando-se a sua recuperação demorada ou se 
alguma vez possível no período de uma geração.   
 
 
Consciente desta realidade, o município desde há muito é defensor de um desenvolvimento sustentável, 
palpável em inúmeros exemplos, que fazem de Lagoa um verdadeiro postal vivo do Algarve, pela 
valorização natural das arribas costeiras através de passeios pedestres, pela tipologia urbanística de baixa 
densidade privilegiando os empreendimentos de alta qualidade ou a manutenção dos núcleos piscatórios, 
símbolos da nossa identidade comunitária. 
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Recife - Pedra do Valado 
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 

 

O Recife da Pedra do Valado e área rochosa circundante com a sua extraordinária produtividade tem 
sustentado inúmeras gerações de comunidades piscatórias ao longo de séculos. Após décadas de sobre-
exploração pesqueira, poucos são os locais capazes de sustentar populações piscícolas em abundância e 
diversidade como este recife rochoso. Este facto deve-se sem dúvida a um conjugar de características que 
fazem desta área um pulsar de vida.  

Por concordar que a sua preservação, terá um impacto positivo na biodiversidade e, por consequência 
nas comunidades que dela dependem, a Câmara Municipal de Lagoa é a favorável à criação de uma Área 
Marinha Protegida. 

O método participativo de criação da AMPIC, procurando envolver as comunidades no seu 
desenvolvimento, parece ter encontrado consensos quanto à importância da biodiversidade do local e da 
sua preservação. No entanto, no decorrer do processo, e com a concretização de propostas de 
zonamento, a autarquia foi recebendo reclamações e relatos de insatisfação das suas comunidades 
piscatórias. Este desagregar de vontades, não contribui para a boa concretização deste empreendimento, 
pelo que decidiu a autarquia elaborar um contributo para uma proposta alternativa que promova um 
reencontro das vontades e da confiança. 

Esta proposta apresenta algumas divergências principais que passamos a detalhar: 

 

Alteração do nome para a Reserva Marinha 
 

Entendemos que o nome iniciar de “Baía de Armação de Pêra” não corresponde à amplitude territorial 
onde se insere, destacando apenas uma das várias comunidades que utilizam e dependem deste território 
marinho.  

Entendemos que o elemento central da AMPIC é a “Pedra do Valado” pelo que sugerimos que tenha a 
seguinte denominação: 

Recife – Pedra do Valado, Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário. 
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Inclusão de uma área complementar no litoral da Área Marinha para regulamentação 
exclusiva de cada município. 
 

A gestão da faixa litoral é uma das maiores preocupações da Câmara de Lagoa, na sua vertente de terra e 
mar. 

A autarquia pretende assumir as novas atribuições de gestão deste espaço, por forma a implementar um 
modelo coerente da sua utilização, tanto por terra como pelo mar, e que seja parte integrante do seu 
plano de desenvolvimento turístico para o município. 

De uma forma mais concreta assumimos que o licenciamento e correspondentes receitas provenientes 
das várias atividades turísticas pertençam à AMPIC como forma de sustentar a mesma. No entanto nestas 
áreas estas atividades estarão condicionadas aos regulamentos próprios de cada uma. 

Desta forma, incluímos na proposta uma área complementar, com o objetivo de possibilitar que cada 
autarquia possa elaborar os regulamentos de utilização, consonante com normas gerais aprovadas pela 
AMPIC de uma faixa de 500 metros da costa. 

Admitimos que em locais específicos de elevado interesse como por exemplo áreas de pradarias marinhas 
a sua gestão seja da competência da AMPIC. 

 
Introdução da AMPIC ao longo do tempo e mediante avaliações 
 

A proposta de zonamento que apresentamos pretende ser o ponto de partida para a implementação da 
AMPIC, podendo ou não ficar definido à partida um zonamento mais ambicioso de onde podemos admitir: 

• Um alargamento da área de interdição parcial a todo o Recife da Pedra do Valado respeitando 
meia milha de distância. 

• A interdição de outras artes de pesca área de proteção para a Pesca Local da nossa proposta. 

• Qualquer momento de expansão deverá ter um intervalo mínimo de 5 anos e uma implementação 
total nunca antes de 10 anos, contados sempre após a implementação da primeira fase. 

• Só com resultados comprovados de sucesso podem ser feitos os alargamentos. 

 

Simplificação das regras para otimizar o cumprimento 
O objetivo é centrar as zonas de interdição da AMPIC na Pedra do Valado. Muitas áreas distintas podem 
conduzir a confusão e aproveitamentos. Pela nossa proposta as regras para a pesca profissional são 
simples. 

1. Na zona do Recife da Pedra do Valado que está delimitada com sinalização é proibido pescar; 

2. A norte da sinalização só podem pescar as embarcações de pesca local licenciadas; 

3. Na restante área da reserva marinha podem pescar as embarcações de pesca local e costeira 
licenciadas. 

Propomos a duplicação da área de interdição total e a redução de todas as outras áreas com restrições. 
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Prolongamento da AMPIC até à ponta da Nossa Senhora do Altar 
 

Mantendo a dimensão da proposta do Grupo dinamizador para a AMPIC de 156 Km2, recuar para Norte 
os seus extremos mais a Sul de forma a estender a Reserva Marinha mais ao longo da costa de forma a 
salvaguardar os seguintes pontos: 

1. Inclusão da Zona de Proteção Especial para as aves (ZPE) do Leixão da Gaivota dentro da Área 
Marinha permitiria ter mais instrumentos para proteger este local, bem como enriquecia a AMPIC 
com um local de nidificação de Garça-branca e Garça-boieira. 

2. Estabelece os limites da AMPIC com os Portos principais das Comunidades Piscatórias dos 
concelhos abrangidos. 

3. Visa impedir o licenciamento de aquaculturas em mar aberto ou outras ocupações futuras nas 
zonas de areia (ou “limpo” como utilizado pelos pescados) a Oeste do Recife da Pedra do Valado. 

Pretende-se com este impedimento assegurar a boa qualidade da água no espaço do Recife da Pedra 
do Valado que nesta região tem um sentido maioritariamente de Oeste para Este mas, acima de tudo 
garantir para o futuro estas importantíssimas áreas de pesca para as comunidades piscatórias. 

Nesta área do Algarve composta maioritariamente por fundos rochosos a ocupação com estruturas 
fixas que ocupam as zonas estas zonas não deixam outra oportunidade para a pesca, razão pela qual 
identificamos esta solução como medida compensatória para as comunidades piscatórias. 

 

Princípio da não diferenciação entre embarcações de pesca local 
 

A diferenciação entre embarcações de pesca local de 7 metros e 9 metros e entre estas e as embarcações 
costeiras, levou a amplas discussões dentro da comunidade piscatória, cujo principal resultado foi 
conseguir uma união de todos contra a criação da AMPIC. 

A diferenciação, a existir, deverá ser entre artes de pesca. 

 
Alteração do nome das várias áreas que compõem a AMPIC 
 

É importante que exista por parte dos utilizadores uma correspondência clara entre a denominação das 
várias áreas e a restrição ou permissão que a define. 

As áreas de proteção total e parcial têm uma correspondência clara. As áreas de proteção complementar 
deveriam ter uma correspondência mais assertiva do seu objetivo para os utilizadores de forma a reduzir 
resistências desnecessárias à AMPIC. Como propomos 3 áreas complementares sugerimos as seguintes 
denominações: 
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Área exclusiva para a pesca local  
 

Deveria ser o nome para a área de proteção complementar a norte do recife que limita a atividade da 
pesca profissional a embarcações de pesca local das comunidades piscatórias dos concelhos de Lagoa 
(incluindo também a comunidade piscatória da freguesia de Portimão), Silves e Albufeira. 

 

Área exclusiva para a pesca  
 

Deveria ser o nome para a área de proteção complementar a Este, Sul e Oeste do recife que limita a 
atividade da pesca profissional a embarcações de pesca local e costeira das comunidades piscatórias que 
reconhecidamente utilizam a área. 

 

Área litoral de Lagoa, Área Litoral de Silves, Área Litoral de Albufeira 
 

Faixas de 500m da linha de costa em frente a cada concelho onde as autarquias detêm a gestão e 
regulamentação das atividades desenvolvidas de acordo com normas de boa conduta ambiental 
aprovadas pela AMPIC. 

 

Cronograma de Implementação 
 

Seria importante ter na proposta uma previsão de cronograma de implementação com as várias fases da 
implementação da AMPIC de forma aos pescadores podem planear a sua faina. 

 

Termo de comparação com o Parque Marinho Luís Saldanha 
 

O Parque marinho Professor Luís Saldanha apesar do seu início conturbado é um exemplo próximo, com 
semelhanças à área do projeto da AMPIC e cujas comparações poderiam ser de utilidade no 
esclarecimento das comunidades locais acerca dos seus benefícios. Tais como: 

• Comunidades piscatórias com um perfil similar ao do Algarve; 

• Houve uma monitorização dos recursos pesqueiros com dados mensuráveis; 

• O tipo de turismo desenvolvido é muito semelhante ao do Algarve – sol e praia (motivador 
principal) e atividades marítimo-turísticas; 

• O CCMar tem trabalho realizado nesta área Marinha pelo que poderá apontar, com conhecimento 
de causa, fatores positivos e negativos; 

• O Parque Marinho tem uma área (53Km2) muito inferior à área proposta (156,4Km2)  
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Licenciamento próprio para as embarcações a operar dentro da AMPIC 
 

É importante que fiquem identificadas todas as embarcações que podem operar dentro da AMPIC, sejam 
elas locais ou costeiras, de forma a controlar o esforço de pesca e valorizar essas embarcações. Esta 
valorização já é em si um fator compensador pelos anos difíceis da fase de implementação. 

O mesmo se aplica às embarcações marítimo-turísticas que vão ter a sua atividade mais condicionada e 
regulada, podendo também este beneficiar deste tipo de valorização compensatória. 

 

Medidas Compensação /minimização do impacto inicial da 
implementação da AMPIC  
 

As Comunidades Piscatórias irão ter o seu rendimento afetado devido à redução do espaço de pesca. É 
importante desenvolver medidas compensatórias justas e equitativas de forma a minorar estas perdas 
que tanta ansiedade originam. 

A diferenciação que propomos tem a ver com a distância em milhas náuticas do porto de referência de 
cada comunidade até à extremidade mais próxima da AMPIC bem como a tipologia de embarcação, local 
vs costeira conforme entendida na legislação nacional. 

Como exceção consideramos as embarcações costeiras de pesca de cerco que pela mobilidade da sua 
espécie alvo principal (a sardinha) têm no Algarve uma grande mobilidade pelo que propomos o 
alargamento das licenças para operar no parque a todas as comunidades piscatórias do Algarve. 

 

Propomos a criação de 3 níveis de compensação. 

1. Comunidades Piscatórias severamente afetadas, situadas até 2,5 milhas náuticas da Área da 
AMPIC 

• Carvoeiro, Benagil, Senhora da Rocha, Armação de Pera, Albufeira 

 

2. Comunidades Piscatórias muito afetadas, situadas até 5 milhas náuticas da Área da AMPIC 

• Portimão, Ferragudo 

 

3. Comunidades Piscatórias afetadas, situadas até 10 milhas náuticas da Área da AMPIC 

• Lagos, Alvor, Quarteira 
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Tabela de compensações/minimização das comunidades piscatórias face ao grau de 
impacto estimado na fase inicial de implementação da AMPIC  
 

Tipo de Compensação
Severamente 

Afetadas
Muito 

Afetadas
Afetadas

Majoração nos incentivos para 
remodelações de embarcações * * *
Majoração nos incentivos para 

reconversão da atividade * * *
Reforma antecipada sem 

penalização da Segurança Social 
até 5 anos do limite.

* * *

Licenciamento de Embaracações de 
Pesca Costeira * * *

Investimentos em estruturas de 
apoio à atividade peiscatória * *

Licenciamento para embarcações 
de Pesca Local * *

Compensações financeiras durante 
2 anos *

Preferencia para concursos de 
trabalho na estrutura da AMPIC *

Comunidades Piscatórias
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Zonamento do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha 
 



RECIFE – PEDRA DO VALADO 
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 

 
Contributo para uma proposta de zonamento  

Página 10 de 15 
 

Proposta de Zonamento do Grupo Dinamizador da AMPIC 
 

 
 

 

Figura 
retirada 
de 
brochura 
do Parque 
Natural da 
Arrábida 
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Proposta de Zonamento da Câmara Municipal de Lagoa – Implantação Inicial 



RECIFE – PEDRA DO VALADO 
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 

 
Contributo para uma proposta de zonamento  

Página 12 de 15 
 

Proposta de Zonamento da Câmara Municipal de Lagoa – 5 anos após a Implantação 
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Proposta de Zonamento da Câmara Municipal de Lagoa – 10 anos após a Implantação 
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Quadro comparativo entre as propostas do Grupo Dinamizador, Câmara Municipal de Lagoa e Parque 
Marinho Professor Luiz Saldanha 

 

 

 

 

 

 

Condicionantes
AREA 
Km2 % Condicionantes

AREA 
Km2 % Condicionantes

AREA 
Km2 % Condicionantes

AREA 
Km2 %

Proteção Total Só é permitido 
Monitorização Científica 4 Proteção Total Só é permitido 

Monitorização Científica 4 Proteção Total Só é permitido 
Monitorização Científica 8

Proibido qualquer tipo de 
pesca ou atividade 
extrativa

Proibido qualquer tipo de 
pesca ou atividade 
extrativa

Proibido qualquer tipo de 
pesca ou atividade 
extrativa

Permite: Permite: Permite:

Atividades recreativas e 
Marítimo Turísticas sem 
ancoragem (amarração 
apenas nos locais 
consignados)

Atividades recreativas, 
desportivas e Marítimo 
Turísticas sem 
ancoragem (amarração 
apenas nos locais 
consignados)

Atividades recreativas, 
desportivas e Marítimo 
Turísticas sem 
ancoragem (amarração 
apenas nos locais 
consignados)

Competições de 
desportos náuticos não 
motorizados

Competições de 
desportos náuticos não 
motorizados

Competições de 
desportos náuticos não 
motorizados

AREA TOTAL (Km2) 156,4

Proteção Parcial 6 6,4%

Não permite 
nenhum tipo de 

actividade 
recreativa

16,9%Proteção Total

Proibido qualquer 
tipo de pesca ou 

atividade extrativa

4 7,5%
Proteção 

Parcial
22,5 Proteção Parcial 15 14,7%

P r o p o s t a  G r u p o  T r a b a l h o
P r o p o s t a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  L a g o a  - 1 0  a n o s  

a p ó s  a  i m p l a n t a ç ã o
P a r q u e  M a r i n h o  L u í z  S a l d a n h a

AREA TOTAL (Km2) 156,4 AREA TOTAL (Km2) 156,4AREA TOTAL (Km2) 53,0

P r o p o s t a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  L a g o a  - 
I m p l a n t a ç ã o  I n i c i a l
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Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes e de 
cerco

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes e 
de cerco

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes e 
de cerco

Permite: Permite: Permite:

Proibe - Toda a 
pesca recreativa

Pesca comercial com 
embarcações até 7 
metros

Pesca comercial Pesca comercial

Permite - Pesca 
comercial com 
toneiras e covos

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada-exceto nas 
áreas especiais de 
proteção)

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada)

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada)

Permite - Mergulho 
recreativo

Atividades recreativas, 
desportivas e marítimo 
turísticas

Atividades 
recreativas, 
desportivas e 
marítimo turísticas

Atividades 
recreativas, 
desportivas e 
marítimo turísticas

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes

Proibe - Pesca comercial Proibe - Pesca comercial

Permite:

Permite - Pesca 
comercial com 
toneira, palangre 
covos, armadilhas e 
redes de emalhar

Pesca comercial com 
embarcações até 9 
metros, exceto 
embarcações com arte 
de cerco

Sob cada Câmara 
municipal fica a 
regulamentação ou 
proibição de:

Sob cada Câmara 
municipal fica a 
regulamentação ou 
proibição de:

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada)

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada)

Pesca recreativa 
(submarina, apeada e 
embarcada)

Permite - Mergulho 
e pesca recreativa.

Atividades recreativas, 
desportivas e marítimo 
turísticas

Atividades 
recreativas, 
desportivas, turísticas 
e marítimo turísticas

Atividades 
recreativas, 
desportivas, turísticas 
e marítimo turísticas

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes

Proíbe a Pesca comercial 
com artes arrastastes

Permite todas as outras 
atividades

Permite todas as outras 
atividades

Permite todas as outras 
atividades

Area Exclusiva 
para a pesca 

local
12,3

16,2%

Areas do litoral 
sob a 

regulamentação 
das Câmaras

13,1

Area Exclusiva 
para a pesca

121 77,4%

P r o p o s t a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  L a g o a

28 52,8%

Proteção 
Complementar 

3
66 42,2%

Area Exclusiva 
para a pesca

92 58,8%

Proteção 
parcial

Proibe - Pesca 
comercial com 

artes arrastantes, 
cerco, palange e 
redes de emalhar

21 39,6%

Proteção 
Complementar 

2
32,2

Areas do litoral 
sob a 

regulamentação 
das Câmaras

13,1
Proteção 

complementar

Proibe - Pesca 
comercial com 

artes arrastantes, 
cerco e pesca 

P r o p o s t a  G r u p o  T r a b a l h o P r o p o s t a  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  L a g o aP a r q u e  M a r i n h o  L u í z  S a l d a n h a

Proteção 
Complementar 

1
31,8

40,9%

Area Exclusiva 
para a pesca 

local
28,3

26,5%



ANEXO V



 

 

Baía de Armação de Pêra 

Informação complementar dos valores naturais representados 

pela megafauna marinha 
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Resumo 

A criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) na costa Sul de 

Portugal foi proposta com base num estudo efetuado pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) 

da Universidade do Algarve, que sintetiza o conhecimento técnico-científico sobre a Baía de 

Armação de Pêra. O referido estudo identifica a Baía de Armação de Pêra e áreas contíguas como 

“uma das áreas mais ricas em termos de biodiversidade nesta região”, sendo também uma área 

importante em termos de atividades humanas. Um elevado número de espécies foi 

contabilizado, incluindo espécies de invertebrados, peixes e algas. Foram ainda descobertas 12 

espécies inéditas para a ciência.  

Com este relatório pretende-se complementar a informação presente no estudo efetuado pelo 

CCMAR, acrescentando a este, informação sobre as espécies de megafauna marinha (cetáceos, 

tartarugas e peixes de maiores dimensões) que ocorrem na zona proposta para a AMPIC e que 

são de elevada importância ecológica e conservacionista. Estes dados foram recolhidos pela 

AIMM – Associação para a Investigação do Meio Marinho no período entre Junho de 2010 e 

Outubro de 2019 através do projeto "Monitorização da megafauna marinha da costa Sul de 

Portugal" que esta tem vindo a desenvolver ao longo dos anos. Aqui são apresentadas mais 20 

espécies registadas nas águas do Algarve, parte delas ameaçadas e com estatuto de conservação 

atribuído. Do total de avistamentos de megafauna marinha registados no Algarve, cerca de 10% 

foram observados dentro da área proposta à criação da AMPIC, pertencentes a 13 espécies. Os 

cetáceos foram o taxon mais avistado em toda a costa Algarvia bem como dentro da área da 

AMPIC, representando 88,1% dos registos dentro da área, e correspondendo a 7 espécies de 

baleias, golfinhos e botos. Duas espécies de tartarugas marinhas ocorrem na zona proposta à 

criação da AMPIC, correspondendo a 1,4% dos registos dentro da área. Quanto à ictiofauna, a 

diversidade de espécies no Algarve é muito extensa, e no decorrer deste projeto 4 espécies 

foram avistadas dentro da área proposta à criação da AMPIC correspondendo a 10,2% dos 

registos dentro da área. 

Das espécies de megafauna marinha registadas pela AIMM ao longo da costa Algarvia, 13 são 

neste relatório consideradas como prioritárias para a conservação. Dentro da área da AMPIC, 

ocorrem 10 dessas espécies consideradas prioritárias. Isto reforça o facto da área proposta à 

criação da AMPIC ser não apenas uma zona de elevada diversidade de fauna e flora, mas 

também uma área extremamente rica onde ocorrem frequentemente espécies ameaçadas e 

prioritárias para a conservação (ex. baleia-comum, golfinho-roaz, boto entre outras). Muitas das 

espécies prioritárias identificadas neste relatório e que ocorrem na AMPIC são inclusivamente 

consideradas "espécies-bandeira" tendo um forte impacto positivo em grande parte da 

população. 

Este relatório apoia e suporta a criação de uma área marinha protegida na Baía de Armação de 

Pêra e áreas contíguas, reforçando a enorme necessidade de preservação do elevado 

património natural dos oceanos de forma sustentável, salvaguardando também a megafauna 

marinha e promovendo o turismo de natureza sustentável. 
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Summary 

The creation of a Marine Protected Area of Community Interest (AMPIC) on the south coast of 

Portugal was proposed based on a study carried out by the Centro de Ciências do Mar (CCMAR) 

of the University of Algarve, which synthesises the technical-scientific knowledge about the Bay 

of Armação de Pêra. The referred study identifies the Armação de Pêra Bay and contiguous areas 

as “one of the richest areas in terms of biodiversity in this region”, being also an important area 

in terms of human activities. A high number of species has been accounted for, including species 

of invertebrates, fish and algae. Twelve new species for science were also discovered. 

This report intends to complement the information present in the study carried out by CCMAR, 

adding information on the species of marine megafauna (cetaceans, turtles and large fishes) that 

occur in the area proposed for the AMPIC. These species have a high ecological and 

conservationist importance. The data was collected by AIMM – Associação para a Investigação 

do Meio Marinho (Marine Research Environment Association) between June 2010 and October 

2019 through the ongoing project "Monitoring of marine megafauna on the south coast of 

Portugal". In this report another 20 species were registered in the waters of the Algarve, some 

of which are endangered and have a conservation status. Of the total number of sightings of 

marine megafauna recorded in the Algarve about 10% were observed within the area proposed 

for the creation of AMPIC, belonging to 13 species. Cetaceans were the most observed group 

throughout the Algarve coast as well as within the AMPIC area, representing 88.1% of the 

records within the area, and corresponding to 7 species of whales, dolphins and porpoises. Two 

species of sea turtles occur in the area proposed for the creation of AMPIC, corresponding to 

1.4% of the records within the area. As for the ichthyofauna, the diversity of species in the 

Algarve is very extensive and in the course of this project 4 species were sighted within the area 

proposed for the creation of AMPIC, corresponding to 10.2% of the records within the area. 

Of the marine megafauna species recorded by AIMM along the Algarve coast, in this report 13 

are considered as priority for conservation. Within the AMPIC area, 10 of these species are 

considered priority. This reinforces the fact that the area proposed for the creation of the AMPIC 

is not only an area of high diversity of fauna and flora, but also an extremely rich area where 

threatened and priority species for conservation occur frequently (eg, fin whale, bottlenose 

dolphin, harbour porpoise among others). Many of the priority species identified in this report 

are even considered as "flag species" and have a strong positive impact on a large part of the 

population. 

This report supports the creation of a marine protected area in Armação de Pêra Bay and 

contiguous areas, reinforcing the enormous need to preserve the high natural heritage of the 

oceans in a sustainable way, and also safeguarding marine megafauna and promoting 

sustainable nature tourism. 
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Delphinus delphis na costa Algarvia 
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1. Introdução 

Enquadramento 

Um estudo efetuado pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, que 

sintetiza o conhecimento técnico-científico sobre a Baía de Armação de Pêra, tem servido de 

estrutura de base à proposta de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse 

Comunitário (AMPIC) na costa sul do Algarve (Henriques et al., 2018). Resultado de um 

levantamento multidisciplinar, o referido estudo identifica a Baía de Armação de Pêra e áreas 

contíguas como “uma das áreas mais ricas em termos de biodiversidade nesta região”, sendo 

também uma área importante em termos de atividades humanas.  

Um elevado número de espécies foi contabilizado, 889 no total, representando invertebrados, 

peixes e algas, sendo que 12 espécies foram descobertas inéditas para a ciência. É de salientar 

também que 19 das espécies contabilizadas apresentam estatuto de conservação 

(nomeadamente os cavalos-marinhos (Hippocampus spp.) (Henriques et al., 2018). No entanto, 

o património natural não termina ali. Ocorrem também na Baía de Armação de Pêra e áreas 

contíguas, espécies de megafauna marinha como cetáceos, tartarugas e peixes de maiores 

dimensões, espécies estas com elevada importância ecológica. Algumas destas espécies 

representam também um importante recurso económico, sendo espécies-alvo da atividade 

marítimo-turística, nomeadamente por parte de empresas de observação turística de cetáceos. 

O presente relatório visa complementar a informação apresentada no estudo efetuado pelo 

CCMAR, apoiando a valorização da Baía de Armação de Pêra e áreas contíguas como uma área 

de excelência em termos de património natural da costa Algarvia. Aqui são apresentadas mais 

20 espécies registadas nas águas do Algarve, parte delas ameaçadas e com estatuto de 

conservação atribuído. Para além do elevado património natural que estas espécies 

representam, há também que salientar o facto de causarem um impacto positivo em grande 

parte da população, cativando e maravilhando a atenção das pessoas sendo, por isso, 

designadas de "espécies-bandeira".  

A Fundação Oceano Azul em parceria com a Universidade do Algarve, através do CCMAR, tem 

facilitado um processo participativo com a presença de pescadores, empresas, autoridades, 

municípios e associações, onde se preparam as bases de suporte para a criação de uma Área 

Marinha Protegida de Interesse Comunitário. O presente relatório visa também contribuir para 

o referido processo participativo, apresentando informação de elevado valor em apoio à criação 

de uma área marinha protegida na Baía de Armação de Pêra e áreas contíguas. Este relatório 

apoia a necessidade de preservação do elevado património natural dos oceanos de forma 

sustentável, salvaguardando também a megafauna marinha e promovendo o turismo de 

natureza sustentável. 

 



 

7 
 

Recolha de dados 

A Associação para a Investigação do Meio Marinho (AIMM), fundada em 2010 como uma 

organização não governamental e sem fins lucrativos, tem vindo a recolher informação 

referente à ocorrência de espécies de megafauna marinha (golfinhos, baleias, tartarugas e 

peixes) ao longo da costa do Algarve. Aliando à investigação, a educação e a conservação do 

meio marinho, a AIMM tem vido a promover um ambiente mais saudável e seguro para as 

espécies marinhas através de: identificação de ameaças e mitigação dos seus efeitos; criação de 

conhecimento científico necessário para o apoio à decisão de medidas de conservação, 

programas de monitorização e políticas adequadas à gestão do meio marinho; promoção do 

código de conduta responsável nas atividades turísticas relacionadas com cetáceos; melhoria da 

qualidade do turismo e respeito pela vida selvagem no seu ambiente natural; sensibilização do 

público em geral para a importância da conservação do meio marinho; educação das camadas 

mais jovens da sociedade em temáticas ligadas aos oceanos e sua sustentabilidade. 

A Associação de Investigação do Meio Marinho recolhe regularmente dados, tanto a partir da 

sua embarcação própria (barco de investigação “Ketos”) como a partir de embarcações de 

empresas de observação turística de cetáceos, com as quais estabelece parcerias. Estas 

parcerias iniciaram-se em 2010 até ao presente, contando atualmente com 10 empresas 

parceiras em todo o Algarve, sendo que a maior parte estão localizadas na marina de Albufeira. 

No âmbito das parcerias celebradas com diversos utilizadores do espaço marinho, são também 

feitos cursos de formação que visam aumentar a consciencialização e a compreensão do 

ambiente marinho. É dado realce, nomeadamente, à adoção de boas práticas que vão de 

encontro com a legislação nacional em vigor (Decreto-Lei n.º 9/2006) que regulamenta a 

atividade de observação de cetáceos nas águas de Portugal continental. 

 

 

Área marinha de especial interesse 

Vindo ao encontro do levantamento técnico-científico realizado por Henriques et al. (2018), e 

alinhando sinergias com o processo participativo que tem vindo a decorrer, também o presente 

relatório dedica especial atenção à Baía de Armação de Pêra e áreas contíguas. A área que tem 

vindo a ser considerada na proposta de criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse 

Comunitário na costa do Algarve, é aquela compreendida entre a marina de Albufeira (limite 

oeste, no concelho de Albufeira) e a praia do Farol de Alfanzina (limite este, no concelho de 

Lagoa), dentro da batimétrica dos 50 metros, totalizando uma área de 156,4 km2.  

A caracterização de megafauna marinha feita no presente relatório é apresentada em dois 

níveis: na área principal de atuação da AIMM, e na área proposta para a criação da AMPIC. 
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2. Ocorrência de megafauna marinha no Algarve  

No âmbito do presente relatório entende-se por megafauna marinha, as espécies marinhas de 

mamíferos (cetáceos), répteis (tartarugas) e peixes (cartilagíneos e ósseos) de maiores 

dimensões, avistadas pela equipa da AIMM 

Foram registados 6212 avistamentos de espécies confirmadas de megafauna marinha pela 

equipa da AIMM entre Junho de 2010 e Outubro de 2019, na costa Sul de Portugal, pertencentes 

a um total de 20 espécies (Figura 1. ). Estes incluem mamíferos (baleias, botos e golfinhos), 

répteis (tartarugas), e peixes (tubarões, espadim-azul e peixe-lua) (Tabela 1). Cada avistamento 

reflete a presença de um ou mais indivíduos, podendo variar entre um único animal isolado 

(geralmente o caso das baleias) e grupos numerosos de golfinhos que podem superar as 

centenas de animais. 

 

 

Figura 1. Distribuição dos avistamentos de megafauna marinha registados pela equipa da AIMM entre 2010 e 2019, 
na costa Sul de Portugal. A área proposta à criação da AMPIC, compreendida entre a marina de Albufeira e o Farol de 
Alfanzina, é evidenciada a laranja. 
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Do total de avistamentos registados de megafauna marinha no Algarve, 647 foram observados 

dentro da área proposta à criação da AMPIC, pertencentes a 13 espécies e representando 

10,42% dos avistamentos totais (Figura 2). 

 

Figura 2. Distribuição dos avistamentos de megafauna marinha avistadas pela equipa da AIMM entre 2010 e 2019, 
dentro da área proposta à criação da AMPIC, compreendida entre a marina de Albufeira e o Farol de Alfanzina. A 
respetiva área é evidenciada a laranja, e os avistamentos fora desta estão esbatidos a cinzento. 

 

Cetáceos  

Encontram-se atualmente descritas 21 espécies de cetáceos para as águas portuguesas, sete das 

quais com ocorrência registada apenas nos arquipélagos dos Açores e/ ou da Madeira (Moura 

et al., 2019). O golfinho-comum (Delphinus delphis) é a espécie mais avistada nas águas de 

Portugal continental, e espécies como a baleia-sardinheira (Balaenoptera borealis) contam 

apenas com escassos registos. 

Na costa Sul de Portugal, 13 espécies de cetáceos foram registadas pela equipa da AIMM entre 

2010 e 2019. De todos os registos de megafauna marinha efectuados pela AIMM, 5564 dos 

avistamentos (89,57% do total) correspondem a espécies de cetáceos. As quatro espécies mais 

avistadas foram: golfinho-comum (58,29%), golfinho-roaz (Tursiops truncatus, 20,99%), boto 

(Phocoena phocoena, 4,70%), e baleia-anã (Balaenoptera acutorostrata, 2,32%) (Tabela 1). Foi 

feita uma adição especial ao avistamento de baleia-de-Bryde (Balaenoptera edeni) realizado em 

Agosto de 2020 por ser o primeiro registo desta espécie em águas de Portugal continental 

(Castro et al., submitted). 

Do total de avistamentos de cetáceos registados no Algarve, 570 foram observados dentro da 

área proposta à criação da AMPIC, pertencentes a 7 espécies de baleias, golfinhos e botos, 

representando 88,10% dos registos dentro da área (Tabela 1). 
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Todas as espécies de cetáceos observadas têm um estatuto de conservação atribuído pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza a nível global, e todas à exceção da baleia-de-

Bryde têm ainda uma classificação a nível da Europa (IUCN, 2020). Apenas nove espécies de 

cetáceos possuem informação suficiente para ter uma classificação para Portugal continental 

(Cabral et al., 2005). Das espécies com estatuto atribuído para Portugal continental, a baleia-

comum (Balaenoptera physalus) é aquela que apresenta um estatuto de maior preocupação - 

Em perigo (P) (Cabral et al., 2005). 

Por outro lado, o golfinho-comum (Delphinus delphis) apresenta um estatuto de conservação de 

Pouco Preocupante (PP) em Portugal continental, sendo a espécie mais frequente no Algarve e 

a segunda na zona da AMPIC. No entanto é importante notar que a zona costeira algarvia é 

considerada uma potencial área preferencial de reprodução desta espécie e, como tal, é 

necessário ter uma abordagem conservativa, independentemente do seu estatuto de 

conservação atual (Castro et al., 2020). 

 

Tabela 1. Espécies de megafauna marinha avistadas pela equipa da AIMM entre 2010 e 2019, na costa Sul de Portugal. 
São apresentados os nomes comum e científico de cada espécie, bem como o número de avistamentos (na totalidade 
e apenas na área proposta à criação da AMPIC), e os estatutos de conservação (global, Europa, Mediterrâneo, e 
Portugal continental). Os nomes comuns assinalados com asterisco (*) denotam espécies prioritárias para a 
conservação. Os campos assinalados com “-“ correspondem a zero avistamentos, ou a ausência de informação 
disponível. Os estatutos de conservação estão representados por: CP – Criticamente em perigo, P – Em perigo, V – 
Vulnerável, QA – Quase ameaçada, PP – Pouco preocupante, DD – Dados deficientes. 

Nome comum Nome científico 
Nº avistamentos Estatuto de conservação 

Total AMPIC Global Europa Continente 

Golfinho-comum Delphinus delphis 3621 231 PP DD PP 

*Golfinho-roaz Tursiops truncatus 1304 296 PP DD PP 

Tubarão-azul Prionace glauca 431 58 QA QA - 

*Boto Phocoena phocoena 292 21 PP V V 

*Baleia-anã Balaenoptera acutorostrata 144 4 PP PP V 

Golfinho-de-Risso Grampus griseus 85 14 PP DD DD 

*Tartaruga-comum Caretta caretta 74 6 V - - 

*Peixe-lua Mola mola 69 7 V - - 

Golfinho-riscado Stenella coeruleoalba 57 - PP DD PP 

*Tubarão-martelo Sphyrna zygaena 49 2 V DD - 

*Orca Orcinus orca 25 - DD DD1 DD 

*Baleia-comum Balaenoptera physalus 20 2 V QA P 

*Tartaruga-de-
couro 

Dermochelys coriacea 10 3 V - - 

*Tubarão-frade Cetorhinus maximus 10 1 P P - 

Baleia-de-bossa Megaptera novaeangliae 5 - PP PP - 

Baleia-piloto Globicephala sp. 5 - PP DD2 DD 

*Espadim-azul Makaira nigricans 5 - V - - 

*Baleia-sardinheira Balaenoptera borealis 4 2 P P - 

*Cachalote Physeter macrocephalus 1 - V V - 

Baleia-de-Bryde3 Balaenoptera edeni 1 - PP - - 

       

1 População do Estreito de Gibraltar - CP 
2 Avaliação para Globicephala melas 
3 Avistamento de 2020 
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Tartarugas e peixes 

Apesar das espécies-alvo do trabalho desenvolvido pela AIMM serem os cetáceos, a associação 

e a sua equipa registam também ocorrências de tartarugas marinhas e peixes de grande 

dimensão (tubarões, espadim, peixe-lua). 

São cinco as espécies de tartarugas marinhas que ocorrem em águas portuguesas. Apesar de 

raras em águas do continente, a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) e a tartaruga-

comum (Caretta caretta) podem ser observadas regularmente no Algarve (Dellinger, 2008; 

Cabral et al., 2005). Foram registados 84 avistamentos destas duas espécies pela equipa da 

AIMM entre 2010 e 2019, na costa Sul de Portugal. Destes, nove foram registados dentro da 

área proposta à criação da AMPIC (1,39% dos registos dentro da área) (Tabela 1). Apresentam 

estatuto de conservação Vulnerável, ao nível global, tanto a tartaruga-comum (Casale & Tucker, 

2017) como a tartaruga-de-couro (Wallace et al, 2013). 

Em relação à ictiofauna, são mais de 1000 as espécies que ocorrem em águas territoriais 

portuguesas (Carneiro et al., 2019). No decorrer das atividades da AIMM foram registados 564 

avistamentos (9,08% do total), referentes a três espécies de tubarões: tubarão-azul (Prionace 

glauca), tubarão-martelo (Sphyrna zygaena) e tubarão-frade (Cetorhinus maximus); e duas 

espécies de peixes ósseos: peixe-lua (Mola mola) e espadim-azul (Makaira nigricans) (Tabela 1). 

O tubarão-azul foi a terceira espécie com mais avistamentos (6,94% to total) entre todas as 

espécies registadas pela equipa da AIMM entre 2010 e 2019. 
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Quatro das cinco espécies de ictiofauna registadas foram avistadas dentro da área proposta à 

criação da AMPIC, com 68 avistamentos (10,15% dos registos dentro da área) (Tabela 1).  

 

 

 

 

Espécies ameaçadas e prioritárias para a conservação 

De entre as 20 espécies de megafauna marinha avistadas pela AIMM no período entre 2010 e 

2019, 13 espécies foram selecionadas como sendo prioritárias para a conservação (Tabela 1). 

Para proceder à seleção destas espécies, a AIMM fez um levantamento de todas as espécies 

consideradas ameaçadas e/ou protegidas recorrendo para tal a três instrumentos públicos de 

apoio à gestão e conservação de espécies, sendo eles o Livro Vermelho de Vertebrados de 

Portugal, a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e a Diretiva 

Habitats 92/43/CEE. Os dois primeiros classificam as espécies de acordo com o seu nível de 

ameaça à extinção, enquanto o último remete à preservação dos habitats naturais e da fauna e 

da flora selvagens em território da União Europeia, listando as espécies de interesse que 

consideram merecer medidas de proteção adicionais (Anexo II, Diretiva Habitats). 

Segundo a UICN, são consideradas ameaçadas todas as espécies classificadas como Vulnerável 

(V); Em Perigo (P); e Criticamente em Perigo (CP), por ordem crescente de perigo de extinção. 

Assim, de acordo com a informação referida na Tabela 1, todas as espécies com estatuto de 

conservação Vulnerável ou de risco superior foram selecionadas para integrar a lista de espécies 

prioritárias para a conservação: boto (P. phocoena), baleia-anã (B. acutorostrata), tartaruga-

comum (C. caretta), peixe-lua (M. mola), tubarão-martelo (S. zygaena), baleia-comum (B. 

physalus), tartaruga-de-couro (D. coriacea), tubarão-frade (C. maximus), espadim-azul (M. 

nigricans), baleia-sardinheira (B. borealis) e cachalote (P. macrocephalus). 

Foi ainda adicionada como tendo prioridade de conservação o golfinho-roaz (T. truncatus) por 

ser uma espécie protegida pela legislação europeia ao abrigo da Diretiva Habitats 92/43/CEE. O 

boto, a tartaruga-comum e a tartaruga-de-couro também constam do anexo II desta diretiva  
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comunitária, mas já tinham sido previamente selecionados, por terem estatuto de conservação 

Vulnerável (Tabela 1). 

Por fim, foi ainda acrescentada a orca (O. orca) como espécie prioritária para a conservação. 

Apesar de não haver dados suficientes para esta espécie nem a nível nacional, nem global nem 

europeu (Tabela 1), a população do Estreito de Gibraltar está classificada como Criticamente em 

Perigo na lista vermelha da UICN (Esteban & Foote, 2019). Os indivíduos que atravessam 

anualmente a costa algarvia em direção ao Estreito de Gibraltar em busca de atum-rabilho 

(Thunnus thynnus) (de Stephanis et al., 2008), poderão nalguns casos fazer parte desta 

população. Dado o nível extremo de ameaça desta população, os indivíduos desta espécie que 

ocorrem nas águas algarvias merecem indubitavelmente uma proteção adicional. 

Destas 13 espécies, as quatro mais ameaçadas na costa Sul de Portugal continental, com 

estatuto de conservação Em Perigo (P) são a baleia-comum (Cabral et al, 2005), o tubarão-frade 

(Sims et al, 2015) e a baleia-sardinheira (IUCN, 2007), bem como a orca com estatuto de 

conservação Criticamente em Perigo (incluída pela explicação acima referida) (Esteban & Foote, 

2019) (Tabela 1). 

Das 13 espécies definidas como prioritárias para a conservação, 10 foram avistadas dentro da 

área proposta à criação da AMPIC (Figura 3). As espécies assinaladas, contabilizam 344 

avistamentos dentro da área, representando 53,17% dos registos totais dentro da área. De notar 

que o golfinho-roaz só por si, representa 45,75% dos registos totais dentro da área (296 

avistamentos). É importante também salientar que o avistamento de orcas ocorre próximo do 

limite da proposta para a AMPIC e daí ter sido incluída na Figura 3.  

 

 

Figura 3. Distribuição dos avistamentos das espécies consideradas prioritárias para a conservação no presente 
relatório, avistadas pela equipa da AIMM entre 2010 e 2019, dentro da área proposta à criação da AMPIC (assinalada 
a azul-claro) e área contígua. De notar que a orca (O. orca) foi avistada muito próximo do limite proposto para a 
AMPIC. 
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Tursiops truncatus na zona costeira de Albufeira 
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3. Observação turística de cetáceos no Algarve 

A observação turística de cetáceos (OTC), ou whale-watching, é uma atividade comercial, via 

marítima, aérea ou terrestre, que permite observar qualquer uma das espécies de baleias, 

golfinhos e botos no seu habitat natural (Hoyt, 2002). A atividade de OTC em Portugal 

continental teve início em 1998 no estuário do Sado onde reside uma população de golfinho-

roaz (T. truncatus) [Hoyt, 2001]. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) 

disponibiliza informação referente às empresas que autoriza para a observação turística de 

cetáceos, sendo possível acompanhar a evolução da atividade ao longo do tempo1. 

No Algarve, estima-se que esta atividade tenha tido início em 2000 (Castro et al, 2011), tendo-

se, entretanto, tornado na região de Portugal continental com maior número de empresas (54 

empresas; 62,79% do número total) a desenvolver passeios de OTC. 

É de notar que cada empresa pode possuir uma ou mais embarcações para a atividade de OTC. 

Estão presentemente registadas 210 embarcações para atividades de OTC em Portugal 

continental, das quais 139 estão registadas no Algarve (66,19% do número total) (Figura 4). No 

Algarve, a atividade de OTC deteve um crescimento anual de 25,23% referente ao número de 

embarcações licenciadas, do ano de 2019 para 2020. 

Em particular, nas proximidades da área proposta à criação da AMPIC, expressa em termos de 

registos nos portos de Portimão, Albufeira e Vilamoura, existem atualmente 68 embarcações 

licenciadas para atividade de OTC (48,92% do número total no Algarve) (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Número de embarcações licenciadas pelo para observação turística de cetáceos em Portugal continental, 
desde 2013. São indicados os números referentes a Portugal continental (cinzento), à região do Algarve (laranja), e à 
zona de proximidade da área proposta à criação da AMPIC (verde). Dados extraídos de ICNF1  

 
1 https://www.icnf.pt/turismodenatureza/atividades 

https://www.icnf.pt/api/file/doc/82d88246a12cc3d7
https://www.icnf.pt/turismodenatureza/atividades
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No ano de 2006, foi criado o Decreto-Lei n.º 9/2006 que regulamenta a atividade de observação 

de cetáceos nas águas de Portugal continental. Este Decreto-Lei prevê as regras de aproximação, 

o número máximo de embarcações, o tempo de permanência, as distâncias de aproximação aos 

grupos de cetáceos, entre outras medidas. 

Apesar da existência de legislação para regulamentar esta atividade turística, nem sempre as 

exigências são cumpridas e respeitadas, nomeadamente em relação ao número de embarcações 

com o mesmo grupo de cetáceos (máximo de três embarcações em simultâneo), e às distâncias 

de aproximação aos grupos (máximo 30 metros). No Algarve, o elevado número de embarcações 

e o elevado número de passeios diários potencia uma pressão excessiva sobre os grupos de 

cetáceos, em particular nos meses de Verão (Figura 5). As espécies-alvo desta indústria são 

maioritariamente o golfinho-comum (D. delphis) e o golfinho-roaz. A AIMM tem desenvolvido 

anualmente várias ações de formação junto das empresas marítimo-turísticas de OTC no 

Algarve, visando a sensibilização, informação e promoção de boas práticas, e fomentando uma 

utilização sustentável dos recursos naturais. 

 

 

Figura 5. Fotografia que exemplifica uma situação real em que o número de embarcações que rodeia um grupo de 
cetáceos é excessivo, neste caso oito embarcações (máximo permitido são três embarcações). A identidade das 
embarcações envolvidas foi deliberadamente omitida. 
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4. Considerações finais 

A Baía de Armação de Pêra e áreas contíguas, onde se propõe a criação de uma Área Marinha 

Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) na costa sul do Algarve, acolhe uma riqueza 

biológica descrita por Henriques et al. (2018) que, no entanto, não contempla espécies de 

megafauna marinha. 

As 20 espécies de megafauna marinha observadas pela equipa da Associação de Investigação do 

Meio Marinho (AIMM), ao longo da costa Sul de Portugal entre 2010 e 2019 vêm assim, apoiar 

a mais valia que será a criação de uma área marinha protegida na Baía de Armação de Pêra e 

áreas contíguas.  

Do total de 6212 avistamentos registados de megafauna marinha em todo o Algarve, 647 

(10,4%) foram observados dentro da área proposta à criação da AMPIC, pertencentes a 13 

espécies de cetáceos, tartarugas e peixes de grande dimensão. 

Destas 13 espécies observadas na AMPIC, 10 constam da lista de espécies definidas neste 

relatório como prioritárias para a conservação. Alerta-se assim para o facto destas espécies 

merecerem uma atenção especial por enfrentarem um maior risco de extinção na natureza num 

futuro próximo. 

Dentro da zona a AMPIC as espécies que mais ocorreram na ultima década, foram o golfinho-

roaz (T. truncatus), o golfinho-comum (D. delphis) e o boto (P. phocoena) espécies alvo da 

atividade marítimo-turística, nomeadamente por parte das empresas de observação turística de 

cetáceos. 

O Algarve é atualmente a região de Portugal continental com maior número de empresas a 

desenvolver passeios de observação turística de cetáceos (54; 62,8% do número total nacional), 

tendo 68 embarcações licenciadas para a atividade nas proximidades da área proposta à criação 

da AMPIC (48,9% do número total no Algarve). É também sugerido que a costa Algarvia é uma 

potencial área de reprodução de diferentes espécies de cetáceos, em particular do golfinho-

comum (Castro et al. 2020). Existe assim na região a necessidade real de conciliar as partes 

intervenientes e promover uma utilização sustentável das suas áreas marinhas. 

A continuidade do processo de consulta participativa terá um papel fundamental no desenrolar 

da proposta de criação de uma área marinha protegida na Baía de Armação de Pêra e áreas 

contíguas, para o qual este relatório vem dar um importante contributo. Será também 

fundamental o planeamento de estratégias de monitorização, tanto da biodiversidade como das 

atividades humanas, que contemplem a recolha de informação, a sensibilização, e a promoção 

de boas práticas. Só assim se alcançará uma utilização sustentável dos recursos naturais da 

região, e assegurará a perpetuação da AMPIC como “uma das áreas mais ricas em termos de 

biodiversidade nesta região” por muitas mais gerações futuras. 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA  
 
 

O processo de designação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC) 

do Algarve, é um processo de caráter participativo liderado pelo Centro de Ciências do Mar da 

Universidade do Algarve (CCMAR), em colaboração com a Fundação Oceano Azul e as Câmaras 

Municipais de Albufeira, Silves e Lagoa, associações locais de pescadores, marítimo-turísticas, 

organizações não-governamentais e outras entidades interessadas. Tendo estado a acompanhar 

este processo de designação desta área protegida desde o seu início, e no seguimento de um 

convite à participação pública, a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) submete 

o seu contributo relativo à importância desta AMPIC para a avifauna costeira e marinha. 

 

2. ENQUADRAMENTO  
 
 

A região do Algarve tem uma importância reconhecida para a avifauna, não só pela 

diversidade de biótopos e características climáticas que a região alberga, mas no caso da 

avifauna costeira e marinha, por existirem importantes áreas de nidificação e alimentação para 

inúmeras espécies destes grupos, como é o caso da Ria Formosa, por exemplo.  Por outro lado, 

a posição da costa continental portuguesa na East Atlantic Flyway (faixa migratória que conecta 

a região do Ártico, mar do Norte e Nordeste Atlântico e a costa Africana) e o facto de fazer a 

ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo, torna a costa algarvia um importante local de 

passagem para inúmeras espécies de aves marinhas e costeiras. 

 

 
Figura 1 – IBAs terrestres e marinhas identificadas na região do Algarve 
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Nesta região estão identificadas 10 Áreas Importantes para as Aves em zonas interiores e 

costeiras (IBAs terrestres) e 2 Áreas Importantes para as Aves marinhas (IBAs marinhas), 

localizadas em ambiente marinho (figura 1). De entre as IBAs terrestres, destacam-se algumas 

pela importância que têm para muitas espécies de aves aquáticas (IBA Ria Formosa, IBA Lagoa 

dos Salgados, IBA Castro Marim), mas também para espécies que nidificam em falésia (IBA 

Costa Sudoeste, IBA Ponta da Piedade, IBA Leixão da Gaivota) (Costa et al. 2003). 

No ambiente marinho, a IBA marinha de Sagres destaca-se pela importância que tem para 

espécies de aves marinhas como a pardela-balear Puffinus mauretanicus e o alcatraz Morus 

bassanus, duas espécies que apesar de não nidificarem em Portugal, usam a nossa faixa 

costeira durante grande parte do seu ciclo anual, mas também a cagarra Calonectris borealis, 

que possui uma colónia reprodutora no arquipélago das Berlengas; enquanto a IBA marinha da 

Ria formosa alberga áreas de alimentação e, em conjunto com a homónima IBA terrestre, áreas 

de nidificação da população mais importante de chilreta Sternula albifrons em Portugal e a única 

colónia de nidificação da gaivota-de-audouin Larus audouinii em território nacional (Ramírez et 

al. 2008). 

Uma parte significativa destas IBAs (50%) está classificada como Zona de Proteção 

Especial, ao abrigo da Diretiva Aves, sendo parte integrante da Rede Natura 2000: ZPE Costa 

Sudoeste, ZPE Leixão da Gaivota, ZPE Ria Formosa, ZPE Sapais de Castro Marim e ZPE Vale 

do Guadiana. 

 

3. Metodologia 
 
 

Este documento tem como objetivo listar a avifauna que ocorre na AMPIC e determinar 

a importância que a área possa ter para determinadas espécies de aves marinhas. Para tal, 

recorreu-se aos dados obtidos pelos censos marinhos com a metodologia ESAS, que decorrem 

desde 2004, coordenados pela SPEA e recolhidos na sua grande maioria nas campanhas 

oceanográficas do IPMA (figura 2). Nestes censos, observadores experientes a bordo de 

embarcações utilizam a metodologia ESAS (European Seabirds at Sea) para monitorizar e 

quantificar as aves marinhas presentes numa determinada área.  

Esta metodologia estandardizada, pressupõe o registo de todas as aves presentes numa 

banda de 300m, para um dos lados da embarcação, em intervalos de 5 min, sendo também 

georreferenciada a localização de cada contagem (Garthe 2004). Esta metodologia permite o 

cálculo da densidade das espécies monitorizadas (aves/km2). São ainda recolhidos dados de 

observações adicionais, fora dos períodos ou da banda, que não são utilizados para os cálculos 

de densidades. Para a listagem das espécies de aves marinhas que ocorrem na AMPIC, foram 

consideradas todas as espécies detetadas nos pontos de contagem dos transetos ESAS 

realizados dentro dos limites da AMPIC, assim como os registos de espécies que tenham 

ocorrido numa banda inferior a 5km dos limites dessa área. 

Foram criados mapas de distribuição/abundância para as espécies consideradas mais 

relevantes (com mais registos na área ou classificadas como ameaçadas em Portugal), utilizando 

todos os dados recolhidos durante as contagens ESAS. Foram também produzidos mapas de 

densidade de ocorrência para as espécies com mais registos na área, utilizando apenas os 

registos das contagens considerados para os cálculos das densidades. 
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Figura 2 – Transetos dos censos marinhos ESAS (n = 74) realizados na AMPIC e área 
envolvente (buffer de 10km) entre 2004 e 2020. 
 

 

Informação de seguimento individual de gaivotas-de-patas-amarelas e gaivotas-de-

audouin, realizadas por uma equipa da Universidade de Coimbra, foi também utilizada para 

verificar o uso da AMPIC por indivíduos de colónias reprodutoras da Ria Formosa. Entre 2015 e 

2019 foram seguidas gaivotas-de-patas-amarelas (N = 35) e gaivotas-de-audouin (N = 42) das 

colónias da ilha Deserta, Faro, com recurso a GPS-loggers durante o período de incubação 

(primeira semana de maio; uma localização a cada 2 min.) e transmissores GPS-GSM durante o 

período pós-reprodutor (junho a outubro; uma localização a cada hora). 

Já para o cálculo da densidade de algumas das espécies, optou-se por utilizar a 

informação dos transetos na área da AMPIC e na área adjacente, delimitada por um buffer de 

10km em redor da mesma. Esta opção permitiu aumentar o número e extensão dos transetos 

analisados, produzindo estimativas de densidade mais robustas. Ainda assim, essas estimativas 

foram sempre comparadas com as densidades calculadas para a AMPIC. Os dados de 

densidade de algumas espécies foram comparados com os valores de densidade para a ZPE 

mais próxima, a ZPE da Costa Sudoeste, para melhor ilustrar a importância da área. Estas 

densidades foram calculadas apenas para a parte da ZPE que coincide com a IBA da Costa 

Sudoeste, que inclui a área mais relevante para estas espécies de aves marinhas. 

Finalmente, como informação suplementar, foram consultados os registos de avifauna 

da plataforma PortugalAves/eBird, sendo compilada uma lista com todas as espécies registadas 

em pontos de observação dentro dos limites da AMPIC, ou numa faixa inferior a 250m para o 

exterior dos limites da AMPIC. O interesse desta lista complementar é a de reunir, para além das 

aves marinhas, uma série de espécies de aves costeiras que podem utilizar a faixa mais costeira 

da AMPIC, quer como zona de alimentação, de nidificação ou simplesmente como zona de 

passagem.  
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Avifauna na AMPIC 
 
Aves marinhas 
 

A partir da análise dos dados ESAS foram registadas 25 espécies de aves marinhas, de 

nove famílias distintas, destacando-se pela maior abundância (aves/km2) na área o alcatraz, a 

cagarra e a pardela-balear (figuras 3-6 e 13), embora as densidades destas espécies sejam 

variáveis ao longo do ciclo anual (tabelas 2-4). No caso do alcatraz, a espécie apresenta as 

maiores densidades no período de inverno e de passagem migratória, apesar de ocorrer todo o 

ano. No caso da pardela-balear, outra espécie que não nidifica no território em estudo, a área é 

sobretudo usada durante a migração pré-nupcial (a caminho das colónias reprodutoras nas ilhas 

Baleares) mas também durante o período reprodutor (tabela 2). A cagarra usa esta área 

sobretudo durante o período reprodutor, com valores de abundância relevantes, cerca de um 

terço dos valores registados na ZPE da Costa Sudoeste (tabela 3), onde a espécie é abundante 

no período reprodutor (Oliveira et al. 2020). 

Também a gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis e o alcaide Catharacta skua têm 

uma presença considerável na AMPIC (tabela 5; figuras 11 e 14). No caso da primeira espécie, 

a área parece ser bastante usada sobretudo no período reprodutor, ao passo que o alcaide é 

mais abundante no período não reprodutor, tal como acontece com outras espécies bem menos 

abundantes na AMPIC, como são a gaivota-de-cabeça-preta Larus melanocephalus ou a 

gaivota-d’asa-escura Larus fuscus (tabela 5, figuras 7 e 15). De notar que as populações 

nidificantes de gaivota-de-patas-amarelas e de gaivota-de-audouini da Ria Formosa usam a 

AMPIC de forma residual durante o período reprodutor (figuras 10 e 12). No caso da gaivota-de-

patas-amarelas, uma parte dos indivíduos que usam esta área poderão ser de locais de 

nidificação mais próximos, ou serem indivíduos não reprodutores. Já a gaivota-de-audouin, 

assim como a chilreta, possuem as suas colónias de nidificação na Ria Formosa, pelo que 

parecem usar a AMPIC de forma mais residual (figuras 8-9 e 17), o que também é suportado 

pelos dados de seguimento da gaivota-de-audouin (figura 10). 

De salientar ainda a ocorrência na área da AMPIC de inúmeras espécies de aves 

marinhas durante passagens migratórias, como a pardela-de-barrete Ardenna gravis, o casquilho 

Oceanites oceanicus, o alma-de-mestre Hydrobates pelagicus (figura 16), ou o moleiro-do-árctico 

Stercorarius pomarinus. 

 
Tabela 1 – Lista das espécies de aves marinhas presentes na AMPIC e área envolvente com 
base nos dados dos censos marinhos ESAS 2004-2020. 

 
Família Nome comum Nome científico Fenologia LVVP 

Sulidae Alcatraz Morus bassanus Invernante e migrador de 
passagem 

Pouco preocupante 

Phalacrocoracidae Corvo-marinho Phalacrocorax carbo* Invernante e residente Pouco preocupante 

Procellaridae Cagarra Calonectris borealis Estival reprodutor Vulnerável 

Pardela-de-barrete Ardenna gravis Migrador de passagem  

Pardela-preta Ardenna grisea* Migrador de passagem  

Pardela-balear Puffinus mauretanicus Estival, migrador de 
passagem e invernante 

Criticamente em 
perigo 

Fura-bucho-do-Atlântico Puffinus puffinus** Migrador de passagem  

Hydrobatydae Alma-de-mestre Hydrobates pelagicus Migrador de passagem  

Casquilho Oceanites oceanicus Migrador de passagem  

 Oceanodroma sp.   
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Stercorariidae Moleiro-pequeno Stercorarius parasiticus** Migrador de passagem e 
invernante 

 

Moleiro-do-árctico Stercorarius pomarinus Migrador de passagem  

Alcaide Catharacta skua Migrador de passagem e 
invernante 

Pouco preocupante 

Laridae Gaivota-de-audouin Larus audouinii Estival, migrador de 
passagem e invernante 

Vulnerável 

Gaivota-d’asa-escura Larus fuscus Migrador de passagem e 
invernante 

Pouco preocupante/ 
Vulnerável (pop. 
Nidificante) 

Gaivotão-real Larus marinus Invernante  

Gaivota-de-cabeça-preta Larus melanocephalus Migrador de passagem e 
invernante 

Pouco preocupante 

Gaivota-de-patas-amarelas Larus michahellis Residente Pouco preocupante 

Gaivota-tridáctila Rissa tridactyla Invernante Pouco preocupante 

 Larus sp.   

Sternidae Gaivina-preta Chlidonias niger* Migrador de passagem  

Garajau-de-bico-preto Thalasseus sandvicensis Invernante e migrador de 
passagem 

Quase ameaçado 

Chilreta Sternula albifrons Estival reprodutor e 
migrador de passagem 

Vulnerável 

Garajau-comum Sterna hirundo** Estival reprodutor e 
migrador de passagem 

Em perigo 

 Sterna sp.   

Alcidae Torda Alca torda Invernante e migrador de 
passagem 

Pouco preocupante 

Papagaio-do-mar Fratercula arctica Invernante e migrador de 
passagem 

Pouco preocupante 

Anatidae Negrola Melanitta nigra Invernante e migrador de 
passagem 

Em perigo 

*Registada fora dos limites da AMP, mas a menos de 2km; ** Registada fora dos limites da AMP, mas a menos de 5km 
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 Tabela 2 - Valores de densidade observada (número de aves por km2) de pardela balear na AMPIC + área envolvente (buffer de 10 km) e na ZPE da Costa Sudoeste, 

em diferentes épocas do ano. O n indica o número de transetos usados para o cálculo da densidade. 

   

      PARDELA BALEAR                     

    n 

Período reprodutor 
(dez-jun) n 

Migração pós-
reprodutora (jul) n 

Período não 
reprodutor (ago-set) n 

Migração pré-
reprodutora (out-nov)   

  AMPIC + 10km_buffer 53 0,10 (0-0,97) 4 0,06 (0-0,16) 6 0  11 0,18 (0-0,40)   
  ZPE Costa Sudoeste 41 0,25 (0-6,20)  0     6 0,47 (0-1,21)  5 0,19 (0-0,47)   
     

  

  
 
 
 
Tabela 3 - Valores de densidade observada (número de aves por km2) de cagarra na AMPIC + área envolvente (buffer de 10 km) e na ZPE da Costa Sudoeste , em 

diferentes épocas do ano. O n indica o número de transetos usados para o cálculo da densidade.  
   

     CAGARRA                    

   n 

Período reprodutor 
(abr-out) n 

Migração pós-
reprodutora (nov) n 

Período não 
reprodutor (dez-jan) n 

Migração pré-
reprodutora (fev-mar)  

 AMPIC + 10km_buffer 51 0,30 (0-5,75) 8 0,04 (0-0,18) 8 0  7 0   

 ZPE Costa Sudoeste 37 1,02 (0-25,75) 4 0,17 (0-0,25)  3 0   8 0    
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Tabela 4 - Valores de densidade observada (número de aves por km2) de alcatraz na AMPIC + área envolvente (buffer de 10 km) e na ZPE da Costa Sudoeste. 
O n indica o número de transetos usados para o cálculo da densidade. 
 

    ALCATRAZ                   

  n 

Período reprodutor 
(mar-ago) n 

Migração pós-
reprodutora (set-out) n 

Período não 
reprodutor (nov-dez) n 

Migração pré-
reprodutora (jan-fev) 

AMPIC + 
10km_buffer 45 1,11 (0-5,98) 7 2,63 (0,11-7,92) 9 2,73 

(0,26-
6,88) 13 5,23 (0-16,85) 

ZPE Costa Sudoeste 32 1,95 (0-10,47) 7 1,79 (0,34-4,27) 6 3,93 
(0,20-
12,56) 7 7,88 

(2,87-
12,45) 

 
 
 

  Tabela 5 - Valores de densidade observada (número de aves por km2) de alcaide e várias espécies de gaivotas 

na AMPIC + área envolvente (buffer de 10 km). O n indica o número de transetos usados para o cálculo da 
densidade. 
 

  AMPIC + 10km_buffer n 
Período reprodutor 

(mar-ago) n 
Período não 

reprodutor (set-fev) 

ALCAIDE 52 0,11 (0-1,62) 22 0,34 (0-1,59) 

GAIVOTA-DE-AUDOUIN 52 0,05 (0-0,95) 22 0,03 (0-0,94) 

GAIVOTA-DE-ASA-ESCURA 52 0,10 (0-3,62) 22 0,15 (0-2,24) 

GAIVOTA-DE-PATAS-AMARELAS 52 2,87 (0-23,69) 22 0,67 (0-7,33) 

GAIVOTA-DE-CABEÇA-PRETA 52 0,00   22 0,03 (0-0,61) 
 



 

 

 
Figura 3 – Mapa de distribuição/abundância da pardela-balear na AMPIC e área envolvente a partir dos 
censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 4 – Mapa de densidade de ocorrência da pardela-balear na região do Algarve a partir dos censos 
marinhos ESAS 2004-2020. 
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Figura 5 – Mapa de distribuição/abundância da cagarra na AMPIC e área envolvente a partir dos censos 
marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 6 – Mapa de densidade de ocorrência da cagarra na região do Algarve a partir dos censos 
marinhos ESAS 2004-2020. 
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Figura 7 – Mapa de densidade de ocorrência da gaivota-de-asa-escura na região do Algarve a partir 
dos censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 8 – Mapa de distribuição/abundância da gaivota-de-audouin na AMPIC e área envolvente a partir 
dos censos marinhos ESAS 2004-2020. 
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Figura 9 – Mapa de densidade de ocorrência da gaivota-de-audouin na região do Algarve a partir dos 
censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 

´ 
Figura 10 – Exemplos das viagens de alimentação de gaivota-de-audouin nidificantes na Ria Formosa 
e seguidas por telemetria em maio de 2015 e 2018, e entre junho e outubro de 2015 e 2016. 
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Figura 11 – Mapa de densidade de ocorrência da gaivota-de-patas-amarelas na região do Algarve a 
partir dos censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 

 
Figura 12 – Exemplos das viagens de alimentação de gaivota-de-patas-amarelas nidificantes na Ria 
Formosa e seguidas por telemetria em maio de 2015 a 2018. 
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Figura 13 – Mapa de densidade de ocorrência de alcatraz na região do Algarve a partir dos censos 
marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 14 – Mapa de densidade de ocorrência de alcaide na região do Algarve a partir dos censos 
marinhos ESAS 2004-2020. 
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Figura 15 – Mapa de distribuição/abundância da gaivota-de-cabeça-preta na AMPIC e área envolvente 
a partir dos censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 16 – Mapa de densidade de ocorrência do alma-de-mestre na região do Algarve a partir dos 
censos marinhos ESAS 2004-2020. 
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Figura 17 – Mapa de distribuição/abundância da chilreta na AMPIC e área envolvente a partir dos 
censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

 
Figura 18 – Mapa de distribuição/abundância de negrola na AMPIC e área envolvente a partir dos 
censos marinhos ESAS 2004-2020. 
 
 
 

4. Informação adicional 
 
 

A partir dos dados de observações submetidas na plataforma PortugalAves/eBird, foi produzida 

a lista das espécies de aves registadas na AMPIC (tabela 6). Foi possível a partir destes dados 

confirmar a ocorrência de espécies de aves marinhas relevantes como a galheta Gulosus aristotelis e 

o garajau grande Hydropogne caspia, duas espécies ameaçadas, sendo que a primeira é residente e 

nidifica sobretudo no Arquipélago das Berlengas (61% da população nidificante) e ao longo da costa 
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rochosa entre Peniche e a costa algarvia (Oliveira et al. 2019), enquanto a última ocorre sobretudo no 

inverno em algumas áreas da costa algarvia (Meirinho et al. 2014). Por outro lado, a faixa mais costeira 

da AMPIC, incluindo a área intertidal e rochosa, poderá ser importante como área de alimentação para 

diversas espécies de aves limícolas. 

 
Tabela 6 – Lista das espécies de aves registadas na AMPIC com base nos dados da plataforma 
PortugalAves/eBird (https://ebird.org/portugal/home). A negrito estão assinaladas as espécies de aves 
marinhas e costeiras, que poderão usar a área como local de alimentação, nidificação ou passagem. 

Accipiter nisus Chroicocephalus ridibundus Lanius meridionalis Podiceps nigricollis 
Acrocephalus arundinaceus Ciconia ciconia Lanius senator Porphyrio porphyrio 
Acrocephalus baeticatus Circaetus gallicus Larus delawarensis Ptyonoprogne rupestris 
Acrocephalus scirpaceus Circus aeruginosus Larus fuscus Puffinus mauretanicus 
Actitis hypoleucos Circus pygargus Larus marinus Puffinus puffinus 
Agapornis fischeri Cisticola juncidis Larus michahellis Recurvirostra avosetta 
Alauda arvensis Coccothraustes coccothraustes Limosa lapponica Remiz pendulinus 
Alcedo atthis Columba livia Limosa limosa Riparia riparia 
Alectoris rufa Columba palumbus Linaria cannabina Saxicola rubetra 
Anas acuta Corvus corax Lophophanes cristatus Saxicola rubicola 
Anas crecca Corvus corone Luscinia megarhynchos Serinus serinus 
Anas platyrhynchos Corvus monedula Luscinia svecica Spatula clypeata 
Anthus cervinus Coturnix coturnix Lymnocryptes minimus Spatula querquedula 
Anthus pratensis Cuculus canorus Mareca penelope Spinus spinus 
Anthus richardi Cyanistes caeruleus Mareca strepera Stercorarius parasiticus 
Anthus trivialis Cyanopica cooki Melanitta nigra Catharacta skua 
Apus apus Delichon urbicum Merops apiaster Sterna hirundo 
Apus melba Egretta garzetta Monticola solitarius Sternula albifrons 
Apus pallidus Elanus caeruleus Morus bassanus Streptopelia decaocto 
Ardea cinerea Emberiza calandra Motacilla alba Streptopelia turtur 
Ardea purpurea Emberiza cirlus Motacilla cinerea Strix aluco 
Ardeola ralloides Emberiza schoeniclus Motacilla flava Sturnus unicolor 
Arenaria interpres Erithacus rubecula Muscicapa striata Sturnus vulgaris 
Athene noctua Estrilda astrild Netta rufina Sylvia atricapilla 
Aythya collaris Euplectes afer Numenius arquata Sylvia cantillans 
Aythya ferina Falco columbarius Numenius phaeopus Sylvia communis 
Aythya nyroca Falco peregrinus Nycticorax nycticorax Sylvia melanocephala 
Bubulcus ibis Falco tinnunculus Oenanthe hispanica Tachybaptus ruficollis 
Burhinus oedicnemus Ficedula hypoleuca Oenanthe oenanthe Thalasseus sandvicensis 
Buteo buteo Fringilla coelebs Oriolus oriolus Tringa erythropus 
Calandrella brachydactyla Fulica atra Pandion haliaetus Tringa glareola 
Calidris alba Galerida cristata Parus major Tringa nebularia 
Calidris alpina Galerida theklae Passer domesticus Tringa ochropus 
Calidris canutus Gallinago gallinago Passer hispaniolensis Tringa totanus 
Calidris ferruginea Gallinula chloropus Passer montanus Troglodytes troglodytes 
Calidris minuta Garrulus glandarius Petronia petronia Turdus merula 
Calidris pugnax Gelochelidon nilotica Gulosus aristotelis Turdus philomelos 
Calidris subruficollis Glareola pratincola Phalacrocorax carbo Turdus torquatus 
Calonectris diomedea Haematopus ostralegus Phoenicopterus roseus Tyto alba 
Caprimulgus ruficollis Hieraaetus pennatus Phoenicurus ochruros Upupa epops 
Carduelis carduelis Himantopus himantopus Phoenicurus phoenicurus Vanellus vanellus 
Cecropis daurica Hippolais polyglotta Phylloscopus bonelli  

Certhia brachydactyla Hirundo rustica Phylloscopus collybita  

Cettia cetti Hydrobates pelagicus Phylloscopus trochilus  
Charadrius alexandrinus Hydrocoloeus minutus Pica pica  
Charadrius dubius Hydroprogne caspia Picus sharpei  
Charadrius hiaticula Ichthyaetus audouinii Platalea leucorodia  
Chlidonias hybrida Ichthyaetus melanocephalus Plegadis falcinellus  
Chloris chloris Ixobrychus minutus Pluvialis apricaria  
Chroicocephalus philadelphia Jynx torquilla Pluvialis squatarola  

 
Apesar de não existirem censos dirigidos para as aves marinhas a partir da costa na área da 

AMPIC, alguns registos de contagens submetidos na plataforma Portugal Aves/eBird sugerem que a 

faixa mais junto à costa da AMPIC pode ser usada de forma significativa por algumas espécies de aves 

marinhas, não sendo esse uso identificado pelos censos ESAS (sobretudo por estes censos não 

abrangerem a faixa mais próxima da costa) . É o caso, por exemplo, da gaivota-de-audouin, para a qual 

existem registos recentes de contagens superiores a 50 indivíduos por hora no período de inverno 
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(https://ebird.org/checklist/S81479962) e que sugere que pode ser uma importante área de passagem 

da espécie. 

Acresce a ocorrência de espécies que nidificam em falésia, como o falcão-peregrino Falco 

peregrinus, a cegonha-branca Ciconia ciconia, a garça-branca-pequena Egretta garzetta, a gaivota-de-

patas-amarelas e várias espécies de andorinhões, incluindo o andorinhão-real Apus melba.  

 
 
5. Considerações Finais 
 
 

A análise dos dados ESAS entre 2004-2020, complementada com dados de seguimento de 

gaivota-de-patas-amarelas e gaivota-de-audouin e dados da plataforma PortugalAves/eBird, permite 

inferir que: 

 A área da AMPIC tem relevância para espécies como a cagarra no período reprodutor, para a 

pardela-balear no período pré-reprodutor e reprodutor, para o alcatraz, sobretudo nos períodos 

de passagem migratória e invernada, e para o alcaide no período de invernada; 

 Ocorrem na área da AMPIC diversas espécies de aves marinhas com estatuto de ameaça no 

território nacional, destacando-se a pardela-balear e a cagarra pelos seus números; 

 Apesar de haverem registos de gaivota-de-audouin e chilreta na área da AMPIC, estas duas 

espécies ameaçadas parecem usar esta área de forma residual durante a nidificação, apesar da 

proximidade das principais colónias de reprodução, na Ria Formosa;  

 Para algumas espécies que possam usar preferencialmente a faixa mais costeira da AMPIC, 

como os garajaus, os corvos-marinhos e mesmo algumas espécies de gaivotas, incluindo a 

gaivota-de-audouin, é necessária informação adicional de censos marinhos a partir de terra para 

melhor compreensão da importância da faixa mais costeira da AMPIC para esses grupos de aves; 

 Na área da AMPIC ocorre um número elevado de espécies costeiras e marinhas, incluindo aves 

limícolas e painhos, sobretudo durante as épocas de passagem migratória; 

 Na faixa costeira da AMPIC ocorrem diversas espécies que dependem de falésias para a sua 

nidificação, como o falcão-peregrino, a cegonha-branca, a garça-branca-pequena e diversas 

espécies de andorinhões. 

 

6. Recomendações para a AMPIC 
  
 

No que diz respeito à avifauna, são recomendadas as seguintes medidas de 

gestão/monitorização na AMPIC: 

 Monitorização das aves marinhas e costeiras na faixa mais costeira da AMPIC através de 

contagens regulares a partir de um ponto elevado em terra; 

 Incluir recomendações sobre a aproximação de embarcações marítimo-turísticas a jangadas de 

pardelas-baleares ou de cagarras nos códigos de conduta/boas práticas dentro da AMPIC; 

 Avaliação do impacto da atividade da pesca, sobretudo ao nível das capturas acidentais, nas 

espécies mais ameaçadas ou mais suscetíveis de interagir com as artes de pesca que operam 

na área. Esta avaliação deve incluir a monitorização do esforço de pesca na área. 

 

https://ebird.org/checklist/S81479962
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