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RESUMO

 No dia 30 de outubro de 2019 decorreu, na sede do Clube de Futebol “Os 

Armacenenses”, a quinta reunião de trabalho do processo participativo com vista à 

implementação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitária da Baía de Armação 

de Pêra (AMPIC-BAP). Na sessão estiveram 36 representantes de 20 entidades regionais 

e nacionais ligados a diversos sectores, incluindo: investigação, educação, administração 

pública, autoridade marítima, organizações não-governamentais, pesca comercial, pesca 

lúdica, operadores marítimo-turísticos, etc.

 Continuando o esforço, iniciado no dia 28 de novembro de 2018, a reunião começou 

com a contextualização do processo e resumo das conclusões alcançadas na reunião anterior 

(8 de julho de 2019). O grupo dinamizador deu as boas vindas aos participantes e relembrou 

os objetivos que se pretendem atingir com o processo participativo, cujo código de conduta 

se encontra em anexo a este relatório (Anexo A). 

 O objetivo da quinta reunião participativa foi a apreciação e discussão de uma 

nova proposta de regulamentação e zonamento para a AMPIC-BAP. Esta nova proposta foi 

desenvolvida com base nos contributos recebidos na reunião anterior, contributo recebidos 

via correio eletrónico e em reuniões bilaterais solicitadas pelas entidades envolvidas no 

processo participativo. A sessão decorreu em plenário onde as 20 entidades presentes 

tiveram oportunidade para comentar a atual proposta de zonamento, colocar questões e 

expressar a concordância em avançar com o processo através da proposta atual. No decurso 

dos trabalhos efetuados, houve uma concertação maioritária em relação ao zonamento e 

aos princípios gerais do regulamento por parte dos participantes da reunião, havendo um 

consenso geral que seria importante avançar para outra fase de desenvolvimento dos trabalhos 

estipulados, nomeadamente a discussão sobre modelos de gestão, financiamento e comité 

de Co-gestão. Neste sentido, a próxima reunião irá decorrer no dia 18 de dezembro terá 

como objetivo avançar o processo através da discussão de possíveis modelos de gestão, 

financiamento e o comité de cogestão da AMPIC-BAP. 

 Após a 5ª Sessão Participativa foram rececionados contributos que estão ser objeto 

de apreciação em reuniões bilaterais com diversas entidades envolvidas neste processo
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PARTICIPANTES

 A sessão contou com 36 participantes representantes das seguintes instituições:

1. Agrupamento de Escolas de Silves
2. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação - SCIAENA
3. Associação de Pesca Artesanal Barlavento Algarvio (APABA)
4. Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira
5. Associação de Pescadores Armação de Pera
6. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da Rocha
7. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira
8. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos 
(APECATE)
9. Federação Associação Portuguesa de Pesca Desportiva 
10. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia (APPSA)
11. Câmara Municipal Albufeira
12. Câmara Municipal de Silves
13. Câmara Municipal Lagoa
14. Capitania do Porto de Portimão
15. Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve)
16. Centro de Investigação Marinha e Ambiental - CIMA Ualg
17. Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas
18. Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar
19. Fundação Oceano Azul
20. Junta de Freguesia de Armação de Pêra
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INTRODUÇÃO

 No início da sessão, o projeto de criação da AMPIC-BAP foi recapitulado pela 

Câmara Municipal de Silves através da seguinte intervenção por parte do vereador Maxime 

Sousa Bispo:

 1 - Em nome do Município de Silves, são dadas as boas-vindas a Armação de Pêra. 

O Município agradece a presença de todos na 5.ª sessão de trabalho no âmbito do processo 

participativo para a criação da AMPIC-BAP.

 Destacou-se a relevância da máxima participação dos interessados – agentes 

privados e públicos –, e a importância da transparência do processo, que visa a construção 

de uma proposta formal de Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário que deverá ser 

submetida à apreciação e validação da Administração Central do Estado.

 O Município não tem dúvidas de que, com os contributos de todos os agentes 

interessados neste processo, o grupo dinamizador estará em melhores condições para:

 a) Efetuar opções ponderadas, que permitam conciliar, compatibilizar, harmonizar, 

mesclar e consensualizar os vários interesses existentes (públicos e privados) num interesse 

comunitário, que seja a simbiose entre todos eles;

 b) Tomar decisões fundamentadas, com a segurança e certeza exigível num processo 

desta natureza, e que garantam a prossecução eficaz e eficiente dos objetivos que norteiam 

a criação da AMPIC-BAP.  

 2 - O Município de Silves é parte integrante e dinamizadora deste processo inovador 

e pioneiro da criação da AMPIC-BAP, a qual entrevem como um verdadeiro desígnio da 

ação autárquica. 

 Na linha da frente, conta com a colaboração inexcedível da Fundação Oceano Azul, 

da Universidade do Algarve através do Centro de Ciências do Mar (CCMAR), da Junta de 

Freguesia de Armação de Pêra, da Associação de Pescadores de Armação de Pêra. Conta 

igualmente com os contributos de todos, que permitem não apenas aprofundar a diversa 

informação científica e de ordem transdisciplinar sobre a área em referência (graças ao 

notável trabalho de investigação do CCMAR, no qual o Município se revê), mas também 

amadurecer a proposta de AMPIC -BAP, congregando todos os interesses a atender, respeitar, 

proteger e valorizar. 

 3 - Já não é novidade para ninguém que a Baía de Armação de Pêra beneficia de 

condições oceanográficas especiais e do maior recife rochoso costeiro de Portugal, a baixa 

profundidade, que reúne valores ecológicos ímpares no contexto algarvio, apresentando uma 

biodiversidade extremamente valiosa. 

 Simultaneamente, na Baía de Armação de Pêra e áreas adjacentes encontram-se 

bancos de pesca importantes para a pesca local e costeira e para atividades marítimo-

turísticas (mergulho, pesca recreativa de costa, submarina, embarcada, passeios de barco, 
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visitas às grutas). 

 Os objetivos ambiciosos da AMPIC-BAP passam pela conservação eficaz dos valores 

naturais existentes, particularmente dos mais sensíveis e ameaçados, pela valorização da 

pesca local sustentável, pelo desenvolvimento de atividades recreativas sustentáveis e pela 

promoção de atividades educativas e culturais relacionadas com o oceano.

 4 - Pelo que, neste contexto e neste preciso momento, o Município de Silves reitera a 

determinação e o elevado interesse que tem na criação da AMPIC -BAP, porquanto a mesma:

	 •	Vai	ao	encontro	das	opções	estratégicas	da	autarquia	no	quadro	do	desenvolvimento	

económico sustentável do território, alicerçado designadamente;

   Na conservação, gestão e salvaguarda dos valores ambientais, dos 

ecossistemas, da biodiversidade e dos seus recursos, particularmente, dos mais sensíveis e 

ameaçados; e,

   Na valorização social e cultural da pesca artesanal local e doutras 

atividades de cariz económico;

	 •	Garantindo	 os	 equilíbrios	 necessários	 com	 vista	 à	 preservação	 dos	 recursos	 no	

futuro.

 Este projeto da AMPIC-BAP constitui-se ainda como uma mais-valia para a valorização 

do destino turístico – Armação de Pêra – afirmando-o e projetando-o como local distintivo e de 

eleição, e simultaneamente, como fator e condição de discriminação positiva dos pescadores 

locais e de outras atividades económicas conexas.

 5 - Por fim, e antes de terminar, o Município sublinhou que todo o empenho e o 

envolvimento do Município de Silves neste processo de criação da AMPIC-BAP não pode 

ser dissociado da adoção de medidas que visam a valorização da AMPIC-BAP, focadas, 

fundamentalmente:

	  Na melhoria das condições de trabalho da comunidade piscatória de Armação de 

Pêra, mediante a realização de diversos investimentos públicos, designadamente:

	 	  A aquisição de um guincho elétrico (procedimento contratual já em curso, 

com consultas e pedidos de orçamento a potenciais fornecedores, e cujo desfecho prevê-se 

no primeiro trimestre de 2020); estando igualmente garantida no orçamento municipal para 

2020 a aquisição de um segundo guincho com as mesmas características, na eventualidade 

do primeiro equipamento constituir efetivamente uma mais-valia comprovada;

	 	 	A introdução de novas infraestruturas na Praia dos Pescadores, visando a 

melhoria das condições de trabalho no Corredor de Pesca da Praia dos Pescadores - situação 

que está a merecer a devida avaliação dos serviços municipais;

	 	  A contratação da elaboração de um projeto de requalificação dos abrigos 

de pesca, de acordo com as necessidades efetivas da comunidade piscatória, que deverão 

ser confirmadas pela Associação de Pescadores de Armação de Pêra.  

	  Avaliação da possibilidade da criação de um Centro Interpretativo da AMPIC-

BAP, em espaço municipal ou sob gestão da autarquia, que possa funcionar como centro 
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informativo/educativo/científico, mas também como sede da entidade gestora da AMPIC-

BAP, local de reuniões do comité de gestão e núcleo de apoio administrativo ao bom 

funcionamento da AMPIC-BAP.

	 Persistir em sede própria todos os esforços com vista ao reconhecimento da natureza 

pública da Praia dos Pescadores de Armação de Pêra, enquanto parcela territorial integrada 

no domínio público do Estado.  

A	segunda	intervenção	foi	realizada	por	Emanuel	Gonçalves	em	nome	da	Fundação	Oceano	

Azul que focou os seguintes pontos:

 1. A Fundação pretende contribuir para salvar o oceano. 

 2. As razões do interesse da Fundação nesta área, são:  i) existência de vontade 

de um conjunto alargado de entidades; ii) existência de valores naturais significativos; iii) o 

desenvolvimento de um processo de construção coletiva. 

 3. Os problemas atuais desta área foram enfatizados durante mais um verão, 

particularmente: a falta de qualificação das atividades; os problemas de conciliação de usos, 

nomeadamente a sobrecarga das marítimo-turísticas e as dificuldades dos pescadores para 

exercerem a sua atividade. Um exemplo desta dificuldade é o trator em Armação de Pêra. A 

Fundação contribuiu para o arranjo do trator, por considerar um sinal importante. Contudo, 

no futuro a própria AMPIC-BAP deverá gerar as condições para assegurar estas situações.

 4. A Fundação acredita nos objetivos definidos coletivamente, ou seja, na i) 

conservação do recife; ii) promoção da pequena pesca artesanal sustentável; iii) promoção 

do turismo sustentável; iv) a aposta na educação.

 5. Segundo a Fundação Oceano Azul, o processo da implementação da AMPIC-BAP 

está num momento crítico de conciliação de vontades e de estabelecimento de consenso sobre o 

zonamento e regulamento; mas virão ainda próximas etapas nomeadamente a discussão sobre 

o regulamento detalhado, o modelo de governação, etc. A atual fase implica uma decisão com 

base em ciência e implica fazer escolhas onde todos têm de estar disponíveis a ceder, de forma 

a termos uma proposta sólida e de consenso. É impossível agradar a todos.

 6. Finalmente, segundo a Fundação, o que pode existir se houver uma AMPIC-BAP?

	 •	Valorização:	i)	do	território;	ii)	dos	recursos;	iii)	das	atividades

	 •	Educação:		i)	Programa	educar	para	uma	Geração	Azul	nos	municípios	abrangidos	

pela AMPIC-BAP; ii) Planeta Oceano dirigido à população em geral; iii) Oceano Participativo 

para o 3º ciclo de ensino.

	 •	Co-gestão:	i)	governação	conjunta;	ii)	financiamento	de	recursos	humanos,	vigilância	

e gestão da área; iii) solução jurídica para a implementação da AMPIC-BAP. A Fundação 

patrocinou um estudo em relação às opções jurídicas existentes que será apresentado e 

discutido numa próxima sessão.

 Após esta duas intervenções seguiu-se a explicação do funcionamento da sessão e 

objetivos pretendidos.
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OS OBJETIVOS E 
FUNCIONAMENTO DA SESSÃO

 O processo participativo e objetivos da sessão foram apresentados com apoio da 

seguinte apresentação. A presente reunião foi a terceira relativa à construção do instrumento 

de ordenamento da AMPIC. Depois da seguinte apresentação, seguiram-se mais duas, 

descritas no programa abaixo, para contextualizar o trabalho a realizar na sessão sobre a 

nova proposta de zonamento.
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SUMARIZANDO AS RAZÕES PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA AMP
 Seguiu-se uma apresentação por Bárbara Horta e Costa (CCMAR) em que se abordou 

a temática das AMP numa perspetiva histórica, se mostraram as melhores práticas para a sua 

designação e zonamento e se demonstraram as vantagens de implementar uma AMP de 

interesse comunitário.
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APRESENTAÇÃO DA NOVA 
PROPOSTA 
	 Logo	após,	Jorge	Gonçalves	(CCMAR)	fez	um	resumo	do	processo	de	construção	da	

proposta de zonamento e regulamentação da AMPIC e em função do processo participativo 

e dos estudos científicos apresentou, de forma fundamentada, a nova proposta.
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PRIMEIRA RONDA DE 
INTERVENÇÕES
 1. Associação de Pesca Artesanal Barlavento Algarvio 

A Associação optou por não se pronunciar em relação à nova proposta sem primeiro 
a discutir com os associados. Contudo, aproveitou a oportunidade para sugerir a 
apresentação desta proposta a todas as associações de pesca profissional. Considera 
que existem várias associações insatisfeitas com o processo e será importante 
estabelecer um diálogo clarificador. 

 2. Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira

Considera o zonamento atual mais satisfatório que o anterior. Contudo, a proposta 
terá de ser avaliada junto dos associados.

 3. Associação de Pescadores de Armação de Pêra

Considera a proposta um compromisso possível. Segundo a associação, a Baía de 
Armação de Pêra é a única zona utilizada pelos associados para pescar e, por isso, 
estão conscientes que a implementação da AMPIC-BAP vai trazer muitas limitações. 
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Mesmo assim, aceitam esta proposta, que incluiu várias cedências e muito trabalho de 
preparação. A associação considera que é muito urgente a implementação da AMPIC-
BAP para a sobrevivência da pesca local a longo prazo. A maioria dos pescadores na 
associação está envelhecida, mas novos pescadores estão a surgir. O pescador mais 
novo da associação tem 34 anos. Assim, a longo prazo a AMPIC-BAP é considerada 
pela associação uma iniciativa que permitirá salvaguardar a pesca, os valores e a 
economia desta comunidade. A nova proposta é vista com muito otimismo, tal como, 
o empenho das diversas instituições, incluindo a Câmara Municipal de Silves. Por 
fim, a associação frisa a importância da fiscalização para que esta proposta seja 
implementada.

 4. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação 

Turística e Eventos

 A associação vê a iniciativa de implementação da AMPIC-BAP de forma 
positiva embora estejam cautelosos em relação aos constrangimentos que esta possa 
implicar nas atividades económicas. A Associação concorda que a AMPIC-BAP deve 
focar objetivos ambientais, sociais e económicos, contudo, a apresentação suscitou 
as seguintes questões:
 - O que é permitido em termos de atividades marítimo-turísticas? As atividades 
marítimo-turísticas incluem uma panóplia diversificada de atividades e, segundo a 
associação, a regulamentação não está suficientemente clara. Um exemplo disso é a 
referência a competições que, na ótica da associação são iniciativas pontuais e que 
não devem ser incluídas dentro das atividades marítimo-turísticas.
 - Como lidar com a necessidade de deslocar determinadas atividades marítimo 
turísticas para áreas mais seguras mediante a direção dos ventos?
 - Na Proteção Parcial o que se entende por desportos náuticos e navegação 
sem ancoragem?
 - A observação de cetáceos está incluída nas atividades marítimo-turísticas? Se 
sim, essa atividade vai ficar restrita?
 No geral, segundo a associação, todas estas dúvidas enfatizam a necessidade 
de aumentar a clareza da regulamentação.
 Por fim, a associação frisa a necessidade de encontrar um processo de 
licenciamento simples, visto que atualmente o procedimento é já bastante moroso.

 5. Federação Portuguesa de Pesca Desportiva Para a pesca apeada 

desportiva, e recreativa

 A proposta atual é satisfatória e representa um grande avanço em relação à proposta 

anterior.	Frisou-se	apenas	que	na	zona	entre	a	Galé	e	o	Evaristo	a	pesca	não	decorre	na	maré	

vazia e por isso não tem impacto negativo. A única atividade que talvez tenha algum impacto 
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é o mariscar, contudo, a legislação atual já impede a extração de espécies protegidas.

 

 6. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira

 Mediante as limitações à navegação, a proposta é considerada pouco satisfatória. 

Comparando com a proposta anterior, a associação considera a anterior mais satisfatória 

e menos limitativa para a pesca. Outro aspeto frisado foi o tamanho das embarcações que, 

segundo a associação, deveria ser 9 metros e não 7 metros.

 7. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação

 O processo participativo desta iniciativa é considerado pela associação como 

pioneiro em Portugal e do qual se orgulha em participar. A proposta de zonamento atual 

está aquém do nível de proteção que a associação gostaria de ver implementada, contudo, 

compreende a necessidade de cedências por parte da conservação da natureza, de forma 

a salvaguardar os objetivos socioeconómicos pretendidos. A importância de um processo de 

decisão em que todos os afetados têm a possibilidade de participar, justifica a vontade da 

SCIAENA de ceder nas expectativas de conservação que tem. Como tal, concorda com a 

proposta apresentada.

 8. Associação Portuguesa de Pesca Submarina

 Comparando as duas propostas já apresentadas, a associação considera que a atual 

é a melhor. Contudo, não está de acordo com a área de Proteção Parcial porque se está a 

excluir todas as atividades extrativas sem se perceber o verdadeiro impacto. A associação 

está totalmente de acordo com a existência de zonas de Proteção Total, e no caso da zona de 

Proteção Parcial sugere-se que existam restrições, mas sem a proibição total. No caso da pesca 

devem ser permitidas artes de pesca com pouco impacto e no caso da pesca submarina deve 

ser medido o verdadeiro impacto antes da proibição. A associação mostra-se disponível para 

participar num estudo desta natureza a nível nacional e especificamente nesta zona. Após os 

resultados desse estudo, o zonamento e regulamentação poderiam ser adaptados. Por outro 

lado, a associação considera que a pesca submarina já está devidamente regulamentada 

na legislação atual com a definição de tamanhos, zonas proibidas, etc. Uma proposta seria 

identificar espécies proibidas e número limite de exemplares. Segundo a associação, a zona 

de Proteção Parcial deveria ser organizada nesses moldes. Por fim a fiscalização no presente 

e após a implementação da AMPIC-BAP deve ser para todos e eficaz.

 9. Associação de Pescadores da Senhora da Rocha

 A associação considera que as áreas de proteção deveriam ser mais pequenas e 

frisa que as atividades de pesca estão muito condicionadas pelas condições meteorológicas. 

Questiona se haverá possibilidade de novas licenças e novos pescadores na área.
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 10. Agrupamento de Escolas do Município de Silves

 O agrupamento considera que o processo é um exemplo importante de cidadania 

e de iniciativas em prol da sustentabilidade. Assim lança o desafio para, numa fase mais 

avançada do processo, permitir que os alunos de Silves possam presenciar uma destas 

reuniões. Em relação ao zonamento, o agrupamento chama atenção para a influência 

da Lagoa dos Salgados e Ribeira de Alcantarilha em todo o sistema marinho. Por fim, 

o agrupamento chama atenção para a necessidade de pensar a longo prazo e para 

a importância que o setor da pequena pesca vai ter no futuro devido à mudança de 

paradigma (poderão haver mais pescadores ao contrário do esperado atualmente).

 11. Capitania do Porto de Portimão

 A Capitania felicita a iniciativa da AMPIC-BAP e apresenta algumas sugestões para 

melhorar o regulamento geral, nomeadamente:

 - Adicionar a retenção a bordo de artes proibidas na AMPIC na alínea a) que refere 

a captura, retenção ou manuseamento de espécies protegidas.

 - Adicionar na alínea m) o facto de se referir a provas desportivas motorizadas, que 

carecem de licenciamento.

 Em relação às permissões dentro da AMPIC-BAP sujeitas a autorização e/ou 

licenciamento por parte do comité de gestão:

 - Na alínea h) reforçar a referência a atividades desportivas motorizadas.

 A capitania focou também a componente de licenciamento e, utilizando como 

referência o licenciamento da pesca de meixão no Rio Minho, sugere-se a pesca controlada 

dentro da AMPIC-BAP. Isso implicaria uma pesca devidamente regulada e controlada, ou 

seja, limitação do número de embarcações (por exemplo, limitar ao número atual). Esta 

medida pode permitir que a médio prazo não exista um aumento do esforço de pesca. Para 

além disso, a existência e o incumprimento de um manual de boas práticas implicaria a perda 

da licença. Sobre a fiscalização, a capitania sugere a integração de um procedimento de 

autorregulação que possa apoiar a fiscalização rotineira. Desta forma haveria um número 

limitado de licenças, um guião de boas práticas a respeitar e a possibilidade de excluir quem 

não respeite esse manual. Por fim, e ainda em relação à pesca, a capitania sugere a criação 

de um selo de qualidade e rastreabilidade do pescado que permitam um maior rendimento 

com menos pesca. Segundo a Capitania, estas sugestões surgem como uma vontade genuína 

de apoiar a implementação da AMPIC-BAP na medida do possível.

 12. CCDR Algarve

 Segundo a entidade, a proposta apresentada parece ser mais satisfatória que a 

anterior pela maior continuidade na proteção dos valores ambientais e consideração pelas 

atividades socioeconómicas existentes. As questões que agora importam explorar é como 

e quem vai supervisionar a AMPIC-BAP de forma a manter o equilíbrio que se pretende. O 
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primeiro passo está dado, como uma base sólida que fundamenta um bom futuro. 

 13. Câmara Municipal de Albufeira

 A Câmara Municipal de Albufeira já disponibilizou um documento de análise da 

proposta anterior. Segundo a Câmara é importante aumentar a clareza da regulamentação. 

Uma das propostas já realizada pela instituição foi a possibilidade de permissão do mergulho 

recreativo na zona de Proteção Total ou a deslocação da área para oeste para que algumas 

áreas onde decorre o mergulho recreativo possam ser salvaguardadas. Considera-se que os 

mergulhadores recreativos podem apoiar a fiscalização da área, que é fundamental e da 

responsabilidade de todos.

 Nesta nova proposta há áreas que salvaguardam as ervas marinhas na zona dos 

Arrifes	 e	 entre	 a	 Praia	 da	Galé	 e	 o	 Evaristo,	 contudo,	 não	 está	 claro	 o	que	 se	 pretende	

proteger para além daquilo que já se protege através da legislação vigente. Essa área é 

muito utilizada por atividades recreativas como paddel, canoagem, entre outras. Como tal, 

é importante clarificar se essas atividades podem continuar a utilizar essa zona. Caso se 

pretenda excluir as atividades que decorrem nessa zona, a proposta será dificilmente aceite. 

Por fim a Câmara de Albufeira enfatizou que esta entidade já tem competência na área, até 

uma	milha	da	costa	entre	Porto	de	Abrigo	e	a	Praia	da	Galé,	nomeadamente	no	licenciamento	

de atividades.

 14. Câmara Municipal de Lagoa

 A Câmara alerta para a questão da linguagem utilizada, que pode não ser a mais 

adequada para transmitir a informação que se pretende. Sobre o zonamento proposto, a 

instituição considera que é necessário monitorizar os resultados que, se alcançados, podem 

aumentar a vontade de alargar a área total de implementação. Sobre o regulamento, há 

necessidade de conciliar a regulamentação da AMPIC-BAP com o ordenamento que se impõe 

pelos instrumentos já existentes. Neste âmbito a Câmara pergunta se está a ser considerada 

a revisão do POOC. Foi frisada a importância de considerar as questões relacionadas com a 

navegação e segurança mediante a acessibilidade a determinados locais e zonas baleares. 

Finalmente, a Câmara alerta para a importância de considerar as responsabilidades acrescidas 

que a implementação da AMPIC-BAP vai implicar para as instituições com tutela na área e a 

importância da fiscalização que já não conseguem satisfazer todas as necessidades atuais. A 

Câmara	referiu	a	importância	de	proteger	as	poças	de	maré	na	Praia	do	Vale	de	Centeanes.	

 15. CIMA

 O CIMA frisou a importância de se acompanhar a implementação da AMPIC-BAP 

com um programa de educação ambiental de forma a prevenir os impactos negativos de 

fontes de poluição externas (nomeadamente terrestres) que, como a área é um sistema aberto, 

vão influenciar os valores a proteger. Por outro lado, as condições atmosféricas vão sempre 
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influenciar o desenvolvimento das atividades económicas, pelo que indaga até que ponto é 

possível adaptar a regulamentação a estas mudanças. Esta flexibilidade pode ser muito difícil 

de alcançar.

 16. Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas

Uma das preocupações explanadas pela Federação foi a necessidade de conservação do 

pescado e a inexistência de refrigeração na baía. Em relação à nova proposta de zonamento, 

a Federação não concorda com a localização da zona de Proteção Total por inibir a pesca 

submarina. Por outro lado, a localização na zona de recife não protege a baía contra a 

pesca de arrasto e prejudica a pesca de anzol que deve ser considerada amiga do ambiente. 

Outro dos argumentados apresentados foi a importância da zona de Proteção Total para o 

mergulho por incluir áreas onde a profundidade máxima é 12 metros. Há carência de pontos 

de mergulho de profundidades baixas no Algarve. No ponto de vista da Federação, a zona 

de Proteção Total deveria ser localizada em zonas abertas e profundas onde a pesca de 

arrasto e outras atividades consideradas de maior impacto negativo no ambiente decorrem. 

A Federação apoia intervenções anteriores que referem a importância da fiscalização e a 

necessidade de maior detalhe na descrição da regulamentação. 

 17. Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar

A Federação está totalmente a favor da implementação da AMPIC-BAP. Sobre o zonamento 

atual e, em relação ao anterior, há uma melhoria pela possibilidade de serem realizadas 

atividades de competição na zona de Albufeira. Como tal, a Federação apoia a atual 

proposta. A questão que coloca é se, após a implementação da AMPIC-BAP, será possível 

continuar a fazer as competições no formato atual, ou seja, com captura e retenção.

 18. Fundação Oceano Azul

A Fundação considera que a proposta apresentada está devidamente apoiada em estudos 

científicos e que já considera o possível o impacto que a implementação da AMPIC-BAP 

terá nas atividades socioeconómicas. Em termos de conservação da natureza, a Fundação 

reconhece que o grau de conservação é baixo. Nesta proposta apenas 20% da área 

está devidamente protegida dos impactos das atividades humanas. Assim, a Fundação 

considera que esta é uma solução de compromisso e aceita a proposta desde que não sejam 

comprometidos os limites de conservação estabelecidos, considerados já reduzidos. Por 

outro lado, a Fundação considera que há ainda muito trabalho a desenvolver em termos da 

regulamentação, definição de boas práticas e distinção entre práticas com elevado impacto 

de outras com impacto reduzido. Finalmente, a discussão referente ao comité de gestão será 

fundamental para existir uma gestão realmente eficiente.
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PRIMEIRA RONDA DE 
CLARIFICAÇÕES DAS QUESTÕES 
COLOCADAS
 De forma geral, todos as sugestões feitas serão consideradas ao longo das próximas 

etapas do processo. Algumas Áreas Marinhas Protegidas foram referidas ao longo da sessão 

como bons exemplos de implementação. Segundo, os especialistas em Áreas Marinhas 

Protegidas, há poucas áreas implementadas com elevadas taxas de sucesso. Há muita 

dificuldade em encontrar a conciliação entre atividades humanas e proteção dos valores 

naturais. Contudo, através do diálogo construtivo e esforço conjunto, a AMPIC-BAP poderá 

fazer parte dessa pequena porção de iniciativas de sucesso. Na atual proposta de zonamento 

da AMPIC-BAP todas as entidades estão a ceder em relação aos direitos que têm atualmente, 

em prol de um bem maior.

 - O que é permitido em termos de atividades marítimo-turísticas? 

As atividades marítimo-turísticas (MT) sustentáveis e não extrativas podem atuar em toda a 

AMPIC à exceção da área de Proteção Total. A pesca lúdica incluída nas MT estará sujeita 

às mesmas regras da restante pesca lúdica.

 - Como lidar com a necessidade de deslocar determinadas atividades marítimo 

turísticas para áreas mais seguras mediante a direção dos ventos? 

As atividades MT só não podem ser realizadas na área de Proteção Total, que é uma área 

pequena em toda a AMP.

 - Na Proteção Parcial o que se entende por desportos náuticos e navegação sem 

ancoragem?

 Na zona de Proteção Parcial podem ser praticados todos as atividades MT, incluindo 

mergulho, parasailing, vela, etc., embora sem poderem ancorar nesta área, à exceção de 

determinados sítios designados e dotado de estruturas próprios para o efeito, com boias 

amigas do ambiente (exemplo locais de mergulho).

 Em termos de desportos náuticos não são permitidas provas com desportos motorizados 

(exemplo motonáutica).

 - A observação de cetáceos está incluída nas atividades marítimo-turísticas? Se sim, 

essa atividade vai ficar restrita?

 A observação de cetáceos (MT) não tem restrições na AMPIC, à exceção da zona de 

Proteção Total.
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	 -	O	que	se	pretende	preservar	na	zona	entre	a	Galé	e	o	Evaristo?

	 A	zona	entre	a	praia	da	Galé	e	a	praia	do	Evaristo,	até	aos	300m	da	linha	de	costa,	

é uma zona para proteção dos habitats vulneráveis de intertidal rochoso: as poças de maré. 

Este habitat tem espécies próprias e é um local de viveiro, alimentação, reprodução e 

abrigo de muitas espécies marinhas com interesse comercial e conservacionista. Pretende-

se salvaguardar este habitat que ainda é um dos mais bem preservados do Algarve, mas 

que, à semelhança de muitos outros, outrora ricos, como a praia dos Olhos d’Água, poderá 

degradar-se muito rapidamente. 

 Pretende-se que nesta pequena faixa costeira seja um exemplo de sensibilização e 

educação ambiental (objetivo 4 da AMPIC) e que nela as escolas, sobretudo da região, mas 

também de outras regiões do país e até de outros países de origem dos turistas, possam tomar 

como exemplo e realizar atividades educacionais, recreativas e culturais em perfeito contacto 

com a natureza. 

 - Haverá possibilidade de novas licenças e novos pescadores na área?

 Para que a conservação dos valores naturais da Baía de Armação de Pêra e áreas 

adjacentes da costa de Lagoa e Albufeira seja uma realidade, será necessário que não seja 

aumentado o esforço de pesca na área, pelo que não se prevê um aumento do número de 

licenças para a AMPIC.

 - Após a implementação da AMPIC-BAP, será possível continuar a fazer as competições 

no formato atual, ou seja, com captura e retenção? 

 As competições de pesca lúdica realizada na AMPIC poderão ser realizadas no 

formato atual, mas sempre tendo em conta que estão a ser realizadas numa AMP e como 

tal com o cumprimento estrito dos regulamentos e de todos os códigos de boa conduta que 

nela sejam estabelecidos. Poderá, por exemplo, ser estabelecido, em estreita articulação com 

as federações desportivas de pesca à linha, a prática de captura e libertação (catch and 

release), mas estes assuntos serão tratados em próximas reuniões.

 Pontos assentes ao longo do período de clarificação:

 As atividades de monitorização dos resultados da implementação da AMPIC-BAP são 

fundamentais no seu funcionamento. 

 Ponto adicional: Isto é válido para os benefícios que se pretendem alcançar a nível 

ecológico, mas também socioeconómico, pilares desta AMP. As diferentes zonas pretendem 

objetivos diferentes. 

 A zona de Proteção Total pretende deixar os ecossistemas intactos, livres de pressões 

diretas locais (não protege diretamente de alterações globais como as do clima, por exemplo). 

Nesse sentido, além de promover diversos benefícios de conservação, que se espera que se 

exportem para as redondezas, suportando usos humanos (ex: mergulho, pesca), funciona 
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como um laboratório (referência/controlo) para entender as alterações decorrentes dos 

impactos das atividades permitidas nas zonas adjacentes. 

 A zona de Proteção Parcial também tem como objetivo principal a conservação dos 

valores naturais, mas neste caso alguns impactos (não extrativos) são permitidos para se 

valorizar os usos de atividades turísticas (que se pretendem sustentáveis). A proibição de 

ancoragem livre na Proteção Parcial (propõe-se a existência de boias amigas do ambiente 

para amarração), deverá proteger o recife do maior impacto direto das atividades não 

extrativas. 

 A zona de Proteção Complementar é essencialmente dirigida à valorização da 

pequena pesca, garantindo ao mesmo tempo uma redução de impactos humanos no recife. 

Deverá então excluir atividades em que o impacto é considerado muito negativo (como artes 

arrastantes, depósito de dragados, etc.), e na zona do recife pretende-se reduzir o esforço de 

pesca limitando o tamanho de embarcações e proibindo o cerco a profundidades inferiores 

aos 30m. Pretende-se que a pesca a ocorrer na zona de Proteção Complementar da AMPIC-

BAP venha a beneficiar dos efeitos ecológicos das zonas de Proteção Total e Parcial (maiores 

rendimentos com menor esforço de pesca, devido a peixes maiores e mais peixes, que se 

movimentam para fora destas zonas), e da redução de competição com outras artes na 

própria Proteção Complementar. A intensidade de usos nas zonas adjacentes à Proteção 

Total e Parcial não deve aumentar para não comprometer os objetivos de conservação e de 

sustentabilidade das atividades a decorrer nessas zonas.

 Todas as atividades têm um impacto relacionado com a sua intensidade e pressão. No 

entanto, independentemente da intensidade, as atividades extrativas, ao removerem recursos, 

terão um impacto potencialmente superior às atividades não extrativas (ex: visitação, mergulho), 

que mesmo assim devem ser devidamente controladas. A sobrepesca e a destruição de 

alguns habitats costeiros, demonstrados nas últimas décadas, fizeram repensar e sugerir uma 

mudança no paradigma que até agora vigorou na gestão de recursos marinhos. Atualmente, 

defende-se uma abordagem mais precaucionaria, com a necessidade de uma maior proteção 

(relativamente a atividades em que o impacto é pouco estudado ou monitorizado) até prova 

em contrário e não o oposto. 

 Apesar disso, todas as zonas têm de ser monitorizadas para se compreender se as 

atividades autorizadas estão a permitir o cumprimento dos objetivos específicos de cada zona 

ou se serão necessários ajustamentos futuros.

 Licenciamentos das Atividades Marítimo-Turísticas:

 Pretende-se que o sistema de licenciamento seja o mais ágil possível e pretende-se 

contar com todas as instituições que já tenham essa tutela para encontrar o formato ideal. Um 

sistema moroso e complicado não é proveitoso para nenhuma das partes. Além disso, há todo 

um trabalho ainda por explorar sobre a capacidade de carga para cada atividade, assim 

como o código de conduta que devem seguir. Está neste momento a decorrer um estudo por 
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parte do CCMAR que pretende aferir a situação de base das atividades Marítimo-Turísticas e 

com estes dados será possível avançar no detalhe do regulamento que atualmente é apenas 

geral. Todas as atividades marítimo-turísticas não extrativas podem ocorrer em toda a zona 

da AMPIC-BAP, exceto na área de Proteção Total. 

 Ponto adicional: Para já está prevista uma livre circulação na AMPIC-BAP, exceto na 

Proteção Total, e nenhuma atividade não extrativa está proibida, exceto na Proteção Total. 

Isto não quer dizer que as atividades não venham a ser regulamentadas e limitadas, e criados 

corredores de acesso às praias/costa para maior segurança. Esta regulamentação específica 

deverá ser pensada e desenvolvida num futuro próximo, mas essa necessidade é considerada 

urgente e independente da existência de uma AMP.

 Mergulho recreativo, comercial e científico

 O mergulho recreativo, comercial e científico é permitido em toda a área da AMPIC-

BAP, expeto na zona de Proteção Total. Na zona de Proteção Total todas as atividades 

de mergulho estão proibidas. É uma medida transversal a todas as atividades humanas, 

incluindo a científica. A única atividade a decorrer será a monitorização dos resultados 

da implementação da AMPIC-BAP. Esta é vista como uma mais-valia da proposta atual e 

da implementação da AMPIC-BAP. A atividade de mergulho irá beneficiar bastante com a 

implementação da AMPIC-BAP (é a grande beneficiada).

 Pesca desportiva e concursos

 O código de conduta desta atividade terá de ser construído em conjunto. A atual 

versão do regulamento é geral e terá de ser aprofundada no futuro, mas permite a realização 

de concursos.

 Tamanho das embarcações da pesca comercial até aos 7 metros

 O objetivo da AMPIC-BAP é beneficiar a pequena pesca não no sentido que é 

utilizado na lei, ou seja até aos 9 metros, mas sim até aos 7 metros. Segundo os dados obtidos 

da	DGRM,	cerca	de	95%	dos	barcos	que	atualmente	pesca	na	área	de	implementação	da	

AMPIC-BAP vão até aos 7 metros. A origem destes barcos não está regulamentada e por isso, 

podem vir de qualquer zona.

 Contudo, a restrição às embarcações de 7 metros vai permitir limitar o esforço 

de pesca, visto que se estas embarcações tiverem de fazer uma viagem muito grande, o 

beneficio da pesca é reduzido em comparação com os custos. A razão fundamental para a 

limitação até aos 7 metros está relacionada com o que se prevê que decorra no futuro, após 

a implementação da AMPIC-BAP. É expectável que a pesca nas fronteiras entre o interior e 

o exterior da AMPIC-BAP vá aumentar devido ao aumento das populações e dimensões do 

pescado. As embarcações de 9 metros terão mais interesse em pescar dentro da AMPIC-BAP 

do que têm atualmente.
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 Existe a consciência de que as limitações impostas à pesca terão de ser compensadas 

de alguma forma para tornar o processo o mais justo possível. Há diversas opções que têm de 

ser exploradas no futuro, desde da certificação, à possibilidade de implementar um sistema 

de pagamento de uma verba à AMPIC-BAP por parte dos turistas que permita pagar bolsas de 

estudo aos filhos dos pescadores, por exemplo. Estas e outras possibilidades devem e serão 

exploradas no futuro e esta é uma das preocupações da AMPIC-BAP, como se pode constatar 

pelos objetivos a alcançar com a sua implementação.

 Pesca submarina na zona de Proteção Parcial 

 Na proposta apresentada e discutida no dia 8 de julho Proteção Parcial existiam 

uma diferenciação positiva em relação à pesca comercial local (<7 metros) com aparelho de 

anzol, armadilhas e toneiras licenciadas para operar dentro da AMPIC-BAP. Esta atividade era 

permitida, enquanto a pesca submarina não. Mediante a objeção por parte dos pescadores 

submarinos relativa a esta diferenciação optou-se por se redefinir a área de Proteção Parcial 

e tornar a proibição transversal a todas as atividades extrativas. Esta foi a forma encontrada 

para ir ao encontro das necessidades de ‘justiça’ demonstradas pela pesca submarina. Além 

disso, a zona dos valados de terra e zona circundante, apresentadas como importantes 

para diferentes níveis pesca submarina (por ser mais junto à costa e abranger diferentes 

profundidades) já não está restrita à pesca submarina na presente proposta. Esta proposta foi 

aceite por partes das associações de pescadores que dependem economicamente da zona e 

espera-se o mesmo apoio por parte das associações que representam a pesca submarina, como 

solução de compromisso. Dentro da AMPIC-BAP continua a existir uma área que representa 

82% da área total onde a pesca submarina pode ocorrer. As restrições só decorrem em 20% 

da área total, posto isto, esta é a cedência mínima que se pede a esta atividade e que é a 

mesma que se propõe a todas as restantes atividades extrativas. Não existem estudos ao nível 

nacional, que quantifiquem o impacto da pesca submarina, mas há estudos para a costa 

nacional que apontam a pesca lúdica apeada, tida como pouco impactante, à semelhança 

da pesca submarina, e que se demonstrou ser a principal técnica de pesca de espécies alvo 

como	o	sargo	(Erzini	at	al.,	2008;	Veiga	et	al.,	2010).	Neste	contexto,	e	na	falta	melhor	

conhecimento deve-se utilizar o principio da precaução, principalmente porque esse impacto 

não é estático. Se hoje a pesca submarina pode eventualmente representar uma atividade de 

fraco impacto devido ao número reduzido de praticantes e conduta seguida, no futuro, após 

a implementação da AMPIC-BAP, espera-se que este número aumente, tal como para todas 

as restantes atividades. Como tal, para não colocar em risco os objetivos que se pretendem 

atingir, nos 20% de proteção concreta, todas as atividades extrativas são excluídas.

Referências:

	 Erzini,	K.;	Veiga,	P.;	Ribeiro,	 J.;	Almeida,	C.;	Oliveira,	F.;	Bentes,	 L.;	Monteiro,	P.	

&	Gonçalves,	J.M.S.	2008.	Parte	I	-	Caracterização	da	pesca	recreativa	de	costa	do	sul	e	
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sudoeste de Portugal (in portuguese). Final Report. FCT POCI/MAR/58157/2004. University 

of Algarve, CCMAR, Faro, 82p + Annexes.

	 Veiga,	P.,	Ribeiro,	J.,	Gonçalves,	J.M.S.,	&	Erzini,	K.	(2010).	Quantifying recreational 

shore angling catch and harvest in southern Portugal (north-east Atlantic Ocean): implications 

for conservation and integrated fisheries management. Journal of Fish Biology, 76 (9): 2216-

2237. doi:10.1111/j.1095-8649.2010.02665.x

Nota adicional:

 Um estudo feito na AMP da grande barreira de coral (Austrália), onde houve alteração 

de regulamentação e zonamento ao fim de alguns anos, pode-se estudar o efeito da pesca 

submarina (que passou a ser permitido numa zona). Três anos após a caça submarina ter sido 

permitida pela primeira vez numa zona de Proteção Parcial, houve uma redução de 54% na 

densidade e uma redução de 27% no tamanho médio da truta coralina (Plectropomus spp.), 

a principal espécie-alvo desta pesca. Essas mudanças foram atribuídas à caça submarina 

porque as características dos habitats do fundo e a densidade de peixes não-alvo continuaram 

estáveis ao longo do tempo, e a densidade e o tamanho médio da truta de coral numa zona 

de controlo próxima (onde a caça submarina era proibida) permaneceu inalterada. Concluiu-

se que a caça submarina, como outras formas de pesca, pode ter efeitos negativos rápidos e 

substanciais nas populações de peixes-alvo. Portanto, é necessária uma gestão cuidadosa da 

caça submarina para garantir que as obrigações de conservação sejam cumpridas e que os 

recursos pesqueiros sejam capturados de forma sustentável. (tradução parcial do resumo do 

estudo) (Frisch et al., 2012).

Referência:

Frisch, A. J., Cole, A. J., Hobbs, J. P. A., Rizzari, J. R., & Munkres, K. P. 2012. Effects of 

spearfishing on reef fish populations in a multi-use conservation area. PLoS One, 7(12), e51938. 

Disponível em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0051938

SEGUNDA RONDA DE 
INTERVENÇÕES
 Na segunda ronda de intervenções algumas instituições já tinham saído e outras não 

pretenderam adicionar mais questões, comentários ou sugestões. 

 1. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação 

Turística e Eventos

 A associação sugere que na área de Proteção Total seja permitido o mergulho e 

que este deve apoiar as atividades de monitorização. Outra sugestão é a redução da área 

abrangida pela Proteção Total.
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 2. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da 

Senhora da Rocha

 A associação considera que a área designada por Proteção Parcial deve ser mais 

pequena. A zona de proteção de ervas marinhas que se encontra na Praia de Barranco foi 

assoreada há pouco tempo e por isso neste momento só existe areia. 

 3. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira

 Esperam que a pesca desenvolvida na área seja compensada pela perda inerente 

à implementação da AMPIC-BAP, nomeadamente através da certificação e valorização do 

pescado quando capturado através de artes de pescas sustentáveis.

 4. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia 

 A associação clarifica que não pretende que a área de Proteção Parcial possa ser 

utilizada apenas pela pesca submarina, mas a sugestão é que atividades extrativas devidamente 

regulamentadas devam ser permitidas (ex. limites de pesca por semana, espécies proibidas, 

tamanhos, entre outras formas de regular).

 5. Associação de Pescadores Armação de Pêra

 A associação reforça o comentário anterior sobre a necessidade de valorização do 

pescado e compensação aos pescadores que vão perder áreas de pesca que neste momento 

representam as zonas utilizadas de forma exclusiva. Considera-se necessário continuar a 

trabalhar com as entidades com tutela neste assunto, nomeadamente a Docapesca, para que 

estes objetivos sejam alcançados.

 6. Associação de Ciência Marinhas e Cooperação

 A associação começar por parabenizar a iniciativa que considera única em Portugal 

e faz votos de que a implementação concreta possa acontecer. Nesse sentido, a associação 

termina através da explanação dos seguintes pontos:

 - É fundamental a existência de uma área de Proteção Total. Só assim será possível 

perceber se há uma diferença nos resultados alcançados entre esta zona e a zona de Proteção 

Parcial. Só através destes resultados será possível avaliar a necessidade da sua existência e 

dimensão.

 - Em relação às atividades marítimo-turísticas é de frisar que 24,8 km² da área total 

da AMPIC-BAP é para uso exclusivo do mergulho e outras atividades não extrativas, tais como 

desportos náuticos não motorizados. Esta é, na opinião da associação, uma grande mais-

valia. A associação tem consciência que nem toda a área reúne as condições necessárias 

para as atividades, contudo, considera-se que esta é uma ferramenta de marketing importante. 

A possibilidade de afirmar que os turistas podem mergulhar numa zona onde não há pesca e 

outras atividades extrativas é considerada uma ferramenta de marketing importantíssima que, 
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bem utilizada, e considerando a capacidade de carga, pode ser benéfica para todos.

 - A associação tem diversas iniciativas de promoção e valorização do pescado 

proveniente	da	pequena	pesca	 local	e	sustentável	 (ex.	VAL+:	www.valmais.com). Assim, a 

associação está totalmente disponível para trabalhar em colaboração com as associações de 

pesca locais para promover projetos desta natureza.

 7. Câmara Municipal de Albufeira

 A Câmara sugere a revisão do documento de avaliação da anterior proposta que 

a Câmara enviou ao grupo dinamizador antes da presente reunião por considerar que esse 

documento apresenta sugestões que podem ir ao encontro das preocupações expostas na 

presente reunião. Uma das sugestões é a atribuição de licenças de pesca especiais para 

aqueles que dependem economicamente da pesca nesta área.

 8. Câmara Municipal de Lagoa

A Câmara frisa que não se pode atender a todos os casos, pois esta opção irá implicar uma 

redução do nível de proteção, que coloca em risco a salvaguarda dos valores naturais que 

justificam o início deste processo. Congratula o espírito construtivo das associações de pesca 

que concordam com a atual proposta, pela capacidade de cedência que esta representa.

 9. Câmara Municipal de Silves

 Embora o Município se reveja na atual proposta, considera importante o espaço 

que está a ser dado a todas as instituições para exporem as suas questões, comentários e 

sugestões. Todas as propostas que permitam a prossecução dos objetivos da AMPIC-BAP de 

forma mais equilibrada e eficiente serão consideradas.

 10. CCDR Algarve

 Considera que a zona de Proteção Total ficará em risco se algumas das sugestões 

apresentadas ao longo da sessão forem consideradas. Como tal, sugere que exista uma 

ação mais eficaz de informação sobre as vantagens e desvantagens da criação desta área. 

Por outro lado, enfatiza a atitude construtiva evidenciada nesta reunião, nomeadamente 

na capacidade de ceder em interesses individuais por uma opção coletiva. Em relação à 

fiscalização considera-se que não pode ser vista como uma responsabilidade de uma só 

entidade e que todas as instituições presentes têm essa responsabilidade, principalmente 

as que estão diariamente no mar. Finalmente, sugere-se que o código de boas práticas 

para cada atividade seja elaborado em colaboração com as atuais entidades, de forma 

a espelharem a forma como cada um dos intervenientes visiona a prática exemplar da sua 

atividade.
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 11. Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas

 Nesta opção de zonamento a Federação considera que está a ser retirada às 

atividades da pesca a zona mais importante para as atividades. Considera-se que nesta 

opção há inibição a 100% da utilização do recife.

 12. Fundação Oceano Azul

 O que se pretende é criar um banco de capital natural que permita o desenvolvimento 

de todas as atividades que já decorrem na área. Na zona de visitação, que se pretende 

criar através da zona de Proteção Parcial, não é compatível a existência de atividades 

extrativas que vão retirar do sistema as espécies e indivíduos que são a razão pela qual o 

turista subaquático vai querer visitar a AMPIC-BAP. São escolhas que têm de ser feitas. Além 

disso, toda a zona de Proteção Complementar será a primeira recetora dos efeitos positivos 

da recuperação de stocks de peixe e onde as atividades extrativas poderão ocorrer seguindo 

o código de conduta e limitações que serão definidas pelo comité de gestão. Este efeito 

positivo para as atividades extrativas também se fará sentir na zona externa à área da AMPIC-

BAP e como tal, mesmo as atividades extrativas excluídas dentro da AMPIC-BAP vão, a 

médio-longo prazo beneficiar desta iniciativa. Contudo, para que isso aconteça é preciso 

uma implementação concreta e realista de medidas de proteção do capital natural; áreas 

demasiadamente pequenas ou onde exceções são permitidas não são capazes de atingir os 

níveis de regeneração necessários. É importante percebermos que estamos todos envolvidos 

na criação de uma proposta que permita que o nosso esforço coletivo alcance os objetivos 

pretendidos e que, se isso não acontecer, este será um falhanço partilhado por todos nós. Este 

é um processo único em Portugal e a Fundação está empenhada em encontrar as soluções 

necessárias e há ainda um longo caminho a percorrer para salvaguardar que ninguém fica 

para trás. A solução de governação da AMPIC-BAP que se pretende é coletiva, quem vai ter 

o poder de decisão são as diversas entidades locais. Nessa altura a Fundação já estará fora 

do processo, pois as condições de governabilidade estarão asseguradas. Assim, a Fundação 

pretende terminar esta sessão com uma mensagem de esperança, há vários exemplos no 

mundo que mostram que o caminho que estamos a percorrer é possível e correto. Para 

além disso, monitorizações de áreas marinhas protegidas bem definidas no mundo inteiro 

mostram que os efeitos explanados anteriormente são possíveis de alcançar. Portanto é 

importante confiarmos na ciência por trás desta iniciativa e que a nível de governação exista 

a flexibilidade necessária para nos adaptarmos caso as regras tenham de ser alteradas ao 

longo do processo. Contudo, é importante não esquecer que os efeitos não são imediatos 

e que é necessário dar o tempo necessário para que o sistema natural regenere e os efeitos 

positivos sejam visíveis e mensuráveis. Posto isto, a Fundação dá os parabéns a todos os 

envolvidos neste processo.
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SEGUNDA RONDA DE 
CLARIFICAÇÕES DAS QUESTÕES 
COLOCADAS
 Dimensão da área de Proteção Total e Parcial

 Na proposta apresentada no dia 8 de junho a área de Proteção Total estava subdivida 

em 2 áreas que na totalidade correspondiam a 18,4 km² (Total de Tipo 1: 2,4km2 + Total 

do Tipo 2: 16km2), mais uma área de Proteção Parcial de 30km2, num total de 48,4km2. Na 

atual proposta a zona de Proteção Parcial foi eliminada para corresponder aos anseios das 

associações de pescadores comerciais, da pesca lúdica embarcada e da pesca submarina. 

Esta área de Proteção Parcial servia de zona de tampão, tal como existe em muitas áreas 

marinhas protegidas pelo mundo fora, e nesta proposta deixa de existir. Ora, áreas mais 

pequenas não permitem alcançar os objetivos pretendidos, tal como se explicou no início da 

sessão. Assim, foi necessário aumentar a área de Proteção Total de Tipo 1 de 2,4 para 4km2 

denominando-se agora só de “Proteção Total” e aumentar a Proteção Total do Tipo 2 de 16 

para 24,8 km2 denominando-se agora de “Proteção Parcial”. Esta mudança de nome já tinha 

sido pedida por várias entidades na reunião de 8 de julho, independentemente da mudança 

de tamanhos das áreas. De ressaltar que, para além de deixar de haver zona tampão, a 

área global de proteção passou de 48,4 km2 da proposta original para 28,8 km2 da nova 

proposta.

 Mergulho na área de Proteção Total

 As atividades de monitorização são complexas e devem ser realizadas por técnicos com 

a devida formação. A participação do mergulho recreativo em atividades de monitorização 

tem como objetivo a educação ambiental e não contribui com dados robustos para as 

atividades de monitorização, onde o rigor científico será um princípio a respeitar. Posto isto, 

estas atividades de monitorização com objetivos educativos serão excelentes atividades a 

implementar na área de Proteção Parcial, mas não se coadunam com o grau de exigência e 

rigor almejado na área de Proteção Total.

 Um sistema de AIS ou similar nas embarcações a operar na AMPIC

 Esta opção facilitaria a fiscalização e aumentaria a segurança a bordo. Os dados 

obtidos seriam utilizados de forma anónima e agregada. Os custos para a obtenção destes 

equipamentos poderiam ser financiados por programas de apoio à pesca, por se tratarem 

de dispositivos de apoio à segurança no mar. A gestão da aquisição, manutenção e análise 

dos dados deverá ser tratada em futuras reuniões. Há já segmentos da frota da pequena 

pesca que usam estes dispositivos (ganchorras) e num futuro mais ou menos próximo este 



38

procedimento será alargado à restante frota.

 Área de Proteção de Ervas Marinhas localizada na Praia de Barranco

 A delimitação das áreas de proteção das Ervas Marinhas carece de estudo prévio, 

e monitorização anual, uma vez que a sua localização é dinâmica. A pradaria de ervas 

marinhas mais estável é a da Praia dos Arrifes, sendo as da Praia da Marinha e Barranco 

mais dinâmicas e com maior necessidade de monitorização. Caso se afigure útil, poderão ser 

definidas e implementadas medidas de restauro destes habitats.

 Possibilidade de permitir atividades extrativas devidamente 

regulamentadas na área de Proteção Parcial

 Sendo a fiscalização a atividade reconhecida por todas as entidades e, desde o 

início deste processo participativo, como uma das mais importantes, complexas e difíceis de 

implementar, será necessário que o zonamento seja o mais simples e claro possível, de modo 

a facilitar essa mesma fiscalização. A abertura de exceções poderia por em causa todo o 

processo. De salientar que as atividades extrativas são permitidas em praticamente toda a 

AMPIC, costa algarvia e costa nacional. 

 Possibilidade de serem atribuídas licenças especiais que permitam a 

pesca aos pescadores locais que dependem delas para desenvolver a sua 

atividade económica. 

 O zonamento proposto tem em consideração as principais áreas de pesca dos 

pescadores locais. Dentro dos 30m de profundidade só podem operar embarcações menores 

ou iguais a 7m de comprimento fora-a-fora, promovendo desta forma a pequena pesca e 

indiretamente os pescadores locais, uma vez que estão mais perto dos bancos de pesca.

Considerando que mesmo assim, existirá uma diminuição das áreas totais de pesca, este 

processo participativo tem como objetivo principal, desde o primeiro dia, a criação de medidas 

que ajudem a comunidade de pescadores a melhorar as suas condições de trabalho e de 

rendimento, como por exemplo, em Armação de Pêra, a criação de melhor acessibilidade 

ao mar (exemplo: guinchos novos), melhorias nas infraestruturas de terra (exemplo: novas 

WCs), e das embarcações (exemplo: sistemas eletrónicos de segurança a bordo, tipo AIS), 

possibilidade de venda direta na praia (em articulação com Docapesca), possibilidade de 

certificação do pescado (em estudo). 

 Prevê-se uma melhoria da imagem de todo o litoral do algarve central com a marca 

AMPIC que terá repercussões sobretudo no turismo, desde as MT à hotelaria e restauração, 

contribuindo para novos nichos de mercado, de maior exigência e qualidade ambiental 

e consequentemente melhorias na economia global regional com benefícios indiretos para 

todos. 
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AVALIAÇÃO DA SESSÃO
Dos 36 participantes, 18 responderam ao questionário final. 

Comentários registados:

- Efetuar uma “ordem de trabalho” a enviar 

via email aos participantes anteriormente.

- Divulgação mais atempada dos 

elementos

- Iniciar às 14h00 ou 14h30

- Permitir mais intervenção dos participantes

- Melhoria e descodificação na 

comunicação.	 Valorização	 de	 algumas	

afirmações dos presentes. 

- A sessão foi muito bem organizada 

especialmente para abordar um tema complexo e fraturante. O único reparo é que a sessão 

foi muito longa e no final vários participantes já tinham saído, não participando na segunda 

ronda de comentários ou já estavam muito cansados. Não estender além das 18h.

- Disponibilização da documentação antes da reunião.

O que explica a inovação?

- Diálogo

- Não participei na anterior

Comentários registados:

- Os intervenientes deverão ser solicitados 

a enviar formalmente por escrito para 

anexo ao relatório final as suas posições

- Fotos e nomes dos intervenientes (partilha)

- Criar tempo disponível para discussão 

de ideias.

- É incrível que se continue a insistir que 

a Baía é de Armação de Pêra e que todo este processo queira atribuir a Armação de Pêra 

o Recife. Armação de Pêra não tem o maior recife da enseada como querem passar. Tem 

Albufeira, Pera (silves), Armação de Pêra e Lagoa. Tem o Algarve.
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ANEXO A
CÓDIGO DE CONDUTA DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO

O processo participativo é organizado com base em metodologias participativas. Estas 

ferramentas fazem parte de um processo global em prol de uma sociedade interventiva e 

construtiva. Como tal, é primordial garantir que:

•	 A	sessão	é	facilitada	por	profissionais	e,	desta	forma,	construir	uma	estrutura	de	

discussão construtiva e equitativa,

•	 A	sessão	segue	um	programa	e	uma	estrutura	previamente	preparada,	

•	 O	programa	e	estrutura	são	disponibilizados	aos	participantes	prévia	e	

atempadamente,

•	 É	fundamental	o	cumprimento	do	tempo	estipulado	para	a	sessão.	Como	tal,	deve	

ser frisado a necessidade de rigor na hora de início e final da sessão. Este comportamento 

simboliza respeito pelos participantes que se esforçam por chegar a horas e disponibilizar 

o tempo requisitado. O respeito e valorização do tempo disponibilizado motivam a 

participação em sessões futuras.

Aspetos deontológicos:

•	 O	facilitador	apresenta	a	formação	adequada	e	realiza	ações	de	formação	

contínua no sentido de melhorar as suas aptidões e formação necessária para a execução 

desta tarefa,

•	 O	facilitador	não	representa,	defende	ou	aconselha	nenhum	dos	participantes.	Não	

toma partido ou favorece nenhuma das partes envolvidas,

•	 Durante	as	reuniões	todos	os	interesses	dos	participantes	são	considerados	na	

medida por eles desejada.

Formas de funcionamento:

•	 As	sessões	são	momentos	de	aprendizagem	mútua.	Para	além	dos	resultados	que	se	

pretendem obter, o objetivo é o estabelecimento de um processo efetivo de estabelecimento 

de diálogo social.

•	 O	processo	é	transparente	e	quantificável,	para	isso:

- A estrutura de cada sessão é previamente preparada pela equipa organizadora, contudo, 

qualquer questão ou sugestão alternativa de funcionamento deve ser considerada,

- Quando não há consenso na forma como proceder é feita uma votação1, 

- Toda a informação e decisões são trabalhadas de forma agregada. Em nenhum momento 

a organização identifica uma contribuição a título individual. Se alguém do grupo pretende 

perceber a perspetiva de uma determinada instituição deve abordá-la fora das sessões, 

- As sessões são gravadas e fotografadas (com autorização de todos os participantes) e há 

um relatório dos resultados obtidos.
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O processo é interativo e progressivo, ou seja, os resultados obtidos podem não 

ser finais. Se existirem ou surgirem questões é sempre possível retroceder e rever o trabalho 

feito. Apenas quando o conteúdo da discussão estiver de acordo com a maioria dos 

envolvidos é que se considera válido esse conteúdo.

1A votação que é feita em cada sessão serve apenas para garantir a prossecução dos objetivos da 

sessão e nenhuma decisão do grupo é considerada como a decisão de elementos não presentes.


