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

Armacenenses”, a terceira reunião de trabalho, no âmbito do processo participativo com 

vista à implementação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitária (AMPIC), na 

Baía de Armação de Pêra. Na sessão estiveram 51 representantes de 32 entidades locais, 

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 (7 de maio de 2019). O grupo dinamizador deu as boas vindas 

aos participantes e relembrou os objetivos que se pretendem atingir com este processo 

participativo. O código de conduta do processo participativo encontra-se em anexo a este 

relatório (Anexo A). Mediante os resultados da última reunião, optou-se por adicionar um 

quarto objetivo, à lista dos objetivos principais da AMPIC, i.e. a promoção de atividades 

educativas e culturais relacionadas com o oceano. Foi ainda revista a visão consensual 

alcançada na reunião anterior (Anexo B). 

 Os objetivos da terceira reunião participativa foram 1) Identificação das zonas 

prioritárias dos atuais usos/atividades [pesqueiras, marítimo-turísticas, lúdicas] ao longo 

da área de interesse para a implementação da AMPIC, 2) Detalhar o programa educativo 

acoplado à AMPIC e, 3) Detalhar as medidas necessárias de valoração das atividades, 

produtos e serviços provenientes da AMPIC, incluindo a ligação ao comércio local.

OS 51 participantes foram organizados em 6 grupos de trabalho: 2 grupos dedicados 

ao mapeamento das zonas mais importantes para a pesca profissional, 1 grupo dedicado 

às atividades marítimo-turísticas, 1 grupo focado na pesca lúdica (incluindo a pesca 

submarina), 1 grupo que detalhou o programa educativo e outro grupo que abordou 

as medidas de valoração dos produtos e serviços provenientes da AMPIC. Os grupos, 

definidos previamente, pretenderam garantir a distribuição dos participantes pelas temáticas 

mais adequadas ao perfil de cada entidade que representavam. 

 De forma transversal aos grupos dedicados ao mapeamento, existiu uma resitência 

inicial ao exercicio de  identificação das áreas mais importantes ao desenvolvimento dos 

diferentes usos (ex. pesca comercial, pesca lúdica, actividades maritimo-turisticas) pois toda 

a zona é considerada importante. Contudo, no final do exercicio, concordou-se que existem 

áreas mais importantes que outras. Os resultados alcançados incluem 4 mapas onde as 

áreas mais importantes para cada atividade estão identificadas, número de utilizadores 

por atividade e a altura do ano onde há maior intensidade de uso por atividade. Para 

além disso, foram ainda desenvolvidas linhas orientadoras à concretização do programa 

educativo e medidas de valoração. 
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 Os mapas produzidos podem ser consultados no presente relatório. Sugestões e 

comentários aos mapas podem ser enviados pelos participantes, no prazo de 1 semana 

após a receção deste relatório, através do email mrangel@ualg.pt.

 Os mapas produzidos foram posteriormente sobrepostos. A análise mostra que 

a linha de costa, a zona do valado e o limite do recife costeiro (profundidade superior 

a 30 metros) são utilizadas por grande parte das atividades atuais. Estas são as zonas 

onde há maior sobreposição de utilização. O conhecimento alcançado nesta reunião será 

utilizado na criação de uma proposta de zonamento e regulamentação que será discutida 

no próximo dia 8 de julho de 2019, na Escola EB 2,3 Dr. António da Costa 

Contreiras de Armação de Pêra, das 15h00 às 18h. Agrademos a chegada dos 

participantes, 15 minutos, antes da hora de início, para que os trabalhos decorram dentro 

do tempo previsto. O objetivo geral desta sessão será a apresentação e discussão de uma 

proposta de zonamento e regulamentação para a AMPIC.
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PARTICIPANTES
 A sessão contou com 51 participantes representantes das seguintes instituições:

1. Agência de Desenvolvimento do Barlavento

2. Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Algarve

3. Agrupamento de Escolas de Silves Sul

4. AlgFuturo

5. Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira (Quarpescas)

6. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (SCIAENA)

7. Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve (ALMARGEM)

8. Associação de Pesca Artesanal Barlavento Algarvio (APABA)

9. Associação de Pescadores Armação de Pera

10. Associação de Pescadores de Ferragudo e Afins (APF)

11. Associação de Pescadores de Lobos do Mar

12. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da Rocha

13. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira

14. Associação Municipal Silves

15. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos 
(APECATE)

16. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia (APPSA)

17. Câmara Municipal de Silves

18. Câmara Municipal Lagoa

19. Capitania do Porto de Portimão

20. Centro de Ciências do Mar – UAlg (CCMAR)

21. Centro de Investigação Marinha e Ambiental  (CIMA)

22. DocaPesca

23. Easy divers

24. Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas

25. Federação Portuguesa de Pesca Desportiva

26. Fundação Oceano Azul

27. ICNF – Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (Regional)

28. Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

29. Junta de Freguesia de Armação de Pêra

30. Marina de Albufeira

31. União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra

32. Vanguard Properties
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INTRODUÇÃO
 No início da sessão, o projeto de criação da AMPIC da Baía de Armação de Pêra 

foi recapitulado com o apoio da apresentação em baixo. Os pontos principais foram:

- Mediante os resultados da última reunião, optou-se por adicionar um quarto objetivo 

principal da AMPIC que é a promoção de atividades educativas e culturais relacionadas 

com o oceano.

- Uma proposta de zonamento e regulamentação só faz sentido após a caracterização 

de como a Baía de Armação de Pêra é utilizada atualmente e, por isso, a discussão deve 

começar por meio de uma sessão de caracterização, onde são identificadas as áreas de 

maior utilização da Baía

- Durante os meses de verão vai decorrer o mapeamento e valoração das atividades 

marítimo-turísticas na área de interesse da AMPIC. Esta etapa será importante para aumentar 

o conhecimento atual da componente socioeconómica da Baía de Armação de Pêra.
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OBJETIVOS E FUNCIONAMENTO 
DA SESSÃO
 O processo participativo e objetivos da sessão foram apresentados com apoio à 

seguinte apresentação. Esta apresentação começou por explicar a visão criada na sessão 

anterior (ANEXO B). 
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DESCRIÇÃO DOS MAPEAMENTOS 
DESENVOLVIDOS

GRUPO I FOCADO NA PESCA PROFISSIONAL 

 

Dentro deste grupo, um dos elementos teve alguma 

dificuldade em seleccionar as áreas mais importantes, 

pois entende que toda a área é utilizada para 

a pesca.  A pesca difere entre verão, inverno e 

condições do mar, e consoante as condições, pode-

se pescar mais dentro ou mais fora, ocupando toda 

a extensão da área de interesse. No final foram 

distribuidas 35 quadrículas, maioritariamente na zona costeira e zona central da Baía. No 

mapa foi indicada uma zona (retângulo a verde) onde o interesse para a pesca poderá ser 

inferior. Esta zona foi sugerida como área adequada para proteção total, embora outros 

elementos do grupo tenham colocado 4 quadrículas nessa área e, portanto, são importantes 

para a pesca. Este grupo discutiu, ainda, a possibilidade de criar alturas de defeso para 

algumas espécies dentro do AMPIC. 

Mapa do grupo I focado na pesca profissional



14

GRUPO II FOCADO NA PESCA PROFISSIONAL

Inicialmente, alguns elementos do grupo frisaram 

que toda a área é importante para a pesca, mas 

concordou-se que existem áreas mais usadas 

por determinadas artes de pesca. Após alguma 

resistência em apontar as áreas mais importantes, 

deu-se inicio à escolha das pedras de Valado 

de terra como sendo pesqueiros de aparelho de 

anzol de Armação de Pêra e portos contíguos. 

O facto de haver só 30 quadrículas foi apontado como limitante, mas aceite após o 

esclarecimento das vantagens de se proceder ao exercicío das áreas mais importantes para 

a atividade. Para além disso, foram disponibilizadas mais quadrículas para ser possível a 

finalização do exercício. Neste grupo foram identificadas 35 quadriculas maioritariamente 

na zona limite do recife rochoso, a uma profundidade de cerca de 30 metros. O grupo 

identificou as principais artes de pesca comercial: 1) Pesca com covos e alcatruzes, 

2) Pesca de redes de emalhar, 3) Pesca de redes de tresmalho, 4) Pesca de cerco, 5) 

Pesca de aparelho de anzol, 6) Pesca com toneira. Foram escolhidas as áreas como 

mais utilizadas pelos pescadores de Quarteira, a parte de fora do recife (sul) e; pelos dos 

pescadores de Portimão e portos contíguos, a parte mais ocidental do recife. A maior parte 

dos intervenientes considerou haver a necessidade evidente de avançar com o processo de  

criação da AMPIC, embora existissem algumam reservas, relativamente à  sua aceitação, 

porparte da comunidade de pescadores.

Foram preenchidas as seguintes tabelas que poderão fornecer informação mais detalhada 

sobre a importância relativa de cada arte de pesca, tamanho de embarcação e porto de 

origem. A título de exemplo, os representantes das associações de pesca  preencheram a 

tabela com a seguinte informação:

NÚMERO DE ASSOCIADOS ________________

Nº DE ASSOCIADOS A OPERAR NA BAÍA DE ARMAÇÃO DE PÊRA: ________________

Nº TOTAL

Nº POR ARTE DE PESCA: ________________

         Covos ________________

         Palangre ________________

         Toneiras ________________

         Tresmalho ________________

         Emalhar ________________

         Outra (especifique por favor) ________________
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Nº POR TAMANHO DE EMBARCAÇÕES:

         ≤ 7m ________________

         7m a 9m (inclusive) ________________

         > 9 m ________________

MESES DO ANO EM QUE OS SEUS ASSOCIADOS UTILIZAM A 
BAÍA DE ARMAÇÃO DE PÊRA

________________

MESES DO ANO EM QUE OS SEUS ASSOCIADOS A UTILIZAM 
MAIS INTENSIVAMENTE 

________________

Mapa do grupo II focado na pesca profissional

GRUPO FOCADO NA PESCA LÚDICA E DESPORTIVA

Nesta mesa o trabalho foi dificultado pela 

multiplicidade de sectores de atividade 

identificados (pesca recreativa e pesca 

desportiva, ambas nas modalidades de 

embarcada, apeada e submarina). Para além 

disso, não estava presente qualquer representante da pesca lúdica (i.e., apenas a pesca 

desportiva esteve presente), tendo sido esta atividade representada pelos presentes. Este 
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facto deve-se à não existência de uma associação que represente os pescadores recreativos 

na região ou em Portugal.  Apenas os pescadores desportivos se encontram associados, por 

modalidade e em federações nacionais.

Deste modo, foi solicitado aos presentes para, tanto quanto possível, procederem à 

identificação dos locais prioritários para a prática da pesca desportiva (na modalidade que 

representavam), mas também para a sua prática no formato recreativo. No mapa foram 

identificadas as seguintes atividades: pesca desportiva (competição, treino e formação) 

submarina, apeada e embarcada; e pesca recreativa submarina, apeada e embarcada.

Este grupo identificou 30 quadriculas que cobrem praticamente toda a zona costeira. A 

importância desta área foi descrita para a pesca de cana apeada (zonas costeiras; pesca 

desportiva e lúdica) e pesca submarina. Estes locais foram considerados prioritários para a 

atividade de pesca desportiva de costa, nomeadamente os locais de praias de areia onde 

são, maioritariamente, praticadas as competições (zona entre o forte de Santo António e os 

Salgados). O mapeamento foi alargado para grande parte da costa da área em análise 

(incluindo a área rochosa), na tentativa de identificação conjunta dos locais de prática de 

pesca lúdica e desportiva de costa, designadamente até à Marina de Albufeira. Decorem, 

com frequência, concursos na área que vai desde a Marina de Albufeira até ao limite Oeste 

do areal.

O grupo ainda identificou 5 quadrículas na zona central da Baía e mais 19 quadriculas 

que cobrem a totalidade da zona designada Valados e que é utilizada para a pesca 

submarina. Na zona mais afastada da costa, a profundidades superiores a 30 metros, 

foram identificadas mais 3 quadriculas. No total o grupo identificou 57 quadrículas. Alguns 

elementos do grupo apresentaram grande relutância na identificação da área de maior 

importância para as atividades em discussão. Por outro lado, mediante a diversidade de 

atividades consideram que 30 quadrículas (como limite) era demasiadamente restritivo. 

Contudo, a maioria das 57 quadrículas foram identificadas como importantes para todas as 

atividades em questão. 

Paralelamente, o grupo discutiu os seguintes pontos: 

- A pesca submarina desportiva é praticada em diversos locais, dependendo do nível de 

especialidade pretendido (por exemplo, iniciados praticam a atividade em zonas mais 

abrigadas e protegidas). Paralelamente, a pesca submarina (desportiva e lúdica) depende, 

em larga escala, das condições climatéricas e marítimas, pelo que os locais preferenciais 

variam substancialmente ao logo do dia e do ano.

- Segundo alguns elementos do grupo, a identificação dos locais menos apetecíveis para a 

prática da atividade seria mais simples do ponto de vista metodológico e levaria a menos 

constrangimentos (e menos suspeição) do que a identificação dos locais privilegiados.

Adicionalmente, a mesa preencheu ainda as tabelas de informação (apresentadas 

previamente neste relatório) onde indicaram os locais e datas de competições, já 

agendadas para a zona em análise. 
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Mapa do grupo da pesca recreativa e desportiva 

GRUPO FOCADO NAS ATIVIDADES MARÍTIMO-TURÍSTICAS

Antes de começar o exercício de 

mapeamento, o grupo identificou todas 

as atividades marítimo-turísticas que 

ocorrem na Baía de Armação de Pêra: 

Mergulho, Observação de cetáceos, 

Passeios de barco pela costa, Lanchas, 

Canoas, Caiaques, Jet sky, Stand Up 

Paddle (SUP), Barcos com fundo de 

vidro, Barcos à vela, etc.. Algumas 

destas atividades funcionam em “pontos fixos”, i.e. mais facilmente identificáveis (ex. 

mergulho, pesca lúdica, etc.) e requerem fundear, outras requerem áreas maiores, pois 

percorrem toda a baía e zona adjacente, requerendo navegabilidade sem restrições (ex. 

observação de cetáceos, barcos à vela, etc.)

Os participantes começaram por dizer que dado a grande intensidade de atividades 

marítimo-turísticas que operam na Baía, toda a área é importante para o desenvolvimento 

da atividade marítimo-turísticas. No âmbito deste exercício, e tendo consciência que não 
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era possível identificar a totalidade da área da Baía como área prioritária, concordaram 

em fazer o exercício e identificar as áreas principais. Como só dispunham de 30 fichas, 

começaram por identificar os locais prioritários para as atividades que requerem fundear, 

i.e. mergulho e pesca lúdica. Depois passaram para as restantes. O grupo identificou 36 

quadrículas maioritariamente na zona costeira e na zona designada Valado. As quadrículas 

foram dispostas da seguinte forma no mapa: 1-14: Mergulho; 15-18: Apneia/Passeios 

junto à costa/ Paddle; 19-30: Passeios junto à costa; 31-32: Passeios junto à costa/

caiaques; 33-34: Mergulho para iniciados; 35-36: Concessões praia, apoios recreativos, 

jet sky, bananas. Assim, este grupo contribui para o exercício desenvolvido pelo grupo 

dedicado à pesca desportiva e lúdica. A observação de cetáceos como percorre grandes 

áreas não foi considerada no exercício de mapeamento.

Em paralelo ao exercício de mapeamento o grupo considerou que este primeiro exercício 

representa os principais locais para a atividade marítimo-turísticas, mas que deve ser 

assegurada a navegabilidade em toda a zona da Baía (i.e. em todos os lugares, sentidos e 

direções. Em relação às atividades que requerem fundear, e de forma a preservar o recife, 

é necessário considerar opções como colocar boias de amarração.

Mapa do grupo das atividades marítimo-turísticas
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DETALHAR O FUTURO PROGRAMA 
EDUCATIVO ASSOCIADO À AMPIC

O que é preciso para propor um programa educacional ao ministério?

O programa deve estar enquadrado num programa educativo como o ENEA 2020 para 

capacitar e formar passivamente (centro interpretativo/museu/palestras) e ativamente (ações 

de formação e saídas de campo) para empresas, autarquias, público escolar e geral. 

Envolver atividades económicas locais nas atividades propostas. 

O grupo considera que não se deve propor um novo programa. Alternativamente, a 

proposta deverá focar como desenvolver a literacia oceânica dentro do sistema atualmente 

em vigor. 

O programa educativo associado à AMPIC deve ser útil não só para escolas, mas também 

devem ser criados conteúdos para serem usados por outros utilizadores, por exemplo, 

marítimo-turísticas, pescadores e banhistas. 

É necessário criar um espaço físico para mostrar todo este processo participativo e a 

importância da AMPIC.

Como é que as instituições presentes podem contribuir para o programa?

A Fundação Oceano Azul pode contribuir com o programa “Educar para uma Geração 

Azul”. 

A SCIAENA pode contribuir com o desenvolvimento de conteúdos sobre o valor e o porquê 

da criação da futura AMPIC. 

As autoridades locais, no âmbito das suas competências no domínio da educação, podem 

trabalhar com os agrupamentos de escolas e desenvolver ações educativas e pedagógicas 

direcionadas para a sensibilização ambiental, literacia oceânica, disponibilizando 

informação e propondo a realização de formações, conferências e ações de literacia e 

educação cívica. 

A APA/ARH do Algarve pode incluir atividades de literacia/educação/sensibilização/

monitorização relativas à AMPIC no seu programa “Voluntariado Ambiental para a Água” 

(mais informação em http://voluntariadoambientalagua.apambiente.pt/Site/FrontOffice/

default.aspx). 

As autoridades locais, com sede territorial dentro da AMPIC, devem facilitar um espaço 

físico onde possa funcionar o serviço administrativo/comité de co-gestão da AMPIC e 

simultaneamente o observatório/centro interpretativo da AMPIC.

Como será colocado em prática?

As Câmara Municipais envolvidas devem incluir na sua programação de Educação 
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Ambiental em 2019/2020 atividades nesta temática, podendo entidades como a 

Almargem (ou outras semelhantes) ajudar na elaboração/realização das mesmas.  

Para os agrupamentos escolares de Armação de Pêra, Albufeira e Lagoa: Ligeira 

adaptação da atividade desenvolvida na sessão anterior para o 1º ciclo; 2º ciclo; 3º 

ciclo e secundário. Propor formação docente segundo a modalidade de projeto: 1ª fase 

– apresentação do jogo e objetivos; 2ª fase – professores desenvolvem trabalho junto dos 

seus alunos; 3ª fase – partilha dos resultados.

DETALHAR AS MEDIDAS DE 
VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, 
PRODUTOS E SERVIÇOS 
DESENVOLVIDOS DENTRO DA 
AMPIC
Que medidas de valoração?

•	 Criação	da	marca	global:

- Facilmente identificada com os objetivos da AMPIC,

- De valor de sustentabilidade, ou seja, criar uma marca premium

- Valorização em aspetos económicos e culturais 

Resumidamente, criar uma marca integradora de todos os valores.

•	 Requalificação	da	linha	de	costa:

- Apoios de praia

- Praia de Armação de Pêra

•	 Valoração	do	património	histórico

•	 Certificação	técnica	dos	trabalhadores	dentro	da	AMPIC	e	o	licenciamento	de	todos	

os promotores da AMPIC

•	 Valorização	do	pescador	e	pescado	através	da	possibilidade	de	venda	direta.

AVALIAÇÃO DA SESSÃO
 

 Dos 51 participantes, 44 responderam ao 

questionário final. 

Comentários registados:

1. Melhorar a acústica da sala porque é difícil o 
Nota: 1 dos inquiridos não respondeu a esta questão.
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diálogo com o barulho constante.

2. Os objetivos não são claros. Não entendi o que se pretende.

3. Melhor identificação das mesas quanto à sua atividade. 

4. Modificar a metodologia de recolha dos usos pois é mais fácil chegar à 

identificação destes espaços. Neste caso a proposta seria as áreas menos interessantes com 

obrigatoriedade de escolher um determinado número de quadriculas. 

5. Encontro foi muito mais frontal que o inicial. 

6. Penso que esta sessão correu particularmente bem tendo em conta que tinha um 

objetivo muito ambicioso e foi cumprido no tempo destinado para a sessão o que significa 

que foi bem planeada.

7. Grupos mais pequenos e temas pré-preparados.

8. Alguns participantes poderiam ter concretizado uma solução mais relevante se 

inseridos noutro grupo de trabalho, embora o plenário colmate essa situação.

9. A primeira questão deveria ser mais especifica (só gestão na ficha)

10. Penso que o moderador deveria ter um papel mais dinâmico na mesa para tentar 

guiar a conversa e estimular a partilha de ideias.

11. Perguntas mais especificas e direcionadas.

dentro da AMP. Outro aspeto desenvolvido nesta visão foi a criação de parcerias com 

o sector da restauração local para a comercialização dos produtos pescados de forma 

responsável na zona de influência da AMP. Para além disso, o grupo propõe a criação de 

alguns privilégios para a pesca local (e outras atividades de natureza extrativa) de forma a 

compensar as possíveis perdas inerentes às futuras restrições que serão implementadas. Este 

grupo deu especial atenção à necessidade de comunicar de forma contínua a importância 

e funcionamento da AMP para evitar resistência por parte da população local à sua 

implementação.

Comentários registados:

1. É reconhecido que a atividade económica mais 

compatível com a conservação da natureza é o turismo da 

natureza, assim as áreas protegidas devem desenvolver o 

turismo da natureza em vez de o castrar. A capacidade de 

carga de um sítio tem de ser implantada tendo em conta 

todas as atividades humanas.

2. Acho que por vezes este formato condiciona as opiniões. 

3. A envolvência das várias atividades. 

4. Criação de pontes de colaboração e discussão em rede.

5. Trabalho de grupo.

6. Identificação de áreas prioritárias para diferentes atividades.

7. Grupos multidisciplinares e diversificados; intervenções diferenciadas.

Nota: 1 dos inquiridos não respondeu a esta questão.
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8. Trocar os trabalhos de mesa para comparações.

9. Desde logo a iniciativa de propor a AMPIC enquanto iniciativa não governamental; 

neste contexto a escolha do processo participativo parece o mais indicado.

10. Gostei muito que cada “agrupamento” tivesse funções especificas. Assim, senti que pude 

contribuir, algo que não teria acontecido se tivesse envolvido numa discussão mais geral.

11. Centramos muita a discussão no concelho de Silves, quando a maior parte da área 

está no concelho de lagos e ainda temos o concelho de Albufeira e as juntas de freguesia 

de Alcantarilha e Pêra.

12. Estes processos são extremamente importantes para ouvir sectores menos 

representados normalmente neste tipo de processos.

13. O formato de trabalho em subgrupo com ajuda de um dinamizador.

14. Permite pessoas de entidades diferentes discutirem um tema que lhes convém 

(literacia oceânica).

15. Favorece o debate e enriquece a discussão, possibilitando o encontrar de ideias e 

conceitos válidos e inovadores.

Comentários registados:

1. Outros parceiros deveriam ser chamados 

como por exemplo a Câmara Municipal de 

Portimão. Atividades de pesca e de marítimo-

turísticas é grande maioria dos registos do porto de 

Portimão.

2. Universidade ligou-se de certa formas aos 

mesmos sectores de interesse.

3. Tentar clarificar a informação que é fornecida nas apresentações. Menos 

subjetividade.

4. Este formato dá oportunidade de haver mais diálogo entre os participantes, havendo 

assim uma maior discussão sobre os assuntos tratados. 

5. Seria importante existirem vários níveis de comunicação/instituições reguladoras ou com 

missão de utilidade pública, não devendo poder ter o mesmo nível de interação na discussão.

6. Por um lado, promove a discussão por outro lado compartimenta muito por temas. 

Infelizmente não conheço outro modelo melhor.

7. Quando pessoas falham a sessões prévias traz desequilibro.

8. Todas as formas de comunicação são válidas.

9. Trocar os trabalhos de mesa para comparações.

10. Só quero frisar que não percam o contacto com os pescadores, pois me parece que 

é o grupo, talvez o único, que está no limbo de ficarem contra a iniciativa - algo que não 

pode acontecer. É necessário adaptar a linguagem e abordagem para ser inclusiva. Isso foi 

feito com mais sucesso na 1ª reunião.

11. Talvez mais tempo para a parte final de troca de ideias.



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 votação , 

- 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.

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.



A AMPIC é necessária para manter e aumentar o 
capital natural existente, salvaguardando o património 
cultural e económico da Baía de Armação de Pêra. 
Pretende-se que a AMPIC de Armação de Pêra permita a 
capitalização de todo o seu potencial, para tal será 
necessário:

Área Marinha
Protegida
de Interesse 
Comunitário

AMPIC

€

+€

€
PESCA 

sustentável

Criar um zonamento com vários níveis de 
proteção e zona de transição entre o final da 
AMPIC e o espaço marinho circundante. Um 
dos níveis de proteção será total. Nessa zona 
haverá interdição total à atividade humana. 
Atividades de pesca industrial, aquacultura e 
dragagens serão proibidas em toda a área da 
AMPIC e este impedimento continuará na zona 
de transição entre a área da AMPIC e o 
exterior.

 O zonamento deve ser acompanhado por uma 

fiscalização eficiente e integradora. A estrutura de 

fiscalização carece de maior discussão, mas foi 

consensual a importância de criar uma rede alargada 

de suporte à fiscalização que inclua as entidades 

representativas das atividades económicas que 

decorrem dentro da AMPIC e sujeitas as regras de 

conduta a definir. Para além das actividades humanas, 

as fontes de poluição marinhas e terrestes devem ser 

igualmente controladas.

O zonamento, regulamentação, monitorização e 

fiscalização devem ser acompanhados por um 

programa de contacto próximo com a comunidade local 

e visitantes, de forma a criar um sentido de pertença da 

AMPIC por todos os envolvidos. Assim, prevê-se um 

programa educacional dirigido aos agrupamentos 

escolares nos municípios adjacentes à AMPIC. As 

iniciativas de educação, informação e sensibilização 

serão dirigidas não só a comunidade escolar como aos 

trabalhadores envolvidos nas atividades económicas 

que decorram na área da AMPIC. Deverá ser criado um 

espaço físico (museu e ou centro interpretativo) onde 

cidadãos locais e visitantes compreendam os valores 

naturais, patrimoniais e culturais inerentes à AMPIC. 

Neste ponto foram sugeridas a criação de roteiros 

submarinos de visita a AMPIC, tal como, uma visita 

subaquática virtual.

A implementação 

AMPIC deve ser 

acompanhada por um 

programa de 

monitorização dos 

efeitos previstos em 

termo de melhoria 

ambiental, tal como, 

dos efeitos das fontes 

de poluição terrestre 

e marinhos.

A AMPIC deve incluir a proteção dos 

corpos de água e zonas húmidas 

adjacentes, nomeadamente a 

Ribeira de Alcantarilha e a Lagoa 

dos Salgados. A Ribeira de 

Alcantarilha necessita de uma 

intervenção de restauro ecológico. 

Para além disso, deverá integrar as 

zonas balneares adjacentes onde 

ser enfatizou a necessidade de 

requalificar a Praia dos Pescadores.

 Mediante as restrições às atividades humanas que serão 

implementadas, é essencial criar as condições necessárias para às 

atividades económicas que dependem dos recursos naturais 

futuramente protegidos. Embora essas condições ainda necessitem 

de maior discussão foram discutidas as seguintes possibilidades. No 

caso da atividades marítimo-turísticas é necessário garantir canais de 

navegação e possibilidade de fundear. A utilização de ancoras para 

fundear tem impactos negativos no meio marinho e por isso terão de 

ser equacionadas outros formatos de fundeio. Para além disso, deve 

ser previsto a reconversão faseada para a utilização de energias 

limpas e renováveis. No caso de atividades extrativas como a pesca 

deverá ser criada uma estratégia eficiente de valorização do pescado 

para ser possível pescar menos e ganhar mais. As possibilidades 

discutidas foram a criação de uma certificação de qualidade e de 

respeito pela proteção da AMPIC, a possibilidade de venda direta a 

determinados consumidores e a venda privilegiada aos restaurantes 

da área e com identificação de origem marinha protegida. No caso 

da pesca lúdica e caça submarina estas atividades serão condicionas 

a determinadas zonas e haverá um controlo as espécies alvo.

ANEXO B
Visão Consensual


