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SPEA – Departamento Conservação Marinha 

• Censos de aves marinhas e costeiras 
 

• Monitorização de colónias de aves marinhas e recuperação de habitat 
 

• Monitorização e minimização de capturas acidentais 
 

• Sustentabilidade da pequena-pesca 
 

• Serviços de Ecossistemas Marinhos 
 

• Acompanhamento de políticas de mar 
 

• Educação e sensibilização ambiental  
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• Surge em 2009  - acompanhar a reforma da PCP 

• Promover a pesca sustentável em todas as suas dimensões - 
ecológica, social e económica 

• Promover o diálogo e apoio à tomada de decisão 

• Conservação dos ecossistemas marinhos                                             
e o desenvolvimento das comunidades costeiras  

PONG-Pesca 
Objetivos 
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• Tendências das populações de aves marinhas monitorizadas entre 
1950 e 2010  (Paleczny et al. 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 19% populações mundiais. Decréscimo de 69,7%  

Aves marinhas como bio-indicadores 
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• Sobre-exploração dos recursos marinhos 

 

• Falta de meios para uma proteção legal e gestão adequada 

 

• Pressão turística/urbanística – perda de habitat, perturbação 

 

• Capturas acidentais de espécies não-alvo 

 

• Contaminação/Lixo marinho 

 

• Pressão sobre zonas húmidas costeiras  

 

• Falta de conhecimento da população em geral 

Ameaças à biodiversidade costeira 

BlazePress 
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• LIFE IBAs Marinhas (2004-2008) 
 

Extensão Rede Natura 2000 meio marinho 
Áreas costeiras - Preocupações  
 

 

Ramiréz et al. 2008 
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Avanços recentes  

• ZPE Ilhas Berlengas (2012) 

• Proposta de áreas  

    (LIFE MarPro 2013) 

 

Áreas em avaliação 

- Cabo Raso e Aveiro / Nazaré 

- Redefinição limites Costa SW e 

Cabo Espichel  

 

 

Extensão Rede Natura 2000 meio marinho 
Áreas costeiras 
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Jorge Menezes 

Pardela-balear  
Puffinus mauretanicus 
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Cagarra Calonectris borealis 
 
 

 



 

Pedro Geraldes 

Roque-de-castro  
Oceanodroma castro 

 
 

 



 

Jorge Menezes 

Alcatraz Morus bassanus 
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Galheta  
Phalacrocorax aristotelis 

 
 



 

Andy Hay 

Negrola Melanitta nigra 
 

 



 

Pedro Geraldes 

Gaivota-de-cabeça-preta  
Larus melanocephalus 
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Gaivota-de-audouin  
Larus audouinnii 

 



 

Noel Reynolds 

Alcaide Catharacta skua  
 



 

Faísca 

Chilreta Sternula albifrons 
 



• Como se vai desenrolar o processo de definição de Planos de 
Gestão? 
 
 
• Como será o envolvimento dos stakeholders tanto na elaboração 
dos planos, como na sua implementação? 
 
 
• Como serão geridas as áreas com parcelas terrestres e marinhas? 
 
 
• Irá existir capacidade de implementar e fiscalização das medidas 
definidas? 
 
 
 

 

Extensão Rede Natura 2000 meio marinho 
Áreas costeiras - Preocupações  
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• Manter as populações que classificam a área 
 

• Promover a eficiência da fiscalização e avaliação 
 

• Aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema e impacto da 
atividades económicas locais 
 

• Promover a sustentabilidade das atividades económicas 
 

• Monitorizar parâmetros ambientais 
 

• Envolver populações locais no reconhecimento da importância dos 
valores naturais, manutenção dos mesmos, e acompanhamento do 
processo de gestão 

Extensão Rede Natura 2000 meio marinho 
Objetivos gerais de gestão - Sugestões  
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    Arquipélago da Madeira 

    Avanços recentes 

 

• Alargamento marinho  

    das ZPEs Desertas e Selvagens  
 

• ZPE Ponta de S. Lourenço 

 

    Arquipélago dos Açores 

• Parques de ilha – legislação regional 

 

 

Extensão Rede Natura 2000 meio marinho  

Pedro Geraldes 
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Política Comum de Pescas / FEAMP  
Algumas preocupações 

 

 
• Avanços históricos em relação a preocupações e objetivos ambientais 

 

• Pouca atenção à pequena-pesca - não tratada como uma realidade 

separada  

  - 78% embarcações, 13% descargas (kg), 23% (€) 

 

• Obrigação de desembarque e comercialização de rejeições 

 

• Critérios de sustentabilidade ambiental, económica e social sejam tidos 

em conta na atribuição de fundos  

 

• Desenvolvimento de aquacultura em sítios da Rede Natura 2000 – 

fortes preocupações ambientais na atribuição de apoios da UE 
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Política Comum de Pescas / FEAMP  
Algumas preocupações 

 

 
• Ainda está previsto mais apoio para a imobilização definitiva do que 

para seletividade  

 

• Estabelecimento de TAC e quotas frequentemente desrespeitam 

pareceres científicos  

 

• Disponibilidade verbas para fazer cumprir de forma explícita os 

objetivos da DQEM 

 

•Elegibilidade: 

Não é claro a abertura a candidaturas por parte de entidades da 

sociedade civil – ONGAs, unidades de investigação 
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• Apoio real a programas de investigação por parcerias entre 

investigadores e pescadores 

 

• Apoio a projetos de sustentabilidade e conservação: 

           Caracterização e sustentabilidade da pequena-pesca 

           Monitorização e minimização de capturas acidentais; 

           Reconversão de artes de pesca mais impactantes;  

           Modelo alternativos comercialização;  

           Reciclagem de artes pesca; 

           Boas prácticas e educação ambiental; 

 

• Representantes da sociedade civil, nomeadamente ONGAs presentes 

no Comité de Acompanhamento  

Política Comum de Pescas / FEAMP  
Algumas sugestões 
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-  Jurisdição nacional vs regional 

 

- Malha dos critérios ambientais inerentes aos processo de exploração 

 

-  Possíveis impactos e falta de transparência nos processos de 

prospeção já em curso  

 

 
      

Ordenamento do Espaço Marítimo  
Algumas preocupações  

WikiCommons 
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-  Possível enfraquecimento das diretivas Aves e Habitats sobre a 

bandeira da simplificação e modernização legislativas 

 

- Consulta pública até 04 Julho. Saiba mais em naturealert.eu  

 

-  ONGs defendem que as diretivas são sólidas, colmatam falhas nas 

legislações nacionais, elevado racio custo-benefício, e permitem a 

conservação e recuperação de espécies e habitats prioritários 

 

- Maior consulta pública da história da CE – a caminho das 300.000 

assinaturas 

 

 

 
      

Fitness Check Directivas Europeias de Ambiente 
 Algumas preocupações  
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Será possível o desenvolvimento económico coexistir  

(em Portugal e na prática) com a sustentabilidade ambiental?  



• 92% dos Portugueses consideram uma obrigação moral parar a 
perda de biodiversidade - #1º (média EU – 77%) 

 

• 62% dos Portugueses consideram a perda de biodiversidade um 
problema muito grave na Europa - #1º (média EU – 39%) 

 

• 77% dos Portugueses têm consciência que serão afectados 
diretamente pela perda de biodiversidade - #1 (média EU - 54%) 

 

• 91% dos Portugueses considera que deveria ser melhor informado 
sobre a importância da biodiversidade - #1 (média EU - 73%) 

 

Investimento na educação e informação ambientais 

 

Consciência vs conhecimento 
Eurobarometer 379, Jun 2013 
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www.spea.pt 

Nuno Barros |  nuno.barros@spea.pt 

www.facebook.com/spea.Birdlife  |  twitter.com/spea_birdlife 

“Uma vez assegurados:  
1) sustentabilidade ambiental, 
2) justiça social,  
3) bem-estar humano,  
existir mais ou menos crescimento económico, não 
parece ser uma questão assim tão relevante.”  

 
Aniol Esteban  

New Economics Foundation 
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