
- Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário -

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

Desembarques

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

2



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

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

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

bancos de algas calcarias) e vulneráveis (gorgónias)

✓ 45 novos registos para Portugal 

✓ 12 novas espécies para a ciência a nível mundial  



Situação

em 2018

JUL 2019

Zona da AMPIC

No Plano do Situação 

do Ordenamento do 

Espaço Marítimo 

(PSOEM), em 2018, 

estava planeada uma 

área destinada a 

concessões de 

atividades de produção 

aquícola, com uma área 

superior a 60Km2. 



PROPOSTA DE TRABALHO DE ZONAMENTO E REGULAMENTAÇÃO

AMPIC – Reunião 9 Julho 2019

Permitida 

pesca anzol 

e covos 

sustentável

Permitido 

turismo 

sustentável Proteção 

total
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JUL 2019



PROPOSTA DE TRABALHO DE ZONAMENTO E REGULAMENTAÇÃO

AMPIC Reunião 30 outubro 2019
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https://ualg365-my.sharepoint.com/personal/jgoncal_ualg_pt/Documents/AMPIC/Reunião%2030%20outubro/cenario_OCT2019_ALL_V3-1.pdf
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REUNIÃO COM MUNICIPIOS  Reunião Fevereiro 2020

(Nova proposta com a antiga por baixo)



8

Mapa com a terceira
proposta de 
zonamento para a 
AMPIC.

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

REUNIÕES 

BILATERAIS 

2020
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Proposta muito 
completa e 
construtiva: 

• Extensão para 
Oeste; 

• Faixa costeira de 
jurisdição municipal; 

• Regras de 
licenciamento; 

• Medidas de 
compensação…

Proposta de 

zonamento 

para a AMPIC 

elaborada 

pela Câmara 

Municipal de 

Lagoa 2020



10

ARMAÇÃO DE PÊRA

Associação Pescadores de Armação de Pêra - 23.10.2020

LAGOA

Associação Pescadores da Senhora da Rocha - 26.10.2020

Associação de Pescadores Lobos do Mar – 26.10.2020

Organização de Produtores Barlapescas – 26.10.2020

Associação de Pescadores Ferragudo e Barlavento – 26.10.2020

ALBUFEIRA

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

Pesca Lúdica Clube de Pesca Náutica Desportiva de Albufeira - 28.10.2020

Operadores Marítimo-Turísticos - APECATE e Easy Divers - 28.10.2020

Pesca Comercial - Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira 28.10.2020

LAGOA

Associação dos Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio - 20.11.2020 

Associação de Pescadores Profissionais de Alvor e Armalgarve - 20.11.2020

QUARTEIRA

Quarpesca - 09.12.2020

OLHÃO

Olhãopesca - 27.11.2020 

REUNIÕES BILATERAIS (15 entidades)



Pontos importantes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Consideram importante implementar um sistema de fiscalização rigoroso para parar 

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

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

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

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

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

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

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



Proposta Janeiro 2021
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Área de Pesca Geral

Área de Pesca Local



A proposta 1 foi geral a 

todas as associações de 

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

SOLUÇÃO: Foram 

efetuadas as seguintes 

reduções na área de 

proibição da pesca 

comercial e lúdica:

1.Redução da Área de 

Proteção Parcial (área a 

verde) de 24,5 para 16,5 

km2 (redução de 32,7% 

face a OUT2019 ou 26,7% 

face a FEV2020);

2.Permissão de pesca 

comercial e lúdica na Pedra 

do Valado de terra; 

Propostas principais - Zonamento



2. Movimentação da Área de Proteção Total (vermelho)

Propostas principais - Zonamento

• A Alteração 2 foi requerida 

pela APECAT e Empresas de 

Mergulho de Albufeira e 

Armação de Pêra, e decorreu 

de um anterior pedido de 

deslocação para Este já 

efetuado. 

• A nova solicitação desloca a 

APT para uma área fora da 

zona principal de proteção 

(identificada em estudos 

prévios), pelo que a 

deslocação foi feita, mais 

uma vez, conforme solicitado, 

mas não de modo integral 

(solução de compromisso). 
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SOLUÇÃO: 

Deslocação da 

Proteção Total para 

leste e sul (sueste) 

em 650m e 300m, 

respetivamente. 
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Área de Pesca Local

Área de Pesca Geral

Proposta Janeiro 2021
(sobreposta à de Outubro 2019 )



• Por princípio, o faseamento, que nunca 

foi desenvolvido no processo 

participativo, não promove os 

benefícios da recuperação ecológica. 

• A graduação deverá ser feita no menor 

espaço de tempo possível, em 2 em 

vez de 3 fases, e numa extensão de 

tempo substancialmente inferior, de 1 a 

3 anos em vez de 10 anos, para 

aumentar a eficiência de proteção, 

permitir um período de transição 

formativo, e impedir a pesca 

indiscriminada durante esse período e 

seguintes, como aconteceu e ainda 

acontece em muitas outras Áreas 

Marinhas Protegidas nacionais. 
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SOLUÇÃO: A possibilidade de 

ser um processo gradual a duas 

fases e de curta duração (1-3 

anos) será incluída na proposta.

3. Processo gradual a 5-10 anos

Propostas principais - Zonamento



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

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

será de respeitar os termos da 

jurisdição do território em vigor, 

contando, no entanto, com a 

necessidade de cada Município 

velar e respeitar a visão e 

objetivos primordiais, comuns a 

todos os promotores da AMPIC.

4. Definição de uma área de intervenção municipal

Propostas principais - Zonamento



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

Propostas principais - Zonamento

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

1. Proteger com a CMA e CML 

as ervas-marinhas de 

Arrifes, Barranco e Praia da 

Marinha (proibição de 

ancoragem);

2. Criar com CMA uma zona 

de Educação Ambiental de 

intertidal rochoso (Poças de 

Maré) na Praia de Manuel 

Lourenço (proibição de 

atividades extrativas nas 

poças).
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6. Aumentar a AMPIC para Oeste 

Propostas principais - Zonamento

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

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

expansão para Oeste 

figurará na proposta como 

evolução natural da AMPIC, 

por forma a envolver a área 

costeira de grande interesse 

natural.



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

• Usar sistema de rastreamento espacial (AIS ou outro), aceitar observadores a bordo para 
monitorização de pesca em tempo real (sem depender totalmente dos dados de 
desembarques), cumprir as regras, ter um mínimo de descargas em lota que justifique a 
operação.
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SOLUÇÃO: A base de partida seria o licenciamento das embarcações que já 

trabalham na AMPIC.

Nome
Emb.

<7
Emb.

[7 _ 9]
Emb.

>9 TOTAL Covos Palangre Toneiras
Redes
T & E Cerco

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

Quarpesca 16 10 37 63 9 0 6 29 20

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

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

Barlapesca 0 0 11 11 0 0 0 0 11

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

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

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

Olhãopesca 0 2 6 8 0 0 0 0 8

Total 107 22 83 212 53 8 20 94 39

7. Controlo do esforço de pesca

Propostas principais - Zonamento



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

• A proposta que se irá entregar ao governo, irá propor a existência deste tipo de 
medidas. 
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SOLUÇÃO: Está desde já a ser estudado um conjunto de medidas necessárias 

para servirem de compensação, tais como: 

❑ Compensação de perdas pecuniárias verificáveis nas atividades económicas e 

outras medidas sociais incluindo abates; 

❑ Reconversão das embarcações, nomeadamente, com motorizações elétricas;

❑ Reconversão para artes de pesca sustentáveis;

❑ Requalificação de infraestruturas; 

8. Medidas compensatórias e de valorização

Propostas principais - Zonamento
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SOLUÇÃO: Está desde já a ser 

estudado um conjunto de  

medidas necessárias para 

servirem de valorização do 

pescado, tais como: 

• Certificação de origem e 

outras ações de valorização 

do pescado; 

• Simplificação de processos de 

vendagem;

• Melhoria das infraestruturas 

de vendagem.

8. Medidas compensatórias e de valorização (cont.)

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

Propostas principais - Zonamento

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

sejam mobilizados prioritariamente para o 

estabelecimento destas áreas marinhas protegidas de alto 

nível, para a formação das partes interessadas e para a 

gestão e o controlo dessas áreas.”

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

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

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

recuperação de peixe e zonas marinhas protegidas»
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Outras questões:

- Eficiência: Fiscalização e Monitorização

- Governança: Co-gestão

Próximos passos

- Receber posicionamento e contributos

- Enviar dossier ao governo e fechar esta 

etapa do processo

- Implementação da AMPIC

Propostas principais - Zonamento



Obrigado!
Jorge Gonçalves
jgoncal@ualg.pt
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