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Resumo
 A Fundação Oceano Azul em parceria com a Universidade do 
Algarve e em particular com o Centro de Ciências do Mar da Universidade 
do Algarve (CCMAR), promoveu este levantamento de informação 
transdisciplinar, biológica, ecológica, geológica, oceanográfica e das 
atividades humanas na Baía de Armação de Pêra visando estabelecer 
uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário na costa sul do 
Algarve.
 Esta baía, beneficia de condições oceanográficas 
particulares e do maior recife rochoso costeiro de Portugal, 
que determinam valores ecológicos ímpares no contexto da costa 
portuguesa. 
 Estudos pioneiros de mapeamento de habitats e biodiversidade 
marinha na costa sul de Portugal (projetos RENSUB, MESHATLATIC 
e PESCAMAP; 2003-2017), permitiram perceber que a Baía de 
Armação de Pêra e áreas adjacentes constituem uma das 
áreas mais ricas em termos de biodiversidade nesta região.
 A área em questão está compreendida entre o Farol da Alfanzina 
(limite oeste) e a marina de Albufeira (limite este), e estende-se até ao 
limite da batimétrica dos 30m, totalizando uma área total de 94.5km2. 
Das 1294 espécies identificadas entre Lagos (ponta da Piedade) e 
Faro (barra Faro-Olhão) (CCMAR/RENSUB), 889 espécies ocorreram 
nesta zona, das quais 703 são invertebrados, 111 são peixes e 75 
são espécies de algas. Além do elevado número de espécies presente, 
foram identificadas 19 espécies com estatuto de conservação, entre as 
quais os cavalos-marinhos (Hippocampus spp.) e o mero (Epinephelus 
marginatus). Mas a singularidade da Baía de Armação de Pêra 
é reforçada pela descoberta de mais 45 novas ocorrências 
para Portugal e sobretudo de 12 novas espécies para a 
ciência, ou seja que não são conhecidas em mais nenhum local.
 Os fundos desta Baía são em parte constituídos por uma restinga 
submersa entre os 18m e os 25m abaixo do nível médio do mar e que 
atesta uma antiga linha de costa. São 63.4km2 de substrato rochoso 
e 31.1km2 de substrato móvel. Os recifes naturais são um dos habitats 
designados na diretiva europeia HABITATS. Dos 7 novos habitats para 
o sistema de classificação Europeu EUNIS (European Nature Information 
System) identificados em toda a costa sul do Algarve (RENSUB), 6 
ocorrem na zona da Baía de Armação de Pêra,  com destaque para os 
jardins de gorgónias, comunidades de algas castanhas e calcárias e de 
bancos de ofiurídeos.
 Para além dos jardins de gorgónias supracitados, existem mais 
dois habitats sob estatuto de proteção pela Convenção OSPAR, que são 
as pradarias de ervas marinhas (Cymodocea nodosa) e os bancos de 
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Maerl (algas calcárias). Do ponto de vista oceanográfico, a zona entre 
Albufeira e Armação de Pêra apresenta características particulares, quer 
a nível abiótico quer a nível biótico, que favorecem o crescimento e 
sobrevivência das larvas de peixe, nomeadamente de sardinha.
 Os estudos de mapeamento dos bancos de pesca e das demais 
atividades humanas (PESCAMAP) demonstraram que na Baía de 
Armação de Pêra e áreas adjacentes se encontram bancos 
de pesca importantes para a pesca local e costeira.
 Nesta baía, desenvolvem-se atividades turísticas como o mergulho, 
a pesca recreativa (de costa, embarcada ou submarina), passeios de 
barco e visitação de grutas, existindo formas inovadoras de ecoturismo 
como sejam os roteiros subaquáticos da Praia da Marinha e da Baía 
de Armação de Pêra.  Por outro lado, a existência de um emissário de 
efluentes urbanos,  de uma das mais extensas áreas designadas 
para a extração de areias e para o estabelecimento de 
aquaculturas de mar aberto, constituirá uma ameaça aos 
valores naturais aqui presentes. A conjugação desta informação 
sobre habitats, biodiversidade marinha e utilização humana do espaço 
marinho na costa do Algarve e para a Baía de Armação de Pêra em 
particular, possibilitou a elaboração de vários cenários espaciais para 
a criação de  uma  Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, 
que tentam optimizar soluções de conservação, minimizando conflitos 
com as atividades extrativas e outras. É com base nos conhecimentos 
socioeconómico e ambiental que se pretende, através de um processo 
de gestão participativa, definir os objetivos, modelo de gestão e locais 
potenciais para estabelecer uma Área Marinha Protegida de Interesse 
Comunitário na costa algarvia.
 Neste contexto, a Associação de Pescadores de Armação 
de Pêra (APAP) mostrou elevado interesse no processo, desde que 
existissem benefícios para a comunidade e/ou contrapartidas para 
os eventuais prejuízos decorrentes da diminuição da área de pesca 
disponível. Por outro lado, a Fundação Oceano Azul entendeu que este 
era um exemplo de uma área com valores naturais extraordinários e cuja 
conservação se afigurava premente. À luz dos conhecimentos existentes 
e da conjugação de vontades entre CCMAR, APAP e a Fundação, foi 
decidido avançar com um processo de criação de uma Área Marinha 
Protegida de Interesse Comunitário na Baía de Armação de Pêra.
 A ideia principal é conservar a natureza de forma 
integrada, envolvendo as principais partes interessadas: 
associações de pescadores, empresas de turismo, organizações não-
governamentais ambientais, universidades, institutos de investigação, 
administração local, regional e nacional. Para o efeito, recomenda-se a 
criação de uma comissão que coordene, estude e proponha os passos 
a dar, nomeadamente o desenvolvimento de um processo participativo 
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conducente a uma proposta de modelo a seguir. Esta será uma 
abordagem integrada, da base para o topo, através de 
um processo participativo multi-actor, enriquecida pela 
experiência de casos de estudo nacionais e internacionais.
 A criação desta Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 
irá responder à necessidade de inverter as atuais tendências de declínio 
da pesca e de preservar habitats, espécies, processos ecológicos, 
que no seu todo suportam serviços de ecossistemas essenciais ao bem-
estar humano. Responderá igualmente à nossa obrigação coletiva de 
aumentar a proteção do oceano, face às convenções da Diversidade 
Biológica (CDB/UNESCO) e OSPAR, às diretivas quadro europeias 
dos Habitats, Estratégia Marinha e Ordenamento do Espaço Marinho e 
às estratégias nacionais para o mar e para a biodiversidade.
 Não só a nível nacional, como global, o grande desafio 
associado às Áreas Marinhas Protegidas, é que estas funcionem como 
ferramentas eficientes de conservação e gestão. Para isso, estas devem 
ser reconhecidas, aceites e as medidas de conservação cumpridas e 
fiscalizadas. Vários exemplos sugerem que deve haver integração dos 
atores-chave em todas as suas fases, i.e. planeamento, designação, 
regulamentação, gestão e monitorização. A Área Marinha Protegida 
de Interesse Comunitário da Baía de Armação de Pêra possui as 
características necessárias para o sucesso, sendo que:

 i) utilizará processos participativos inclusivos desde o seu 
planeamento,
 ii) existe interesse demonstrado por parte dos utilizadores locais,
 iii) a sua proposta é suportada por extensa informação científica 
(situação muito pouco frequente),
 iv) usufruirá de uma forte componente de envolvimento e 
comunicação nas diferentes fases de delineação, implementação, 
monitorização e fiscalização.

 Esta é uma oportunidade única que poderá servir como exemplo 
a nível nacional e internacional, com elevada probabilidade de resultar 
num processo positivo e numa Área Marinha Protegida de Interesse 
Comunitário eficiente, que de facto conserve os elevados valores naturais 
presentes no local, e contribuir para o desenvolvimento da  componente 
social, cultural e económica.
 Sabendo que a sobre-exploração e esgotamento dos recursos 
marinhos é uma realidade, a criação de uma Área Marinha Protegida 
de Interesse Comunitário como esta é uma solução válida para tentar 
contrariar essa tendência e contribuir para uma melhor saúde dos nossos 
mares.

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
Alcarraz
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Summary
 The Fundação Oceano Azul (Blue Ocean Foundation [FOA]) 
provided support for this study in partnership with the University of the 
Algarve and, more specifically, with the Centro de Ciências do Mar da 
Universidade do Algarve (Centre for Marine Sciences of the University of 
the Algarve [CCMAR]). This study contains transdisciplinary information 
on biological, ecological, geological and oceanographic aspects of 
– and human activities in – the Armação de Pêra Bay. The study was 
conducted to aid the establishment of a Marine Protected Area on the 
southern coast of the Algarve region of Portugal in response to significant 
community interest.
 As Portugal’s largest coastal rocky reef, this bay also 
benefits from particular oceanographic conditions that have 
made this area of unique ecological value in the larger context of this 
country’s coastline. 
 Previous projects that mapped marine habitats and biodiversity 
on this southern coast (i.e. the 2003–2017 RENSUB, MESHATLATIC 
and PESCAMAP projects) have shown that the Armação de Pêra 
Bay and surrounding zones constitute one of the most 
biodiverse regions of central Algarve. 
 The zone in question lies between the Alfanzina Lighthouse on 
the west and the Albufeira Marina on the east and extends out to the 
30-metre (m) bathymetric limit, covering a total area of 94.5 square 
kilometres (km2). Of the 1,294 species identified between Lagos (i.e. 
Ponta da Piedade) and Faro (i.e. Barra Faro-Olhão) (CCMAR/RENSUB), 
889 species have been found within this zone. Of these species, 703 
are invertebrates, 111 are fish and 75 are algae. In addition to this 
large number of existing species, 19 species with conservation status 
have also been detected, including seahorses (Hippocampus spp.) and 
the Dusky grouper (Epinephelus marginatus). But the uniqueness of 
the Armação de Pêra Bay is reinforced by the discovery of 
over 45 new records for Portugal and especially 12 species 
new to science, ie that are only known for this area.
 The seabed in the Armação de Pêra Bay is in part a sandspit 
submerged between 18 m and 25 m below the average sea level, 
which is evidence of an old coastline. The bay also includes 63.4 
km2 of rocky reefs and 31.1 km2 of soft substrate. Natural rocky reefs 
are one of the habitats included in the European Union’s (EU) Habitats 
Directive. Of the 7 new habitats identified for the EU’s European Nature 
Information System along the Algarve’s southern coast (RENSUB), 6 
occur in the Armação de Pêra Bay, of which gorgonians gardens and 
brown and calcareous algae and brittlestar beds are the most relevant. 
In addition to the gorgonian gardens, two more habitats are protected 
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by the Convention for the Protection of the Marine Environment of the 
North-East Atlantic (OSPAR), namely, seagrass (Cymodocea nodosa) 
and maerl or calcareous algae beds. In terms of the oceanographic 
context, the zone between Albufeira and Armação de Pêra presents 
specific characteristics at both the abiotic and biotic levels that favour 
the growth and survival of fish larvae (i.e. sardines).  The mapping of 
fishing banks and other human activities (PESCAMAP) has identified 
important fishing grounds for local and coastal fishers in 
the Armação de Pêra Bay and adjacent areas. 
 In this bay, several tourist activities are developed such as scuba 
diving, recreational fishing (from shore, by boat or spearfishing), boat 
trips and cave trips. There are also innovative forms of ecotourism like 
the underwater routes of Praia da Marinha and Baía de Armação de 
Pêra. On the other hand, this bay also encompasses one of the 
most extensive areas designated as having the potential 
for sand extraction and offshore aquaculture development 
and one marine outfall which may constitute threats to the natural 
values present.
 Several spatial scenarios for the creation of Marine Protect Areas 
with community interest have sought to optimise conservation solutions 
while minimising conflicts with extractive and other human activities. 
These scenarios were developed using a combination of information on 
habitats, marine biodiversity and human uses of Algarve coastal waters 
and especially in the Armação de Pêra Bay. 
 The objectives, management model and potential sites for the 
creation of community-based Marine Protected Area on the Algarve coast 
need to be defined through participatory management processes based 
on socioeconomic and environmental information. The Associação de 
Pescadores de Armação de Pêra (Fishers’ Association of Armação de 
Pêra [APAP]) has shown a strong interest in furthering these processes 
in their area. Their support is contingent on measures being included to 
benefit and/or compensate them for any possible damage caused by 
the reduction of the available fishing areas. In addition,  the Foundation 
recognises that this area is of extraordinary natural value, making its 
conservation urgent. In light of the existing knowledge and the combined 
interest of the CCMAR, APAP and  the Foundation, the interested parties 
have decided to move forward with the process of creating a Marine 
Protected Area of community interest in the Armação de Pêra Bay.
 The main goal is to promote nature conservancy 
in an integrated way involving key stakeholders: fishers’ 
associations, tourism companies, non-governmental environmental 
organisations, universities, research institutes and local, regional and 
national administrations. To this end, a committee should be set up 
to coordinate research and propose the steps to be taken, including 
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initiating the participatory processes required to propose a development 
model. These processes will use an integrated, bottom-up 
approach integrating multiple actors, which will be enriched 
by the experience gained from national and international 
case studies. 
 The creation of this Marine Protected Area of community interest 
will seek to serve community interests and will respond to the need to 
invert the current tendency to fisheries decline and preserve habitats, 
species and ecological processes, which together support ecosystem 
services essential to human wellbeing. The MPA will also reflect humanity’s 
collective obligation to protect the oceans more fully. This project will thus 
seek to follow the Convention on Biological Diversity (CBD/UNESCO), 
OSPAR Convention, the EU’s Habitats, Marine Strategy Framework and 
Marine Spatial Planning Directives and national strategies for preserving 
the sea’s biodiversity.
 The main challenge associated with Marine Protected Areas, 
both nationally and globally, is ensuring that they function as efficient 
conservation and management tools. The present Marine Protected 
Area must be recognised and accepted and the relevant conservation 
measures enforced and complied with by all stakeholders. Previous 
examples suggest that key actors should be integrated at all stages, 
namely, in planning, designating, regulating, managing and monitoring 
the project. 
 Overall, the Armação de Pêra Bay Marine Protected Area of 
community interest has the necessary characteristics to be successful 
including:
   
 i) Inclusive participatory processes from the planning stage 
onwards
 ii) Demonstrated interest among local users
 iii) A proposal supported by exceptionally extensive scientific 
information
 iv) A strong communication strategy for the different phases of 
delineation, implementation, management and surveillance
 
 This is a unique opportunity that can serve as an example at 
the national and international level, with a high probability that this will 
be a positive process and result in an efficient Marine Protected Area 
of community interest. This designation will preserve the great natural 
value of the site and simultaneously contribute to better social, cultural 
and economic perspectives. Given how humanity is still moving steadily 
towards the overexploitation and depletion of marine resources, this 
Marine Protected Area of community interest creation is a valid way to 
counteract this trend and contribute to the oceans’ better health.
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1. Introdução
 O Atlântico Norte é uma das áreas mais afetadas pelas pressões 
resultantes das atividades humanas (Halpern et al., 2008). Alterações 
na estrutura dos habitats, perda de biodiversidade, alterações na 
distribuição e composição das espécies afetam o funcionamento 
dos ecossistemas marinhos e consequentemente os bens e serviços 
suportados por estes ecossistemas (Botsford et al., 1997; Pauly, 2008). 
Particularmente, a nível Europeu, a sobrepesca e a poluição são os 
principais factores que têm contribuído para a degradação do oceano 
(FAO, 2011; Oliveira et al., 2015).
 A fim de mitigar a perda de biodiversidade e a degradação 
do meio marinho a nível Europeu, várias abordagens têm sido 
desenvolvidas e aplicadas à sua gestão. Contudo os resultados destas 
abordagens continuam aquém do que seria expectável e desejável 
(Perkol-Finkel e Airoldi, 2010). Um dos relatórios da Agência Europeia 
do Ambiente “Progress Towards the European 2010 Biodiversity Target” 
concluiu que o objetivo para travar a perda de biodiversidade e a 
degradação de habitats, até 2010, não foi atingido. Neste sentido, 
os estados membros concordaram estabelecer uma nova meta na qual 
se comprometem, até 2020, a aumentar os esforços para contrariar a 
perda de biodiversidade (EEA, 2009).
 As Áreas Marinhas Protegidas (AMP) constituem uma ferramenta 
de gestão, com resultados reconhecidos na conservação de espécies 
e habitats. Como AMP entende-se um espaço geográfico claramente 
delimitado, reconhecido e gerido através de meios legais e/ou outros 
instrumentos de forma a alcançar a conservação da natureza a longo 
prazo, bem como os serviços de ecossistema e os valores culturais 
associados (Day et al. 2012). Vários tipos de proteção podem estar 
associados a estas áreas, dependendo dos objetivos que se pretendem 
alcançar. As zonas de proteção total (no-take zones), onde todas as 
atividades extrativas estão proibidas são aquelas que garantem um maior 
nível de proteção. Por outro lado, as zonas de proteção parcial podem 
permitir algumas atividades extrativas de reduzido impacto, como a 
pesca tradicional, com mais ou menos restrições dependendo do modelo 
de gestão em vigor. Quando bem planeadas e geridas, as AMP podem 
resultar em múltiplos benefícios. Estes benefícios incluem: conservação 
de espécies e habitats, gestão de stocks pesqueiros, manutenção e 
preservação de serviços de ecossistema (i.e. provisão de alimentos, 
proteção costeira, regulação climática, turismo marinho, etc.) (NRC, 
2000; Browman e Stergiou, 2004; Roberts et al., 2005; Halpern et al., 
2010), bem como a mitigação de conflitos entre utilizadores. Tendo em 
conta os potenciais benefícios associados às AMP, diversos acordos e 
compromissos internacionais têm sido adotados no sentido de aumentar 
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implementação e existência destas áreas, e tornando a sua gestão mais 
eficiente. É crucial um conhecimento aprofundado da dimensão 
socioeconómica e dos atributos ambientais e ecológicos da zona 
para garantir a implementação de uma AMP alinhada com os 
objetivos sociais e ecológicos subjacentes à sua criação, incluindo 
a mitigação de conflitos entre utilizadores (Margules e Pressey, 
2000; Roberts et al., 2003b; Pressey e Bottrill, 2008; Halpern et al., 
2010).
 Os ecossistemas costeiros e as atividades humanas têm 
uma componente espacial que pode ser mapeada (Parravicini et 
al., 2012). Mapas com a distribuição do valor ecológico são uma 
ferramenta de planeamento/gestão importante, pois permitem 
identificar zonas com estatuto prioritário de conservação. Da mesma 
maneira, mapas com a distribuição da dimensão socioeconómica 
(usos e valores) são fundamentais, pois permitem identificar as áreas 
com maior importância para os utilizadores. Ao integrar a componente 
ecológica e socioeconómica, o planeamento assume uma abordagem 
ecossistémica, tornando-se mais completo, abrangente e inclusivo das 
diversas vertentes presentes na zona de estudo (Roberts et al., 2003a; 
Bock et al., 2005; Stewart e Possingham, 2005; Derous et al., 2007; 
Claudet et al., 2011).
 A costa sul de Portugal, nomeadamente a costa algarvia, 
prima por ter níveis de biodiversidade elevados, que se pensa 
estarem associados à sua posição geográfica privilegiada, na 
encruzilhada entre águas boreais, tropicais e mediterrânicas. 
Fenómenos como o afloramento costeiro (upwelling) e a existência 
de uma costa bastante recortada, com baías (Lagos e Armação de 
Pêra), falésias (calcárias e xistosas), grutas e leixões, estuários (Arade 
e Guadiana) e rias (Formosa e Alvor) contribuem fortemente para esta 
riqueza do meio marinho. Atualmente existe apenas uma AMP no 
Algarve, a zona algarvia do Parque Marinho integrado no Parque 

É crucial um 
conhecimento 
aprofundado 
da dimensão 

socioeconómica 
e dos atributos 

ambientais e 
ecológicos da zona 

para garantir a 
implementação de 

uma AMP alinhada 
com os objetivos 

sociais e ecológicos 
subjacentes à sua 
criação, incluindo 

a mitigação de 
conflitos entre 

utilizadores

a área de cobertura das AMP nos países signatários. Por exemplo, o 
compromisso Aichi 11, estabelecido no âmbito da Convenção para a 
Diversidade Biológica (CDB), sublinha que 10% das áreas marinhas e 
costeiras mundiais, especialmente áreas com particular relevância para 
a biodiversidade e serviços de ecossistema, devem ser conservadas 
através de AMP com uma gestão eficiente e equitativa. O objetivo 14, 
da agenda do desenvolvimento sustentável definida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 2015, volta a reforçar a importância 
da conservação e uso equilibrado dos oceanos e dos recursos marinhos 
para o desenvolvimento sustentável, bem como, a importância de 
conservar, até 2020, pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas 
através de AMP. Paralelamente, a International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) recomenda que 30% dos habitats marinhos devem 
ser protegidos através de reservas marinhas (i.e. AMP sem atividades 
extrativas) até 2030. A nível europeu, a Diretiva Quadro Estratégia 
Marinha (DQEM) ou as Diretivas Aves e Habitats (na base da criação 
da rede Natura 2000), defendem a manutenção ou recuperação do 
bom estado ambiental de habitats e espécies através da criação de 
AMP. Portugal reconhece também a necessidade de aumentar a área 
de cobertura das AMP. Na verdade, a Estratégia Nacional para o Mar 
(ENM, 2013-2020) defende um modelo de desenvolvimento assente 
na preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços dos 
ecossistemas marinhos.
 Sendo as AMP zonas sujeitas a regulamentações e restrições 
de usos, de forma a garantir a sua eficiência e aceitação social dentro 
da comunidade, é necessário envolver os utilizadores nas várias fases 
de implementação das AMP (i.e. planeamento, gestão, monitorização, 
etc.). Paralelamente, as AMP devem cumprir da melhor forma possível 
os objetivos, sociais e ecológicos, para as quais foram criadas e os seus 
benefícios devem ser percetíveis para os utilizadores e para o público 
em geral, fazendo com que a opinião pública se torne favorável à 
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Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), que vai 
desde Odeceixe (costa Oeste) ao Burgau (costa Sul). Esta possui duas 
zonas de proteção parcial de dimensão reduzida, em que não se pode 
pescar (apenas é permitida a apanha comercial de percebe nas arribas 
da costa). Destas, uma situa-se em Sagres (Ilhotes do Martinhal) e outra 
entre as praias da Arrifana e Odeceixe (Rogil). Igualmente, dentro 
da zona algarvia do Parque Marinho do PNSACV, existem 4 ilhéus 
de pequenas dimensões que usufruem de estatuto de proteção total 
(Pedras da Gaivota, do Gigante, da Agulha e da Carraca). Integram 
também o PNSACV, áreas classificadas da Rede Natura 2000 para 
o meio marinho, nomeadamente Sítios de Importância Comunitária e 
Zonas de Proteção Especial (SIC/ZPE Costa Sudoeste), sem referências 
especificas a espécies exclusivamente marinhas, à exceção das aves, 
na região de Sagres. No Algarve, existe ainda uma área importante 
para as aves (Important Bird Area, IBA), na faixa costeira adjacente 
à Ria Formosa. De qualquer forma, as áreas da Rede Natura 2000 
ainda não possuem regulamentação própria nem planos de gestão 
específicos. Assim, de facto, na faixa costeira entre Burgau e Vila 
Real de Santo António, não existe nenhuma AMP que proteja 
valores ecológicos subaquáticos relevantes (espécies, habitats, 
processos ecológicos).
 Este trabalho pretende fazer um levantamento exaustivo do 
conhecimento existente sobre os valores naturais e sobre as várias 
atividades humanas na costa sul do Algarve, com relevo para a área 
que mais se destaca: a Baía de Armação de Pêra e áreas adjacentes. 
Com base em trabalhos, realizados pela Universidade do Algarve 
e em particular pelo CCMAR, procedeu-se a uma análise de síntese 
que mostra, espacialmente, a distribuição da biodiversidade e dos 
habitats marinhos e de atividades como a pesca comercial e o turismo 
náutico (Projetos RENSUB, MESHATLANTIC e PESCAMAP). Esta 
informação espacial foi analisada por algoritmos de suporte à decisão 
(MARXAN with Zones; Ball e Possingham, 2000), que apresentam 
cenários com as áreas mais adequadas à conservação da natureza e 
consequentemente, ao estabelecimento de Áreas Marinhas Protegidas 
(AMP). Esta abordagem permite ter cartografia de suporte da distribuição 
de habitats e biodiversidade marinha, atividades económicas e de 
exercícios de otimização espacial, conducentes à definição espacial 
de uma AMP, segundo critérios de conservação da natureza, mas 
também de outros que têm em consideração o binómio conservação - 
desenvolvimento sustentável. Sendo a Baía de Armação de Pêra e áreas 
adjacentes, a área que reúne as melhores condições ecológicas para o 
estabelecimento de uma AMP, pretende-se que esta informação sirva de 
apoio a um processo de definição e implementação de uma AMP com 
interesse comunitário, em parceria com todas as partes interessadas.
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2. Critérios de seleção de uma 
AMP na região algarvia
 A análise da região costeira algarvia entre Lagos e Faro, que 
abaixo se apresenta, considera os resultados obtidos pelos projetos 
RENSUB, MESHATLANTIC, PESCAMAP e TPEA. A seleção da Baia de 
Armação de Pêra e áreas adjacentes como a mais promissora área de 
conservação da biodiversidade marina na costa algarvia surgiu depois 
desta análise aprofundada, que a seguir se detalha.

2.1. Área de estudo geral: costa algarvia entre Lagos e Faro
 Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2018), o 
Algarve tem uma população residente de pouco mais de 451000 
habitantes recebendo anualmente cerca de 5 milhões de turistas. Este 
trabalho focou-se no segmento de costa mais populoso da costa algarvia, 
estendendo-se desde a Ponta da Piedade (Lagos) até à barra Faro-Olhão 
(Faro) e na zona marítima incluída na Reserva Ecológica Nacional (REN), 
ou seja, dentro da batimétrica dos 30m de profundidade. Através destes 
critérios, definiu-se uma a área de estudo com 337km2 (Fig. 1).

2.2. Recolha de informação
 Definida a área de estudo procedemos à recolha de informação 
acerca das atividades humanas e sobre a biodiversidade marinha, 
procedendo finalmente à sua análise integrada com vista à seleção das 
melhores áreas a proteger, como a seguir se descreve.

 2.2.1. Caracterização das actividades humanas – pesca
 Em Portugal a pesca é um setor de enorme relevância 
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Figura.1: Mapa representativo da zona de estudo 
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socioeconómica e cultural. Em 2015, o número de pescadores registados 
ultrapassava os 17500 indivíduos havendo quase 4190 embarcações 
de pesca licenciadas. No Algarve, em 2015 foram emitidas 5271 
licenças de pesca para 1793 embarcações havendo 2797 pescadores 
registados (INE, 2016). Nesta região a pesca destaca-se como o 
setor marítimo de maior relevância (Erzini et al., 2001; Coelho et al., 
2003; Gonçalves et al., 2007b; Veiga et al., 2010). Neste contexto, 
e de modo a representar este setor adequadamente, procedeu-se a 
uma extensa e cuidadosa recolha de dados. Estes dados foram obtidos 
através de várias fontes, incluindo: (i) inquéritos aos pescadores, (ii) VMS 
(Vessel Monitoring System) e (iii) dados de AIS (Automatic Identification 
System), permitindo caracterizar com precisão a distribuição e o 
esforço de pesca local e costeira nesta região. A caracterização da 
distribuição e do esforço de pesca local e costeira recorreu a informação 
recolhida no âmbito de vários projetos, do quais se destacam o projeto 
europeu TPEA (Transboundary Planning in the European Atlantic -www.
tpeamaritime.eu/wp/; 2012-14) e o PESCAMAP (Mapeamento dos 
Bancos de Pesca Algarvios; 2013-2015), ambos desenvolvidos pelo 
CCMAR.
 i) Pequena pesca costeira (Polivalente) - Inquéritos aos 
pescadores
 Numa primeira abordagem efetuada no âmbito do projeto 
TPEA, os pescadores de pesca local com embarcações inferiores a 15m 
e que não dispõem de dispositivos que permitam a sua monitorização 
remota (i.e. VMS ou AIS) foram inquiridos através de entrevistas pessoais. 
Os inquéritos, realizados entre maio e junho de 2012, procuraram 
recolher informação referente às artes de pesca utilizadas, potência das 
embarcações, número de tripulantes e áreas preferenciais de pesca. 
A informação referente às áreas de pesca foi recolhida através de 
mapas da costa central algarvia dividida em áreas de igual tamanho 
e com as linhas batimétricas dos 10m, 20m e 30m. Com o auxílio 
destes mapas foi pedido aos pescadores locais para assinalarem as 
3 áreas mais relevantes para o desenvolvimento da sua atividade. No 
total foram inquiridos 56 pescadores nos 5 principais portos da 
zona de estudo (Lagos, Portimão, Armação de Pêra, Albufeira e 
Quarteira). A distribuição do esforço de pesca local não mostrou um 
padrão definido considerando-se que esta é uma atividade espalhada 
ao longo da costa algarvia, mas muito relacionada com o porto 
de origem das embarcações (Fig. 2).
 Complementando os resultados obtidos através do projeto TPEA, 
em 2015 foi publicado um relatório intitulado PESCAMAP - Mapeamento 
dos Bancos de Pesca Algarvios. Neste trabalho procedeu-se ao 
mapeamento dos bancos de pesca das embarcações de cerco assim 
como das principais artes utilizadas pela pequena pesca costeira, 
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nomeadamente covos, alcatruzes, redes de emalhar, tresmalho, 
palangre e ganchorra. No caso das embarcações inferiores a 15m 
(sem obrigação legal para usar estes dispositivos), utilizaram-se dados 
obtidos através de inquéritos à comunidade piscatória. 
 Nos inquéritos, a fim de obter a distribuição da pequena pesca 
costeira, foi apresentado um mapa, aos mestres de pesca e pescadores 
da costa algarvia, representando a linha de costa, linhas batimétricas 
(20m, 50m, 100m e 150m), os principais portos de desembarque e 
carta dos sedimentos. Nesse mapa foi-lhes pedido para indicarem as 
áreas (quadrículas) de pesca preferenciais. Posteriormente as áreas de 
pesca identificadas foram convertidas em formato SIG e calculadas 
de forma a criar um mapa dos bancos de pesca para a pequena 
pesca costeira. Os resultados foram apresentados em percentagem de 
convergência, ou seja, referem-se às zonas com maior percentagem de 
preferência por parte dos 141 inquéritos realizados (Fig.3)(Gonçalves 
et al., 2015). O principal resultado foi que as zonas preferenciais 
de pesca se situam numa faixa entre Lagos e Quarteira, com 
valores máximos em redor da Baía de Armação de Pêra (Fig. 3).
  ii) Pesca costeira (Polivalente) - Dados de VMS
 Salvo algumas exceções, embarcações de pesca costeira com 
comprimento superior a 15m são obrigadas por lei a ter sistemas de 
localização via satélite, como VMS para monitorização da pesca e 
AIS por questões de segurança. No âmbito do projeto europeu TPEA 
procedeu-se à análise de dados VMS com o objetivo de analisar a 
distribuição e o esforço de pesca costeira (embarcações > 15m). Um 
total 80 embarcações de pesca (37 arrastões, 20 cercadoras, 10 
palangreiros e 13 embarcações usando redes de tresmalho e/ou 
emalhar) foram monitorizados durante os 11 meses entre 2013-

Figura 2: Distribuição da pesca local ao longo da zona de estudo. A informação foi obtida através de inquéritos aos pescadores, 
que indicaram as 3 zonas (quadriculas) de preferência para pescar. (Fonte: Henriques et al. 2014)
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2014. Os pontos de ocorrência para cada embarcação foram inseridos 
num sistema de informação geográfica (SIG) e depois intersetados com 
uma grelha quadriculada a fim de se obter um valor de ocorrência de 
embarcações por unidade de área (Fig. 4). A análise destes resultados 
confirmou em parte os resultados dos inquéritos, com uma atividade de 
pesca distribuída de Lagos a Faro, com uma associação muito forte com 
a proximidade aos portos, à exceção do elevado esforço de pesca 
nas profundidades dos 15-30m em redor da Baía de Armação de 
Pêra e em frente da Praia de Faro (Fig. 4).
 iii) Pesca costeira (Cerco) - Dados de AIS
 No projeto PESCAMAP e para a frota do cerco realizaram-se 
30 inquéritos a mestres de embarcações, dos quais 17 não dispunham 

Lagos

Portimão

Armação
de Pêra

Albufeira
Quarteira

Faro

0 2,5 5 10km 

N

Legenda

Zona de Estudo

Ocorrência VMS

1-20
21-40
41-60
61-100
>100

Figura 4: Distribuição do esforço de pesca costeira obtida através de dados de VMS (Vessel Monitoring System) durante um 
período de 11 meses. Estes dados foram obtidos no âmbito do projecto TPEA (www.tpeamaritime.eu/wp/) (adaptado de 
Henriques et al., 2014).

Figura 3: Mapa descritivo da distribuição do esforço da pequena pesca costeira representando as zonas de preferência de 
pesca. Estes dados foram obtidos através de inquéritos aos mestres de pesca aos quais lhes foi questionado quais as zonas de 
eleição para a pesca (Adaptado de Gonçalves et al., 2015).
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de AIS. Os dados de AIS das restantes 13 cercadoras foram analisados 
durante o período de agosto de 2013 e julho de 2014. Os dados de 
AIS foram tratados em formato SIG de forma a poderem ser combinados 
com os dados dos inquéritos para criar um mapa dos bancos de pesca 
de cerco (Fig. 5) (Gonçalves et al., 2015). Os resultados de AIS 
indicam que a pesca do cerco, ocorre principalmente entre os 20 e os 
50 metros de profundidade, entre a Ponta da Piedade (Lagos) e a Praia 
de Faro. Os principais bancos de pesca encontram-se localizados em 
frente à Baía de Armação de Pêra, Quarteira, Baía de Lagos e na zona 
da Ponta da Piedade (Fig. 5). Porém, em termos de capturas (kg/lance) 
e rendimento de pesca (€/lance) por unidade de esforço (Fig. 6 e 7),  
é sobretudo em redor e no lado leste da Baía de Armação de Pêra que 
os melhores resultados se evidenciam, no contexto algarvio.

Figura 5: Distribuição do esforço de pesca para a pesca do cerco. Informação obtida através de dados de AIS (Automatic 
Identification System) para embarcações superiores a 15m de comprimento (Adaptado de Gonçalves et al., 2015).

Figura 6: Modelo de distribuição das capturas por lance individual em peso (kg/lance) (Adaptado de Gonçalves et al., 2015).
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Figura 8: Distribuição de outras actividades socioeconómicas que forma contempladas neste estudo. Dados referentes à 
distribuição das zonas de extracção de areia, áreas de recifes artificiais, zona de ancoragem e efluentes de ETARs. No total, 
estas actividades ocupam uma área de 109Km2, que corresponde a cerca de 1/3 da área de estudo (Adaptado de Henriques 
et al., 2014).

  2.2.2. Caracterização de atividades humanas – outros usos
 Embora o setor pesqueiro seja a atividade de maior relevância 
na área de estudo, outras atividades socioeconómicas de importante 
relevo foram consideradas, tais como as áreas de extração de areias 
(manchas de empréstimo), efluentes de estações de tratamentos de 
águas residuais, zona de ancoragem e recifes artificiais. A distribuição 
destas áreas foi obtida após consulta de dados do SNIRB - Sistema 
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (snirh.apambiente.pt/) 
(Fig. 8).  No total, as atividades acima referidas representam uma área 
de 109km2. As zonas reservadas para os recifes artificiais são as que 
ocupam maior área (61,2km2) seguindo-se as áreas de empréstimo para 
extração de areias que ocupam 43,1km2, e a zona de ancoragem 

Figura 7: Modelo de distribuição das capturas por lance individual em valor (€/lance) (Adaptado de Gonçalves et al., 2015).
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que ocupa 4,2km2. Para as duas zonas de efluentes de tratamentos de 
águas residuais, decidiu-se atribuir uma área de 0,4km2 em torno de 
cada ponto efluente, a fim de se obter uma área que possa ser usada 
na análise espacial.  Na Baía de Armação de Pêra, as principais 
atividades são as áreas de extração de areias e os efluentes de 
águas residuais, sendo que um deles se situa numa zona central da 
baía. 
 
 2.2.3. Caracterização dos tipos de fundo
 Para estabelecer uma AMP que proteja áreas de interesse 
ecológico/biológico, as características biofísicas devem ser conhecidas, 
sendo por isso o mapeamento submarino um processo fundamental no 
planeamento espacial de uma zona. 
 No período entre maio de 2003 e setembro de 2010, o  Projeto 
RENSUB, desenvolvido pelo  CCMAR da Universidade do Algarve em 
conjunto com a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve) e a ARH-Algarve (Administração da Região 
Hidrográfica do Algarve) realizou o mapeamento e caracterização das 
biocenoses marinhas da Reserva Ecológica Nacional submarina entre a 
Ponta da Piedade (Lagos) e a barra Faro-Olhão (Faro) (Gonçalves et al., 
2004; Gonçalves et al., 2007a; Gonçalves et al., 2008; Gonçalves 
et al., 2010). 
 Numa primeira fase, foi feito o levantamento batimétrico e 
interpretação geológica do fundo, no qual se usou uma Sonda de 
Varrimento Lateral (Side Scan Sonar) para obter os dados que foram 
interpretados a fim de definir os diferentes tipos de substrato existentes 
na zona de estudo (Fig. 9). Aqui podemos desde logo reparar numa 
zona a este de Quarteira (sotavento) dominada por fundos arenosos, 
verificando-se uma predominância de fundos rochosos a barlavento, 
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Figura 9: Mapa da interpretação geológica do fundo revelando os tipos dominantes de substrato da zona de estudo (em 
proporção: substrato móvel, cerca de 71%; substrato rochoso, cerca de 29%) (Adaptado de Gonçalves et al., 2016).
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com destaque para o maciço rochoso da Baía de Armação de Pêra 
(Fig.9).

 2.2.4. Caracterização da biodiversidade marinha
 O mapeamento dos fundos marinhos do Algarve resultante dos 
projetos RENSUB (Gonçalves et al., 2004; Gonçalves et al., 2007a; 
Gonçalves et al., 2008; Gonçalves et al., 2010) providenciou uma 
fonte de informação sólida da distribuição da biodiversidade na zona 
de estudo. 
 Para mapear e caracterizar os atributos biológicos, a área de 
estudo foi dividida em áreas de amostragem (quadrados de 500m x 
500m), as quais foram selecionadas para serem amostradas consoante 
a profundidade e tipo de substrato. Com a informação disponível, 
as áreas de amostragem foram seleccionadas aleatoriamente com 
o objetivo de amostrar o mínimo de 10% de cada tipo de substrato 
(rochoso ou móvel) em cada estrato de profundidade (0-10m; 10-20m e 
20-30m). Todos os pontos de amostragem foram inseridos e trabalhados 
numa plataforma SIG (Fig. 10).
 Sabendo que existem diferentes tipos de substratos e diferentes 
grupos de espécies na zona de estudo, os métodos de amostragem 
foram selecionados da seguinte forma:
 i) Substrato rochoso: a amostragem do fundo de rocha foi 
feita através de mergulho científico (censos visuais). Para os peixes 
demersais usaram-se transectos de 20m de comprimento por 4m de 
largura; para os peixes crípticos e bentónicos usaram-se transectos 
de 10m de comprimento por 1m de largura; e para os organismos 
megainvertebrados (>1cm) transectos de 5m de comprimento por 1m 
de largura; para amostrar a cobertura de macroalgas usou-se o método 

Fig.10: Mapa representativo da zona de estudo dos projectos RENSUB, com os pontos de amostragem de mergulho científico 
e arrasto de vara. As amostras de biodiversidade foram obtidas de 291 pontos de amostragem das quais 82 foram obtidas em 
fundo rochosos (mergulho científico) e 209 em substrato móvel (arrasto de vara) (Adaptado de Gonçalves et al., 2016).
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do quadrado (50cmx50cm) a cada 10m do ponto de início dos vários 
transectos. Para cada ponto de amostragem, fizeram-se transectos com 
3 replicados, totalizando uma área de amostragem por mergulho de 
287,75m2.
 ii) Substrato móvel: para amostrar substratos de areia, vasa 
ou cascalho, fizeram-se transectos de 250m com um arrasto de vara 
com uma abertura de 2,65m e 0,65m de altura, com uma malhagem 
de 9mm. Este método de pesca foi usado para amostrar os peixes e 
invertebrados que vivem junto ao fundo.
 As amostragens foram executadas sazonalmente em 291 pontos 
de amostragem, dos quais 82 foram em fundo de rocha e os restantes 
209 em substrato móvel, totalizando 997 mergulhos individuais e 664 
arrastos de vara.
 Nestes projetos foram identificadas cerca de 1294 espécies 
marinhas, das quais 1020 são invertebrados, 141 pertencem aos 
vertebrados (peixes) e 133 correspondem ao grupo das algas. 
Das espécies identificadas, 447 espécies apresentaram valor 
comercial, das quais 240 são utilizadas para consumo humano 
(pesca), 161 têm interesse ornamental (aquariofilia, colecionismo 
e decoração) e 46 têm interesse comercial através do seu uso 
potencial para produção de componentes biomedicinais.
 Da lista de espécies identificadas na amostragem da zona de 
estudo, verificou-se quais as espécies com estatuto de conservação (i.e. 
listadas ou sujeitas a algum tipo de proteção por parte de diferentes 
agências ambientais ou legislação). Diversas entidades, planos de ação 
e legislações europeias foram consultadas, incluindo a IUCN, o ICNF 
(Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), a Convenção 
de Berna, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da 
Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES) e a Diretiva 
Habitats do Conselho Europeu.   
 Outro dado relevante foi o número de espécies identificadas 
pela primeira vez em águas portuguesas. Ao longo dos 4 projetos 
RENSUB, na área entre a Ponta da Piedade e a barra Faro-Olhão, 
foram registadas 12 novas ocorrências de espécies para Portugal. 
Para além das 12 novas ocorrências, nesta área foi descoberta uma 
nova espécie para a ciência (Gonçalves et al., 2004; Gonçalves et 
al., 2007a; Gonçalves et al., 2008; Hadorn et al., 2009; Gonçalves 
et al., 2010).
 Através da análise dos dados recolhidos numa plataforma de 
SIG, foi possível determinar e prever diversos parâmetros indicadores da 
biodiversidade existente na zona de estudo, tais como a diversidade de 
espécies, através do índice de Shannon-Wienner, a riqueza específica 
com o índice de Margalef, a densidade de indivíduos por 1000m2 
e sua vulnerabilidade. Para esta última vertente da biodiversidade 
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(índice de vulnerabilidade), usou-se a probabilidade de ocorrência de 
espécies com estatuto de conservação (ICN, 1993; OSPAR, 2008;  
IUCN, 2018).  Os dados obtidos foram processados com o propósito 
de construir mapas preditivos das vertentes de biodiversidade para a 
área de estudo. Com o objetivo de tornar esta informação mais simples 
e acessível, os valores para cada vertente de biodiversidade foram 
reclassificados de 1 a 10 valores (Fig. 11) (Gonçalves et al., 2004; 
Gonçalves et al., 2007a; Gonçalves et al., 2008; Gonçalves et al., 
2010).
 As vantagens deste modelo assentam na flexibilidade e na 
potencialidade para ser ajustado e atualizado numa plataforma de 
Sistema de Informação Geográfica, constituindo uma ferramenta 
apropriada para uma gestão espacial do meio ambiente marinho 
(Gonçalves et al., 2016). De acordo com este modelo, as zonas 
prioritárias em termos de conservação da biodiversidade marinha 
estão sobretudo nos maciços rochosos subtidais em redor da Baía 
de Armação de Pêra, nos complexos rochosos da Pedras das Barrocas 
(Vale do Lobo), da Pedra da Greta (Praia de Faro) e nos afloramentos 
rochosos ao largo de Alvor (Baía de Lagos) (Gonçalves et al., 2016). 
Ao analisar separadamente a biodiversidade dos dois tipos principais 
de substrato, areias e rocha, pode-se verificar que existe uma área 

significativa em frente a Quarteira, que apresenta os maiores valores 
de densidades, diversidade e espécies ameaçadas para o substrato de 
areias. Ainda de acordo com o RENSUB, e tendo em conta uma análise 
conjunta dos dois tipos de substrato, verificou-se que existem duas 
áreas, Baía de Armação de Pêra e Barrocas (Vale do Lobo), que 
justificariam algum tipo de conservação, que poderia passar pela 
sua inclusão numa rede nacional de áreas marinhas protegidas 
(Gonçalves et al., 2016) (Fig.11).

2.3. Exercício de desenho espacial e proposta de gestão e 
classificação da AMP
 Dado o elevado volume de informação disponivel relativamente 
a atributos biofísicos e socioeconómicos da zona de estudo, foi 
fundamental definir os objetivos de conservação (i.e. o que se deseja 
proteger) e o plano de gestão da AMP (i.e. definir quais atividades 
humanas permitidas ou excluídas nas diferentes zonas de proteção). 
Relativamente aos objetivos de conservação é necessário definir o que 

Figura 11: Distribuição dos valores das diferentes vertentes de biodiversidade calculadas para a zona de estudo. Todos os 
valores foram reclassificados de 1 a 10 de forma a facilitar a sua compreensão e utilização. A vertente Densidade de organismos 
reflecte o número de organismos por 1000m2. A riqueza específica foi obtida através do Índice de Margalef ao passo que a 
diversidade de espécies foi calculada através do Índice de Shannon. A vertente da vulnerabilidade foi determinada através da 
probabilidade de ocorrência de espécies com estatuto de conservação (Adaptado de Gonçalves et al., 2016). 
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se pretende incluir dentro da AMP, ou seja quais atributos ambientais 
(doravante denominados de atributos de conservação (ACs)) que se 
pretendem incluir no sistema de reserva. Definidos os ACs, é necessário 
decidir a proporção pretendida desses atributos dentro da AMP. Em 
suma, a definição de um plano de gestão de qualquer AMP envolve 
sempre um compromisso entre a proteção dos ACs e as actividades 
económicas que ocorrem na área. 
 Para definir a(s) área(s) que melhor se adequam aos objetivos 
definidos, usou-se uma ferramenta de suporte à decisão designada 
Marxan with Zones, ou Marzones (Watts et al., 2009). Esta ferramenta 
é uma extensão do software Marxan (Ball e Possingham, 2000) que 
é a ferramenta de planeamento de conservação espacial mais usada 
em todo o mundo. O Marxan e o Marzones baseiam-se num algoritmo 
(Simmulated Annealing) que selecciona a melhor solução espacial 
(optimizada), que combina as soluções aleatórias anteriores, sendo a 
solução ideal a que tiver o menor valor de custo associado (Ball e 
Possingham, 2000; Watts et al., 2009). O Marzones é uma ferramenta 
para desenhar AMP, em que se podem definir múltiplas zonas, com 
ACs alocados em diferentes proporções, permitindo definir o que incluir 
em cada zona e definir quais as atividades socioeconómicas permitidas 
ou excluídas em cada zona. Por exemplo, a pesca, mesmo a local 
tradicional (artesanal), seria excluída (representando um constrangimento 
na análise espacial), numa zona de proteção total, mas numa zona de 
proteção parcial, esta atividade já seria permitida (não representado 
um constrangimento na análise) (Watts et al., 2009).
 Ambos os programas informáticos se baseiam em Unidades 
de Planificação (UPs), que podem ser do tamanho que o utilizador 
definir, as quais contêm informação relativa aos ACs e às atividades 
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socioeconómicas. Com base nos ACs e nas atividades económicas 
associadas a cada uma dessas UP, cada uma destas terá um valor 
associado (custo-benefício) que permitirá a obtenção da melhor solução 
espacial, com base nos objetivos definidos. 

 2.3.1. Definição dos atributos de conservação (ACs)
 Três tipos de atributos ambientais foram considerados para 
seleccionar as áreas a incluir na potencial AMP: o primeiro foi 
a proteção de habitats físicos - substrato. Visto que na área de 
estudo ocorre tanto substrato móvel como substrato rochoso, e ambos 
os tipos de sedimento albergam espécies diferentes, decidiu-se incluir 
ambos os substratos na análise de forma a abranger o maior espetro de 
biodiversidade possível dentro da AMP.
 Sendo o objetivo primordial desta AMP, o segundo atributo foi 
a proteção e conservação da biodiversidade marinha, sendo que, 
as vertentes da biodiversidade calculadas no projeto RENSUB serviram 
de base para identificar as áreas de maior valor de conservação. Como 
tal, foi decidido incluir as áreas correspondentes aos quatro valores 
mais elevados (de 7 a 10) das quatro vertentes de biodiversidade 
calculadas: diversidade específica, riqueza específica, densidade de 
organismos e probabilidade de ocorrência de espécies com estatuto de 
conservação. 
 Adicionalmente ao tipo de substrato e às vertentes de 
biodiversidade, o terceiro atributo foi a proteção de habitats 
biogénicos. Neste caso, foi usada a distribuição dos bancos de Maerl 
como AC na análise espacial com o Marzones.
 A decisão de de incluir na análise espacial a distribuição dos 
bancos de Maerl como um atributo de conservação deveu-se sobretudo 
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à sua importância ecológica, ao facto de serem habitats vulneráveis 
a diversas fontes de impacto e de serem ecologicamente frágeis.
Estes habitats encontram-se sob alçada de diversas leis e diretivas 
de conservação europeias, estando também listados como habitats 
prioritários à conservação por diversas agências ambientais (Steller 
et al., 2003; Wilson et al., 2004; OSPAR, 2008; Sciberras et al., 
2009). 
 A distribuição dos bancos de Maerl foi obtida através do portal 
de dados EMODnet (European Marine Observationand Data Network - 
http://www.emodnet-seabedhabitats.eu/) e de um estudo realizado por 
Peña et al. (2009). Os dados indicam uma área de aproximadamente 
2,8km2 de bancos de Maerl, divididos principalmente entre a zona entre 
Portimão e Lagos (0,12km2) e na Baía de Armação de Pêra (2,7km2) 
(Peña et al., 2009; EMODnet, 2018).
 Apesar da presença na zona de estudo de outro habitat 
biogénico, as pradarias de ervas marinhas (Cymodocea nodosa), estas 
representam uma área vestigial, de tal forma que a área mapeada é 
inferior a 2000m2. Esta área corresponde apenas a cerca de 15% 
da área de uma Unidade de Planificação (UP) de um total de quase 
30000 UPs usadas na análise espacial. Por este motivo, foi decidido 
não incluir este habitat na análise espacial.  
 
 2.3.2. Proteção dos atributos de conservação
 A meta de conservação de 10% dos habitats marinhos, a atingir 
em 2020, definida pela Convenção sobre  a Diversidade Biológica é 
comummente aceite a nível mundial e nacional (CBD, 2018). Como tal, 
definiu-se que a percentagem dos atributos de conservação a incluir na 
AMP a desenhar seria definida por duas premissas: 
 (i) área total da AMP deveria abranger, pelo menos, 10% 
da área de estudo, ou seja, dos 337km2 pretendeu-se que a área 
selecionada fosse de pelo menos 33,7km2;
  (ii) para cada AC, a área a ser incluída  deveria ter valores 
aproximados entre si. Pretendeu-se que o resultado da análise espacial 
selecionasse uma área na qual ambos os substratos (rochoso e 
móvel) fossem incluídos em igual proporção entre si, assim como as 
zonas correspondentes aos valor mais elevados das 4 vertentes de 
biodiversidade.  No que toca aos bancos de Maerl, pretendeu-se que 
80% deste habitat fosse protegido pela AMP.
  
 2.3.3. Planeamento e zonação da AMP
 Para desenhar uma AMP com diferentes níveis de proteção, 
optou-se por fazer uma análise espacial com o Marzones com duas 
zonas com diferentes níveis de restrição/proteção. Para a zona de 
maior protecção (doravante intitulada de Zona de Proteção Total - ZPT) 
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assumiu-se que toda e qualquer atividade humana extrativa seria excluída 
incluindo zonas de ancoragem, recifes artificiais e fontes de poluição. 
Para tal, definiu-se no algoritmo do Marzone que as zonas coincidentes 
com estas atividades teriam um constrangimento associado, a fim de 
evitar ao máximo a alocação da ZPT onde estas atividades ocorrem. 
 Uma segunda zona de menor restrição/nível de proteção foi 
definida no Marzones, Zona de Proteção Parcial (ZPP). 
 Nesta zona, e com o propósito de reduzir conflitos com o setor 
pesqueiro, assumiu-se que a pesca local/tradicional (embarcações 
de comprimento inferior a 9m) seria permitida dentro da ZPP, pelo 
que esta atividade não representou um constrangimento à alocação 
da zona de proteção parcial. No entanto, todas as outras atividades 
humanas acima referidas, incluindo a pesca costeira (embarcações de 
comprimento superior a 9m), foram consideradas um constrangimento à 
ZPP. 
 Com dois níveis de proteção, a distribuição das proporções 
dos AC a incluir dentro da AMP tiveram que ser distribuídas pelas duas 
zonas de proteção.

 2.3.4. Planeamento espacial e identificação das áreas 
prioritárias
 A fim de executar a análise espacial com o Marzones, a área 
de estudo foi dividida em 27177 Unidades de Planificação (UPs) de 
forma hexagonal e com uma área de 12500m2. A análise espacial foi 
executada recorrendo a 1000 análises consecutivas com os algoritmos 
“Simulated annealing” com melhoramento interativo “interactive 
improvement” (Watts et al., 2009). 
 O resultado final da análise espacial com o Marzones resultou 
numa área selecionada de 48,7km2, dos quais 30,6km2 foram 
alocados à zona de proteção parcial e 18,1km2 correspondem à zona 
de proteção total. A fim de melhor informar as partes interessadas 
e órgãos de decisão, devem-se analisar quais as zonas que mais 
valor acrescentaram para se obter a melhor solução espacial 
(Watts et al., 2009).
 Para atingir os objetivos propostos, as áreas prioritárias foram 
identificadas através do método descrito por Stewart et al. (2005), 
que se baseia na frequência de seleção de cada UP ao longo das 
1000 análises consecutivas. Visto que foram definidas duas zonas de 
proteção, este processo foi feito para a Zona de Proteção Parcial e para 
a Zona de Proteção Total (Fig. 12).
 Dos resultados obtidos, verifica-se que a zona da Baía de 
Armação de Pêra contribui de forma muito significativa para 
atingir os objetivos de conservação. Tanto as UPs para a ZPP 
como para a ZPT tiveram uma frequência de seleção superior na 
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zona da Baía de Armação de Pêra. Para além desta zona, a ZPP 
teve valores elevados de frequência de seleção na zona entre Portimão 
e Lagos e também na zona em frente à Praia do Ancão. No que toca 
à ZPT, a zona em frente à Praia do Ancão também obteve valores 
elevados de frequência de seleção das UPs.  

3. Síntese dos valores da Baía 
de Armação de Pêra
 Comprovada que está a escolha da Baía de Armação de Pêra 
como área com maiores valores de riqueza e diversidade biológica 
e de vulnerabilidade, de acordo com os resultados do projeto 
RENSUB, era importante aumentar e atualizar o conhecimento sobre 
aquela área de exceção. De seguida faz-se uma síntese dos valores 
existentes especificamente para a Baía de Armação de Pêra, tais como, 
espécies, habitats, processos ecológicos e valorização do ecossistema, 
oceanografia, geomorfologia, sedimentologia e as atividades humanas 
atuais e futuras.   

3.1. Levantamento bibliográfico
 Para obter o máximo de informação possivel sobre a 
biodiversidade na Baía de Armação de Pêra, foi feita uma pesquisa 
bibliografica de trabalhos científicos publicados no web site “Web 
of Science” e no “Google Académico” com o propósito de compilar 

Figura 12: Mapa com a frequência de selecção de cada Unidade de Planificação (UP) para as zonas de proteção parcial 
(ZPP) e de proteção total (ZPT). Através da frequência de selecção, podemos inferir quais as zonas que mais contribuíram (UPs 
com maior frequência de selecção) para atingir os objectivos de conservação estipulados. Verifica-se, pois, que para ambas as 
zonas, a Baía de Armação de Pêra é a região que mais contribui para atingir os objectivos propostos (Adaptado de Henriques 
et al., subm.).
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trabalhos que tenham lidado de alguma forma, com o estudo da 
biodiversidade nesta zona. Para tal, fez-se uma pesquisa com as 
palavras-chave “Armação de Pêra”, “biodiversity”, “marine species” e 
“biodiversidade” (para trabalhos publicados na língua portuguesa). Do 
resultado da busca bibliográfica obtiveram-se 24 trabalhos publicados, 
dos quais 19 foram relevantes para a busca efectuada a, visto que 
envolviam, de alguma forma, a biodiversidade marinha na Baía de 
Armação de Pêra.   
 A maioria dos trabalhos selecionados (12 artigos científicos e um 
relatório) debruçaram-se directamente sobre a ocorrência e distribuição 
de espécies, sendo que 6 destes se dedicaram à ocorrencia de algas, 4 
a espécies de briozoários, um estudou a distribuição geográfica de um 
gastrópode (Patella rustica) e outro estudou a ocorrência de um bivalve 
(Perna perna). Por fim, foi também retido um relatório científico publicado 
pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) no qual se procedeu ao 
mapeamento das biocenoses marinhas na zona da Baía de Armação 
de Pêra.�� O segundo tópico mais abordado está relacionado com a 
ecologia molecular e genética de diferentes espécies que ocorrem 
na Baía de Armação de Pêra. Esses estudos foram efectuados para 
espécies como a estrela-do-mar (2 artigos) e esponjas marinhas (uma 
tese de mestrado e um artigo).  Adicionalmente, na nossa pesquisa 
surgiu um trabalho referente aos efeitos da poluição orgânica e stress 
físico em comunidades de macroinvertebrados bentónicos em sistemas 
lagunares (Lagoa dos Salgados). Por fim, um trabalho publicado em 
1999, fez o registo paleontológico da microfauna existente na praia da 
Boca do Rio, em Armação de Pêra.  
 Do resultado da pesquisa bibliográfica, selecionaram-se os 
trabalhos relevantes para este estudo. Sendo que o critério foi o facto 
de os trabalhos lidarem com a identificação e/ou distribuição de 
espécies marinhas que ocorrem na zona da Baía de Armação de Pêra. 
Dos 19 trabalhos identificados, foram usados 13, dos quais se obteve 
informação a respeito das espécies e biodiversidade que ocorrem na 
Baía de Armação de Pêra.

3.2. Delimitação espacial
 Face aos resultados da análise espacial com a ferramenta de 
suporte à decisão Marxan with Zones, a zona da Baía de Armação de 
Pêra e áreas adjacentes, é aquela que melhores condições apresenta 
para constituir uma AMP na costa sul algarvia. Uma primeira proposta 
de delimitação espacial para a futura AMP, feita com base nos atributos 
bióticos e abióticos nesta região, consiste numa área delimitada a sul 
pela batimétrica dos 30m, a norte pela linha de costa, a Oeste pelo 
Farol da Alfanzina e a Este pela marina de Albufeira, totalizando uma 
área de 94.5km2 (Fig.13). 
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3.3. Espécies
 Com base nos dados obtidos pelas campanhas de amostragem 
dos projetos RENSUB (Faro a Lagos) (Gonçalves et al., 2004; Gonçalves 
et al., 2007a; Gonçalves et al., 2008; Gonçalves et al., 2010) 
obteve-se informação a respeito das espécies presentes nesta área. 
Foram identificadas 889 espécies, das quais 703 invertebrados, 
111 vertebrados e 75 espécies algas, o que significa que em 
27% da zona estudada, se encontram 69% de todas as espécies 
identificadas. Ainda segundo este projeto, para além da variedade 
de espécies presentes nesta zona, foram identificadas 12 espécies de 
invertebrados, as quais não havia registo da sua presença em águas 
portuguesas até à data e foi encontrada uma nova espécie para a 
ciência*.  De acordo com estes estudos, as espécies estruturantes das 
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Figura13: Zona de destaque - Baía de Armação de Pêra. Esta zona é a que melhor condições apresenta para constituir uma 
AMP na costa sul algarvia. A AMP potencial tem uma área de 94,5km2 e é delimitada a oeste pelo Farol da Alfanzina, a este 
pela marina de Albufeira, a norte pela linha de costa e a sul pela batimétrica dos 30m de profundidade. 

*Uma nova espécie para a Ciência
A espécie identificada como Fusinus albacarinoides (Hadorn et al., 2009) é um 

molusco gastrópode da família dos Fascioriidae e apresenta uma concha de tamanho 

pequeno, com uma superfície rugosa, com um canal sifonal de comprimento curto, 

de cor que varia do castanho avermelhado ao castanho escuro com uma banda 

conspícua de cor branca na periferia. Estas características são o que distinguem 

esta espécie das outras espécies de Fusinus do Atlântico Este e do Mediterrâneo.
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biocenoses associadas ao substrato rochoso na Baía de Armação 
de Pêra são as algas castanhas como a Halopteris filicina, Dictyota 
dichotoma e Cystoseira usneoides, as algas vermelhas calcárias 
Lithophylum incrustans, Mesophyllum expansum e Peyssonnelia spp., as 
anémonas Anemonia sulcata e Aiptasia spp., o briozoário Myriapora 
truncata, o ouriço Paracentrotus lividus, o gastrópode Bolma rugosa, a 
esponja Phorbas fictitius, e o pepino do mar Holothuria forskali. Este 
tipo de substrato é considerado um habitat essencial para muitos peixes 
marinhos, como os juvenis e adultos de espécies bentónicas e crípticas 
como os cabozes Gobius xanthocephalus e Parablennius pilicornis e 
demersais com valor comercial como a safia Diplodus vulgaris.
 Já as biocenoses de substrato móvel são claramente dominados 
pelos peixes planos (e.g. Microchirus boscanion, Arnoglossus thori, 
A. lanterna, Serranus hepatus, Gobius gasteveni e Deltentosteus 
quadrimaculatus), nomeadamente pelas famílias soleidae e bothidae, 
isto é, espécies perfeitamente adaptadas aos fundos móveis onde 
vivem, se alimentam e reproduzem.
 Das espécies identificadas, 131 espécies apresentaram valor 
comercial, 33 têm interesse ornamental (aquariofilia, colecionismo e 
decoração) e 22 para a produção de componentes biomedicinais. 
 Adicionalmente, nesta zona de destaque foram identificadas 
49% das espécies com estatuto de conservação identificadas entre Faro 
e Lagos. Das 37 espécies ameaçadas que foram identificadas, 18 
destas ocorrem na Baía de Armação de Pêra (Tabela 1), sendo algumas 
delas consideradas emblemáticas, como os cavalos-marinhos. 

Espécies Grupo Estatuto
conservação

Importância 
Comercial

Novo registo/
espécie

Abludomelita gladiosa Invertebrado NÃO NÃO Algarve

Aglaozonia chilosa Alga NÃO NÃO Portugal

Antithamnionella multiglandulosa Alga NÃO NÃO Nova espécie

Arthropoma cecilii Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Axinella guiteli Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Axinella polypoide Invertebrado SIM NÃO NÃO

Calosiphonia vermicularis Alga NÃO NÃO Portugal

Caryophyllia inornata Invertebrado SIM SIM NÃO

Celleporina decipiens Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Celleporina derungsi Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Collarina balzaci Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Contarinia peyssonneliaeformis Alga NÃO NÃO Portugal

Contarinia squamariae Alga NÃO NÃO Portugal

Copidozoum tenuirostre Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Tabela 1: Espécies encontradas na Baía de Armação de Pêra que apresentam estatuto de 
conservação (ameaçadas); novas ocorrências para o Algarve, Portugal e/ou Europa e novas 
espécies para a ciência. No total, na Baía de Armação de Pêra, foram registadas 45 novas 
ocorrências, 12 novas espécies para a ciência e 19 espécies com estatuto de conservação 
(Fontes: Gonçalves et al., 2008; Souto et al., 2010)

(continua)

Espécies Grupo Estatuto
conservação

Importância 
Comercial

Novo registo/
espécie

Crella fusifera Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Dentiporella saldanhai Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Dictyonella incisa Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Dictyonella marsilii Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Dictyonella plicata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Eunicella verrucosa Invertebrado SIM SIM NÃO

Epinephelus marginatus Vertebrado SIM SIM NÃO

Fenestrulina inesae Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Fusinus albacarioides Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Gelidium bipectinatum Alga NÃO NÃO Portugal

Gloiocladia microspora Alga NÃO NÃO Portugal

Hagiosynodos latus Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Hippocampus guttulatus Vertebrado SIM SIM NÃO

Hippocampus hippocampus Vertebrado SIM SIM NÃO

Hippoporina teresae Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Hymeniacidon mammeata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Lampisiphonia iberica Alga NÃO NÃO Nova espécie

Lithophyllum stictiforme Alga NÃO NÃO Portugal

Maja squinado Invertebrado SIM SIM NÃO

Microporella appendiculata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Mitra zonata Invertebrado SIM SIM NÃO

Mollia cristinae Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Nemastoma dichotomum Alga NÃO NÃO Portugal

Ocinebrina nicolai Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Omalosecosa ramulosa Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Pagrus pagrus Vertebrado SIM SIM NÃO

Palinurus elephas Invertebrado SIM SIM NÃO

Paracentrotus lividus Invertebrado SIM NÃO NÃO

Penetrantia sp. Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Peyssonnelia armorica Alga NÃO NÃO Portugal

Peyssonnelia bornetii Alga NÃO NÃO Portugal

Phymatolithon lusitanicum Alga SIM NÃO Nova espécie

Phoronopsis californica Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Pomatoschistus minutus Vertebrado SIM NÃO NÃO

Predaea ollivieri Alga NÃO NÃO Portugal

Predaea pusilla Alga NÃO NÃO Portugal

Puellina arrecta Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Puellina innominata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Prenantia cheilostoma Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Raja undulata Vertebrado SIM SIM NÂO

Rhododiscus pulcherrimus Alga NÃO NÃO Portugal

Rhynchozoon rosae Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Rhynchozoon celestinoi Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Sarcotragus muscarum Invertebrado SIM NÃO NÃO

Sarsinebalia typhlops Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Sebdenia dichotoma Alga NÃO NÃO Portugal

Sebdenia rodrigueziana Alga NÃO NÃO Portugal

Tabela 1: continuação
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Espécies Grupo Estatuto
conservação

Importância 
Comercial

Novo registo/
espécie

Scageliopsis patens Alga NÃO NÃO Portugal

Schizomavella auriculata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Schizotheca fissa Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Schizoporella spinosa Invertebrado NÃO NÃO Nova espécie

Schmitzia neapolitana Alga NÃO NÃO Portugal

Scyllarus arctus Invertebrado SIM SIM NÃO

Socarnes filicornis Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Spongia agaricina Invertebrado SIM NÃO NÃO

Spongia officinallis Invertebrado SIM NÃO NÃO

Stephanollona contracta Invertebrado NÃO NÃO Europa

Trypostega venusta Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Turbicellepora incrassata Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Vermiliopsis striaticeps Invertebrado NÃO NÃO Portugal

Zonaria pyrum Invertebrado SIM SIM NÃO

 Na Baía de Armação de Pêra foram identificadas as duas 
espécies de cavalos-marinhos (Hippocampus guttulatus e Hippocampus 
hippocampus) registadas em Portugal, ambas íncluidas na lista de 
espécies ameaçadas da OSPAR. Há também a assinalar a ocorrência 
de uma diversidade assinalável de lesmas-do-mar ou nudibrânquios (32 
espécies) e de várias outras espécies, que no Algarve estão próximas do 
seu limite da sua distribuição, a norte, como o pargo-saima (ou sêmea/
sêmola) (Pagrus auriga), o pargo mulato (Plectorhinchus mediterraneus), 
o peixe-limão (Parapristipoma octolineatum) ou a castanheta (Chromis 
chromis), ou a sul, como o rodovalho-bruxa (Zeugopterus punctatus), a 
faneca (Trisopterus luscus) e várias espécies de cabozes (Gobiusculus 
flavescens) e marachombas (Parablennius gattorugine).
 Tendo como base os testemunhos de pescadores comerciais 
e lúdicos (pesca submarina), o mero-legítimo (Epinephelus 
marginatus) é apontado como espécie rara e importante para 
a costa algarvia e para a Baía de Armação de Pêra. O Mero 
é uma espécie descrita como ameaçada “em perigo” na Lista 
Vermelha da IUCN (Cornish & Harmelin-Vivien, 2004). Sendo uma 
espécie hermafrodita protogínica, os meros nascem todos fêmeas, cuja 
primeira maturação ocorre aos 5-6 anos e somente por volta dos 14-
17 anos é que algumas fêmeas sofrem inversão sexual tornando-se 
machos (Marino et al., 2001). Este facto associado às agregações que 
formam aquando a altura de reprodução (Zabala et al., 1997) e ao 
seu comportamento curioso, amistoso e territorial perante a presença 
humana, torna esta espécie particularmente suscetível à sobrepesca.
 Na costa sul do Algarve onde a sua presença já foi indicada 
como abundante por mergulhadores e caçadores subaquáticos, desde 
os anos 90 que quase não havia registo de observações. Enquadrado 
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num projeto de repovoamento com espécies produzidas em Aquacultura,  
tendo em consideração que se trata de uma espécie carismática e com 
elevado valor ecológico, foi iniciado o seu estabulamento na Estação 
Piloto de Piscicultura de Olhão (IPMA) por ser uma espécie importante 
ao nível do ecossistema visto ser um predador com um nível trófico 
elevado (Prato et al., 2013) e também por ser uma espécie emblemática 
para o mergulho recreativo (numa perspetiva de promoção do turismo 
subaquático no Algarve). Foram realizadas experiências de adaptação 
e estudo da residência com meros marcados com marcas convencionais 
e através de telemetria acústica (Lino et al., 2013). Na sequência desses 
resultados foi iniciada, em dezembro de 2016, na Baía de Armação 
de Pêra, uma experiência de repovoamento com meros que 
teve, até agora, resultados muito positivos. Têm sido observados 
meros marcados regularmente perto dos locais de libertação, tendo a 
observação mais recente ocorrido em Fevereiro de 2018. A escolha 
da Baía de Armação de Pêra para esta experiência teve como base a 
adequação do tipo de fundos (fundo rochoso com grutas), os registos 
da existência de meros selvagens na baía (Rodrigues, com. Pess.) e a 
colaboração da comunidade piscatória e do centro de mergulho que 
opera no local.
 Do ponto de vista da riqueza e especificidade de macroalgas, a 
Baía de Armação de Pêra e áreas adjacentes é considerada um enclave 
muito especial e várias publicações científicas corroboram esta premissa. 
Por exemplo nesta zona foram descobertas três novas espécies de 
macroalgas para a ciência como é o caso da Lampisiphonia iberica 
a Antithamnionella multiglandulosa e a Phymatolithon lusitanicum (Secilla 
et al., 2006; Bárbara et al., 2013; Peña et al., 2015). Para além 
das novas espécies identificadas para a ciência na Baía de Armação 
de Pêra, estudos levados a cabo nesta zona, permitiram registar 
17 novas ocorrências de espécies de macroalgas para Portugal 
(Tabela 1). Adicionalmente às novas espécies e novas ocorrências 
existentes na Baía de Armação de Pêra, também se podem salientar 
espécies de interesse biogeográfico devido à sua distribuição muito 
restringida à costa e/ou com limite de distribuição na costa portuguesa, 
como é o caso do Codium bursa, Phyllariopsis brevipes ou Peyssonnelia 
harveyana.
 Outro grupo de organismos em destaque na baía, são os 
briozoários. Estes animais são invertebrados de reduzidas dimensões, 
cuja a maioria das espécies ocorre em colónias, formando estruturas 
das mais diversas formas. Em Portugal, até 2010, sabia-se da existência 
de cerca de 100 espécies destes organismos. Contudo, um trabalho 
publicado por Souto et al. (2010) contibuiu de forma muito significativa 
para o desenvolvimento do conhecimento deste grupo de organismos, 
a nível nacional.

O ambiente 
marinho no Algarve 
é influenciado 
por três regiões: 
a Lusitânica, a 
Mediterrânica e a 
Mauritânica

 Neste trabalho foi feito um levantamento das espécies de 
briozoários existentes no Algarve, mais concretamente, na Baía de 
Armação de Pêra. Neste estudo foram identificadas 57 espécies 
destes animais, das quais 16 com primeiro registo para Portugal. 
Destas novas ocorrências, identificou-se uma espécie cuja ocorrência 
é, não só nova para Portugal, mas também para águas 
continentais europeias. Adicionalmente às novas ocorrências, foram 
descobertas 8 novas espécies de briozoários para a ciência, 
sendo estas Hippoporina teresae; Schizoporella spinosa; Fenestrulina 
inesae; Celleporina derungsi; Dentiporella saldanhai; Rhynchozoon 
celestinoi e Rhynchozoon rosae (Fig.14). Segundo os autores, esta 
grande diversidade de briozoários deve-se à localização geográfica 
do Algarve. O ambiente marinho no Algarve é influenciado por três 
regiões: a Lusitânica, a Mediterrânica e a Mauritânica, como tal, 
verifica-se a dispersão de espécies, provenientes destas regiões, para 
o Algarve. Por exemplo, neste estudo foram identificadas espécies 
que se julgavam só existir no Mar Mediterrâneo. Estas espécies foram 
observadas frequentemente em águas pouco profundas durante as 
campanhas de amostragem na baía. Este trabalho (Souto et al., 2010), 
vem assim confirmar o estatuto de exceção desta baía relativamente 
à biodiversidade marinha.

Figura14: Atributos biológicos de elevada importância na Baía de Armação de Pêra. Nesta zona podem-se encontrar 3 tipos 
de habitats que têm estatuto de protecção por várias entidades nacionais e internacionais. São estes os bancos de maerl, as 
pradarias marinhas e os jardins de gorgónias. Nesta figura estão também representados pontos de amostragem onde foram 
identificadas novas espécies, como as de briozoários e o Fusinus albacarinoides e espécies emblemáticas como os cavalos 
marinhos (Fontes: Gonçalves et al., 2008; Souto et al., 2010).
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 Em suma, vários estudos científicos evidenciam a singularidade 
biológica e ecológica da Baía de Armação de Pêra, destacando a 
estreita influencia e relação desta área com o Mar Mediterrâneo, 
reflectindo-se particularmente na composição e variedade de espécies 
presentes nesta baía.

3.4. Habitats
 Fazendo uso do vasto esforço de mapeamento da costa algarvia 
e no âmbito do projecto europeu MESHATLANTIC (www.meshatlantic.
eu), os habitats foram classificados segundo as normas europeias 
standardizadas EUNIS.
 De acordo com esta nova metodologia, destacam-se 7 novos 
habitats inexistentes na classificação EUNIS para a costa central 
algarvia, dos quais 6 destes habitats estão presentes na zona da Baía 
de Armação de Pêra (Monteiro et al., 2013a; Monteiro et al., 2013b; 
Henriques et al., 2015; Monteiro et al., 2015) (Fig.15). Dos 6 tipos 
de habitat existentes na Baía de Armação de Pêra, 3 deles ocorrem 
em substrato rochoso, cuja área representa 67% da zona da Baía de 
armação de Pêra, enquanto que os restantes 3 tipos de habitat ocorrem 
em sedimento móvel, que perfaz os restantes 33% desta área:  
 - A4.27_PT1 - Jardins de gorgónias com a presença de 
Parazoanthus axinellae e esponjas: Este tipo de habitat está localizado 
nas áreas rochosas do circalitoral, ocorrem em profundidades a começar 
nos 20m estendendo-se a maiores profundidades e são claramente 
diferentes de outros habitats costeiros. Este habitat é caracterizado 
pela alta diversidade e densidade de espécies de gorgónias, e outros 
cnidários, esponjas, briozoários, ascídias e gastrópodes. 
 Os jardins de gorgónias são habitats frágeis e vulneráveis a 
diversas atividades tais como a pesca, as descargas de sedimentos, 
poluição marinha e alterações climáticas. Estes habitats, na cota dos 
15-30m, estão referenciados na convenção OSPAR (http://www.
ospar.org) como habitats ameaçados ou em declínio. Na zona da Baía 
de Armação de Pêra, este habitat apresenta uma área de 0,4km2. 
 - A3.24_PT2 - Bolma rugosa e Myriapora truncata em 
associação com Lithophyllum incrustans: Este habitat pode ser 
encontrado em zonas rochosas do infralitoral em profundidades entre os 
15 e os 30m. É caracterizado por uma epifauna extremamente diversa 
com duas espécies indicadoras a Bolma rugosa (gastrópode) e o falso 
coral Myriapora truncata (briozoário). Embora em baixas densidades, 
espécies de gorgónias como a Eunicella verrucosa podem ocorrer nestes 
habitats.
 Estes habitats são frágeis e estão particularmente vulneráveis 
à atividade da pesca, descargas de dragagens, poluição marinha e 
alterações climáticas. Dos 6 tipos de habitats existentes na zona de 
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Armação de Pêra, este é o que apresenta maior representatividade, 
com uma área de 40,4km2. 
 - A3.24_PT3 - Anemonia sulcata e Paracentrotus lividus 
em associação com Dictyota dichotoma: Este habitat apresenta-se 
em todo o espectro de profundidade desde os 0m até aos 30m de 
profundidade, em zonas de rocha do infralitoral. A energia das ondas 
e das correntes, assim como a fração de luz que atinge o fundo são 
de extrema importância para este habitat onde a presença de algas 
é predominante, principalmente a Dictyota dichotoma e a Cystoseira 
usneoides.
 Este habitat por norma encontra-se próximo de baías costeiras 
protegidas e pequenas ilhas e costuma albergar a espécie de gorgónia 
Eunicella verrucosa que, segundo a IUCN, está sob risco de extinção a 
médio prazo (IUCN, 2018). Como os habitats anteriormente referidos, 
este habitat é bastante vulnerável às atividades da pesca, descargas de 
dragagens, poluição marinha e alterações climáticas e apresenta uma 
área de 22,6km2 na zona da Baía de Armação de Pêra.
 - A5.23_PT4 - Ophiura spp. em areia fina do infralitoral: 
Este habitat pode ser encontrado no infralitoral de substrato móvel em 
profundidades dos 0 aos 30m. O substrato pode variar desde areia 
fina a sedimento mais grosseiro, com aglomerados de Maerl. A riqueza 
específica deste habitat caracteriza-se pela grande abundância de 
equinodermes, caranguejos eremitas e outras espécies de decápodes.

Figura 15: Mapa com a distribuição dos habitats EUNIS. 6 dos 7 habitats EUNIS identificados para a costa sul algarvia 
encontram-se na zona de destaque.
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 Sendo um habitat de substrato móvel, este é particularmente 
vulnerável a atividades como as dragagens, atividades pesqueiras como 
a ganchorra e o arrasto, poluição marinha e alterações climáticas. Na 
Baía de Armação de Pêra este habitat ocupa uma área de 30,3km2.
 - A5.25_PT5 - Ophiura texturata e comunidades de 
caranguejos em areia fina do circalitoral: Este habitat pode ser 
encontrado nas zonas de sedimento móvel, em profundidades entre os 
20 e os 30m. Assim como no habitat anteriormente referido, o sedimento 
pode variar desde areias finas até sedimento grosseiro com depósitos 
de Maerl. 
 Sendo transversal ao substrato móvel, atividades como o arrasto 
a ganchorra e dragagens são altamente impactantes a este habitat, 
assim como a poluição marinha e alterações climáticas. Na zona de 
interesse este habitat tem uma representatividade bastante baixa, com 
uma área de 0,1Km2. 
 - A5.36_PT6 - Ophiocomina nigra e Suberites domuncula 
em vasa fina do circalitoral: Por norma, este habitat encontra-se em 
zonas de vasa em profundidades dos 20 aos 30m. A comunidade de 
epifauna é muito semelhante às comunidades existentes nos habitats de 
areia circundantes. No entanto é de salientar que as espécies típicas 
destes habitats são as estrelas do mar Ophiocomina nigra e Ophiothrix 
fragilis.
 Este habitat tem uma área de 0,7km2 na zona da Baía de 
Armação de Pêra, e é vulnerável a atividades de pesca como a 
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ganchorra e o arrasto, poluição marinha e alterações climáticas.
 Dos 6 habitats acima descritos, é importante destacar os jardins 
de coral (ou jardins de gorgónias) (Fig.15), devido à sua complexidade 
estrutural e enorme variedade de espécies que este habitat alberga. 
Apesar da riqueza que este tipo de habitat representa, este está sujeito a 
diversos tipos de impactos aos quais é bastante vulnerável. Infelizmente 
os jardins de gorgónias encontram-se ameaçados ou mesmo em declínio, 
pelo que a sua conservação deve ser uma prioridade.
 Tal como os jardins de gorgónias, as pradarias de ervas 
marinhas Cymodocea nodosa e os bancos de Maerl (ambos também 
presentes nesta zona) (Fig.14) fazem parte da lista OSPAR de habitats 
ameaçados ou em declínio e, como tal, merecem ser protegidos.
 De acordo com os dados conhecidos e disponibilizados, as 
agregações de Maerl (bancos de Maerl) na Baía de Armação de 
Pêra apresentam uma área de 2.7km2 (Fig.15). Na costa continental 
portuguesa, este tipo de habitat está restringido à costa sul do 
Algarve, apresentando uma área total aproximada de 2.8km2, o 
que significa que cerca de 96% deste tipo de habitat se encontra 
presente nesta baía (Peña et al., 2009).
 Relativamente às pradarias de Cymodocea nodosa (ervas 
marinhas), a sua presença é bastante vestigial, ocorrendo apenas em 
algumas praias da área estudada. Contudo, nas áreas adjacentes à Baía 
de Armação de Pêra sabe-se que estas pradarias ocorrem em vários 
locais: na praia dos Arrifes, no Barranco e na praia da Marinha (Fig 15). 
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3.5. Processos ecológicos e valorização do ecossistema
 As fases larvares dos organismos marinhos são particularmente 
sensíveis e vulneráveis à disponibilidade de alimento. De tal forma 
que certos autores afirmam que a disponibilidade de alimento no meio 
aquando da transição de alimentação endógena para a alimentação 
exógena por parte das larvas de peixe é mais crítica que a própria 
eclosão para a sua sobrevivência (Balon, 1984). 
 Um trabalho desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento 
de Chícharo (1996), intitulado de “Métodos de avaliação do estado 
nutricional em larvas de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) aplicados 
ao estudo das condições de sobrevivência no meio natural” avaliou as 
condições bióticas e abióticas mais significativas para a sobrevivência 
das larvas da sardinha, ao longo da costa norte espanhola e algarvia. 
 No Algarve foram feitas amostragens em quatro zonas distintas 
(na zona do Guadiana; na zona da Ria Formosa; zona em frente a 
Albufeira e em frente a Sagres), nestas zonas foram feitos transectos 
de amostragem começando de próximo de terra para zonas mais 
profundas.
 Os resultados deste trabalho demonstram que, de uma 
forma geral, o transecto da zona Oeste de Albufeira (transecto mais 
próximo da Baía de Armação de Pêra) apresentou características 
particulares quer a nível abiótico quer a nível biótico, que 
favorecem o crescimento e sobrevivência das larvas de sardinha. 
Nesta zona registaram-se os valores mais elevados de condição larvar, 
ou seja, as larvas de sardinha apresentavam melhor estado de nutrição. 
Além disso, não foram amostrados indivíduos em stress alimentar ao 
longo do transecto de Albufeira. De facto, neste trabalho o valor mais 
elevado de alimento disponível foi encontrado na zona de Albufeira, 
na estação de amostragem mais junto a terra (Fig. 16). Também foi 
estudada a abundância dos predadores zooplanctónicos, e tal como 
nas recolhas de microplâncton, o transecto de Albufeira apresentou 
também valores significativamente superiores em relação aos restantes 
locais estudados na costa algarvia. Estes resultados indicam que, de 
facto, a zona de Albufeira apresenta não só melhores condições para 

o desenvolvimento larvar de peixes, como também apresenta maiores 
densidades de organismos planctónicos.
 Outros fatores abióticos estudados, como a velocidade do 
vento e a turbulência registaram valores mais elevados no transecto de 
Albufeira onde a condição larvar foi máxima, tendo a velocidade do 
vento atingido um valor próximo do considerado ideal (5-6m/s) para a 
sobrevivência larvar.

3.6. Caracterização oceanográfica
 A Baía de Armação de Pêra está situada no lado oeste da 
costa sul do Algarve, localizada no setor noroeste do Golfo de Cádis. 
As correntes locais estão integradas na circulação de mesoscala e na 
circulação de escala regional observadas no Golfo de Cádis. A margem 
norte do Golfo de Cádis é uma região caracterizada por uma grande 
produtividade primária associada a uma dinâmica de mesoscala intensa, 
induzida por uma gama variada de mecanismos de forçamento. A região 
é dominada por eventos de afloramento, induzidos pelos ventos de norte 
e de oeste nas costas oeste e sul da Península Ibérica, respetivamente, e 
pelo desenvolvimento de uma corrente associada ao afloramento que flui 
para leste ao longo da margem norte do Golfo de Cádis. Este escoamento 
prolonga de forma contínua a corrente gerada pelo afloramento que ocorre 
na costa oeste. Os eventos de afloramento na costa sul são mais frequentes 
do que se pensava, pois podem acontecer fora do período referido como 
favorável à sua ocorrência, entre a primavera e o outono, nos meses 
de Maio a Outubro (Jacob et al., 2013). Além disso, os eventos de 
afloramento são mais intensos do lado oeste, na região entre o 
cabo de São Vicente e o cabo de Santa Maria, onde se localiza a 
Baía de Armação de Pêra. Os eventos de afloramento alternam com 
períodos em que as águas quentes originárias da parte oriental do Golfo 
de Cádis invadem a região costeira (Relvas et al., 2007). Estes eventos 
ocorrem na ausência de afloramento na região, devido ao relaxamento 
do vento que o origina, e consistem na progressão para oeste de uma 
contra-corrente costeira, quente e salina, desde o setor oriental do Golfo 
de Cádis (Fig. 17). Esta corrente pode ser amplificada em condições de 
Levante, quando o vento característico é predominante do quadrante leste. 
A diferença de temperatura entre as águas que ocupam a plataforma 
continental e as águas do largo promove a ocorrência de regiões frontais 
acentuadas e provoca aumento da produtividade primária. É este padrão 
de circulação, com alternância de águas frias afloradas e corrente para 
leste com águas quentes da contra-corrente costeira para oeste, que 
condicionam e caracterizam as correntes na região da Baía de Armação 
de Pêra.
 Outro aspeto muito importante da hidrodinâmica da região da 
Baía de Armação de Pêra é o clima de agitação marítima. Na costa sul 
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Figura 16: Variação do número de presas (A) e da taxa de crescimento proteico (%/dia) (B) das larvas de Sardina pilchardus nos 
transectos realizados na costa algarvia entre abril e maio de 1992 (Adaptado de Chícharo, 1996),
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do Algarve, e em particular na Baía de Armação de Pêra, a agitação 
marítima é moderada, pois a região não está diretamente exposta às 
componentes da agitação predominantes na costa oeste, nomeadamente 
à ondulação de NW gerada no Atlântico e à vaga associada aos ventos 
locais dos quadrantes de norte. A altura significativa média anual das 
ondas na costa sul é de 1m e apresenta valores inferiores a 1m 
durante 68% do ano, enquanto as ondas com alturas superiores a 3m 
correspondem a menos de 2% das observações (Costa et al., 2001).
 Em relação à direção de propagação das ondas, existem 
dois rumos dominantes: as ondas de W-SW, associadas às condições 
meteorológicas do Atlântico, que correspondem a 71% dos valores 
observados; e as ondas de E-SE, associadas à ocorrência dos ventos de 
Levante, com origem na zona do estreito de Gibraltar, e que correspondem 
a 23% das ocorrências registadas. A Baía de Armação de Pêra é uma 
zona onde há divergência e dispersão da energia das ondas que 
aí incidem, provenientes tanto de W-SW como de E-SE, devido aos 
fenómenos de refração e difração que sofrem na sua propagação em 
direção à costa, tal como acontece nas baías de uma maneira geral. A 
concentração da energia das ondas ocorre nas zonas de convergência 
associadas a cristas submarinas e saliências da costa nas extremidades 
da baía, nomeadamente na extremidade leste, na zona da Galé. Como 
a costa sul do Algarve está resguardada da ação direta dos temporais 
de W-NW que atingem a costa oeste, e que podem ser bastante 
energéticos, a frequência de ocorrência dos temporais é mais baixa. 
Nesta região, os temporais correspondem a períodos em que a altura 
significativa das ondas é superior a 3,5m e ocorrem quase exclusivamente 
durante o inverno. Normalmente são temporais de SW, com curta duração 
e reduzida severidade ou temporais de SE, normalmente associados a 
períodos de onda curtos. 
 No contexto atual, de alterações climáticas a uma escala 
global, prevê-se um aumento do número e, eventualmente, da duração 
de fenómenos extremos, bastante energéticos. Por isso, é expectável um 
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aumento da duração e intensidade de eventos de afloramento e de eventos 
de Levante/contra-corrente costeira, com as consequentes implicações 
na produtividade primária, e um aumento do número de situações de 
tempestade de SW ou de SE na costa sul, com a consequente dissipação 
de grandes quantidades de energia das ondas na zona costeira, e que 
farão sentir o seu efeito na Baía de Armação de Pêra.
 O sistema de marés na costa sul, e em particular na Baía de 
Armação de Pêra, é do tipo semi-diurno, idêntico ao que se observa 
em toda a costa de Portugal, com duas preia-mares e duas baixa-mares 
por dia. A região está sujeita a um regime meso-mareal, com uma altura 
média de maré de aproximadamente 2m, numa gama que varia entre 
1,3m em marés mortas e 2,8m em marés vivas e que pode atingir os 
3,5m em marés equinociais. A propagação da maré gera correntes de 
maré, que na região ao largo da Baía de Armação de Pêra podem 
atingir velocidades da ordem dos 10-15 cm/s. As correntes de maré 
invertem o seu sentido ciclicamente, em função da fase da maré, e a sua 
intensidade pode aumentar em direção à costa, embora na costa sul do 
Algarve não sejam muito intensas, à exceção de zonas localizadas na 
foz dos rios, em zonas estuarinas e nas barras e canais de acesso da Ria 
Formosa e de outras lagoas costeiras de menor dimensão.
 
3.7. Caracterização geomorfológica e hidro-sedimentar
 A Baía de Armação de Pêra é uma entidade geomorfológica 
inserida na costa rochosa do Algarve central e, juntamente com a Baía de 
Lagos, constituem as principais acumulações arenosas nesta costa. A Baía 
de Armação de Pêra é uma célula litoral que deve a sua existência a dois 
fatores:
 (i) ao contributo sedimentar das ribeiras de Alcantarilha e de 
Espiche; 
 (ii) à posição abrigada relativamente à direção predominante das 
ondas de WSW durante 72% do ano (Moura et al., 2007; Oliveira et al., 
2017).
 Do ponto de vista morfológico e hidro-sedimentar, a Baía de 
Armação de Pêra é limitada na sua parte marinha por uma restinga 
arenosa consolidada, ancorada no Cabo Carvoeiro. Essa restinga, 
que testemunha uma antiga linha de costa, está presentemente 
submersa entre os 25m e os 18m abaixo do nível médio do mar, 
tem orientação NW-SE e desenvolve-se aproximadamente paralela 
à atual linha de costa ao longo de 1km. A restinga, é mecanicamente 
resistente, devido ao cimento carbonatado que liga os grãos de areia. Na 
parte continental, o limite da Baía coincide com o limite do leito das águas 
do mar, isto é, o limite do domínio público hídrico marítimo. 
 É a particularidade geomorfológica da Baía acima sintetizada, 
única em toda a zona marinha costeira de Portugal, que garante 

Figura 17: Imagens de satélite de TSM (temperatura da superfície da água do mar) a representar eventos de afloramento 
(esquerda) e de Levante com formação de uma contra-corrente costeira (direita).
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a existência do maior recife natural costeiro de Portugal. Porém, a 
resiliência do recife está dependente do equilíbrio entre vários parâmetros 
ambientais, entre os quais se salientam:
 (i) estabilidade da morfologia e do substrato hospedeiro (restinga 
arenosa consolidada)
 (ii) condições hidrodinâmicas e sedimentares
 (iii) características da água da Baía
 (iv) subida do nível médio do mar
 (iv) ocorrência de eventos extremos. 
 A morfologia da Baía de Armação de Pêra tem-se mantido quase 
inalterada, pelo menos nos últimos 9 000 anos (Moura et al., 2005; 
Costas et al., 2017; Moura et al., 2007). O valor intrínseco da Baía de 
Armação de Pêra, inclui, pois, um vasto repositório da história humana, das 
alterações climáticas e das variações do nível médio do mar (Schneider et 
al., 2010; Infantini et al., 2011; Infantini et al., 2012a, b; Infantini et al., 
2014; Costas et al., 2017; Flemming et al., 2017; Moura et al., 2017).
 Presentemente, é na zona emersa que ocorrem as modificações 
mais preocupantes para a saúde do ambiente marinho na Baía: 
 (i) erosão muito acentuada do cordão dunar que a limita no 
lado continental
 (ii) as ribeiras de Alcantarilha e de Espiche não têm 
comunicação natural superficial com o oceano, pelo que, não 
cumprem a sua função de provimento de sedimento e de nutrientes. 
 Estas alterações são consequência direta da subida do nível 
médio do mar. Este, sobe globalmente a uma taxa de 3 ± 0,4 mm/ano 
e mostra tendência de aceleração (Antunes e Taborda, 2009; Nerem et 
al., 2018).  À carência de sedimento fluvial, adiciona-se a ineficácia do 
transporte de areia ao longo da costa (Horta et al., 2015; Oliveira et al., 
2017). Se, aparentemente, estes factos parecem não afetar diretamente a 
estabilidade do recife, as medidas de prevenção e mitigação da erosão 
da praia que limita a Baía no lado continental, com certeza que o farão. 
Está prevista a alimentação artificial da praia de Armação de Pêra com 
areias provenientes de dragagens, numa parceria entre a ARH Algarve e 
a Administração dos Portos de Sines e Algarve (programa da orla costeira 
do troço Odeceixe-Vilamoura). É expectável que a opacidade da água 
na periferia do recife aumente devido à suspensão dos sedimentos finos 
provenientes das dragagens. A abertura artificial da comunicação entre 
o mar e as ribeiras de Alcantarilha e de Espiche, como as realizadas em 
2013 e 2014, poderão constituir uma ameaça para a qualidade da 
água da Baía de Armação de Pêra.  
 Face ao anteriormente exposto, as potenciais ameaças para a 
resiliência do ecossistema da Baía de Armação de Pêra, se bem que em 
consequência de alterações climáticas e do nível médio do mar, são de 
natureza antrópica e localizam-se no limite continental da mesma. 

Dysidea avara (Schmidt,1862)
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4. Atividades humanas na Baía 
de Armação de Pêra
 Armação de Pêra é uma vila de origem piscatória, cuja 
designação está associada à grande abundância de peixe na sua 
costa, e ao estabelecimento de uma armação de atum na Baía de Pêra, 
há mais de 400 anos. As armações de atum eram sazonais, sendo 
montadas na época da migração dos atuns para se reproduzirem no 
Mediterrâneo, a partir de Abril (migração direita) e desmontadas em 
Setembro, depois da migração em sentido oposto (migração de revez). 
Estas armações eram elementos de riqueza e prosperidade que atraíam 
pescadores, comerciantes, mas também piratas mouros, motivo suficiente 
para a construção da fortaleza de Santo António, edifício emblemático 
da paisagem urbana da vila. De acordo com documentos antigos, a 
comunidade piscatória de Armação, dependia de outras artes de pesca 
e de outras espécies, nomeadamente da sardinha, que capturavam 
com as artes de xávega, pescaria que chegou a ser a mais rentável 
no século XIX. Com a alteração nas rotas de migração do atum, a 
meio do século XX, as armações capturavam principalmente sardinhas e 
cavalas, acabando rapidamente por entrar em declínio, desaparecendo 
em poucos anos. Atualmente, as principais rotas que atravessam a 
Armação são as dos turistas, atividade que sustenta economicamente a 
localidade e que vive muito da praia e do mar. De facto, os traços de 
identidade cultural ainda recaem na comunidade de pescadores, 
que continuam, a embarcar a partir do areal da praia,  a fazer 
a pesca artesanal que traz o pescado mais fresco e ex-líbris da 
região como os pargos, os salmonetes, os polvos e as lulas. E este 
retrato só fica completo incluindo as novas atividades de Armação, que 
passam pela restauração com estrelas Michelin, ao mergulho de recreio 
em locais com roteiros científicos subaquáticos implementados, aos 
passeios às grutas e algares de barco ou de caiaque, e ao avistamento 
de aves na Lagoa dos Salgados ou de golfinhos e baleias ao largo de 
Armação.

4.1. Pesca
 De acordo com Gonçalves (2015), a pesca em Armação de 
Pêra desenvolve-se a partir da praia, a Praia dos Pescadores, e se em 
tempos idos as embarcações eram levadas para o mar e trazidas para o 
areal “a braços”, agora existe um trator moderno que veio para substituir 
a força humana. Em 2000 existiam 54 embarcações registadas e 73 
pescadores inscritos. Estes números são substancialmente superiores, 
relativamente a 2015, onde apenas 15 embarcações e cerca de 
30 pescadores operavam regularmente (Gonçalves, 2015). Unico 
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porto pesqueiro do concelho de Silves, tem uma lota da Docapesca, 
que funciona para armazenamento no frio, fornecimento de gelo e 
para um primeiro registo e pesagem, uma vez que a gestão é feita 
em parceria com a associação de pescadores locais. Depois do 
armazenamento, pesagem e registo, o pescado é transportado numa 
carrinha da associação de pescadores, para a lota de Portimão ou de 
Quarteira para ser comercializado.
 As artes de pesca mais utilizadas são os covos para o polvo, 
recurso pesqueiro de eleição dos pescadores algarvios dado o seu 
valor económico. As redes de tresmalho e emalhar, designadamente 
a rede do salmonete, continuam a fazer parte do quotidiano dos 
pescadores da baía. As espécies mais capturadas, para além do polvo, 
são os linguados, azevias, salmonetes, chocos, robalos e douradas. 
Há igualmente uma pesca peculiar dedicada à navalheira, que se faz 
com covos próprios de abril até dezembro. Ainda segundo Gonçalves 
(2015), as artes de xávega e de secada eram artes de pesca com peso, 
mas que deixaram de ter expressão, muito por causa de uma constatação 
comum dos pescadores mais antigos da baía: “havia mais peixe do que 
há agora”. 
 Sendo a gastronomia um cartão-de-visita de qualquer povoação 
piscatória, os pratos típicos de Armação são ricos e diversificados. A 
caldeirada de peixe (xarrocos, tremelgas, raias, safios e peixes de 
escama) é famosa, mas diz quem sabe que o melhor da caldeirada 
são as papas ou massinha do caldo que se fazem a seguir, utilizando 
o caldo da caldeirada. Os chocos, lulas e os peixes de escama são 
bem trabalhados em ensopados ou simplesmente grelhados. Mas o 
polvo, e principalmente a moreia frita com azeite e alho, são os petiscos 
mais apreciados pelas gentes do mar de Armação de Pêra (Gonçalves, 
2015). A associação de pescadores é dinâmica e orgulhosa das suas 
conquistas no melhoramento da Praia dos Pescadores, incluindo: os 
apoios de pesca, o telheiro para abrigo de artes de pesca, o trator 
para as manobras de varação e a co-gestão da lota e a carrinha de 
transporte de pescado. 
 Tendo em conta o legado cultural particular da pesca 
local practicada na Baía de Armação de Pêra e o uso de artes 
artesanais, esta actividade tem potencial para o estabelecimento 
de mecanismos de valorização do pescado, apanhado através de 
artes sustentáveis e de impacto reduzido, desenvolvidas no âmbito de 
uma AMP de interesse comunitário, sendo esta uma possibilidade de 
contrapartida a ser proposta aos pescadores locais.

4.2. Turismo
 Em Portugal, e mais especificamente na área de estudo, a oferta 
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ecoturística costeira oferece aos visitantes um crescente número de 
experiências em que o turista é colocado em contacto direto com o meio 
ambiente e com as suas particularidades de interesse. De facto, a oferta 
de atividades recreativas de natureza é cada vez mais diversificada, 
incluindo atividades como o surf, o mergulho (com escafandro autónomo 
ou em apneia), a pesca recreativa (de costa, embarcada ou submarina), 
passeios de barco à volta da costa, a observação de cetáceos (tais como 
baleias e golfinhos) e a observação de aves marinhas. Na realidade, 
estas atividades recreativas, cada vez mais procuradas pelo público, 
são, quando bem implementadas, compatíveis com a conservação 
da biodiversidade funcionando, simultaneamente, como motores de 
desenvolvimento das economias locais.
 Neste contexto, no âmbito do projeto EcoSub - CCMAR foram 
desenvolvidas diversas atividades associadas ao turismo marinho 
sustentável, desenvolvendo-se e implementando-se uma rede de roteiros 
subaquáticos em alguns dos locais costeiros mais apetecíveis para a 
prática do mergulho, de forma a impulsionar a oferta de mergulho na 
região, em particular na Baía de Armação de Pêra. Simultaneamente, 
pretendeu-se promover a proteção dos ambientes visitados, aumentando 
a consciencialização ambiental dos utilizadores (Rangel et al., 2008; 
Rangel et al., 2009; Rangel et al., 2011; Rangel, 2014; Rangel et al., 
2014; Rangel et al., 2015).
 A rede de roteiros, que se iniciou em 2008 durante a época 
balnear, e que se mantém sempre que se verificam condições atmosféricas 
e logísticas adequadas inclui, na zona de estudo, quatro trajetos para 
efetuar em apneia (Praia da Marinha em Lagoa, Praia dos Arrifes e 
Praia de São Rafael em Albufeira), e um para efetuar em mergulho com 
escafandro autónomo (local de mergulho “Poço” na Baía de Armação 
de Pêra). As zonas selecionadas obedeceram a critérios de excelência 
em biodiversidade apresentando, em alguns casos, características 
excecionais, como as pradarias de ervas marinhas (da espécie 
Cymodocea nodosa) da Praia dos Arrifes e da Praia da Marinha, ou 
a diversidade de habitats típicos da região costeira subtidal algarvia, 
como os que ocorrem na zona de mergulho “O Poço”, na Baía de 
Armação de Pêra (Fig.18).
 Os roteiros encontram-se dotados com diferentes ferramentas 
de educação e interpretação ambiental, guiando os utilizadores ao 
longo de trajetos subaquáticos predefinidos, com pontos interpretativos 
identificados através de placas acrílicas (presas ao substrato ou 
associadas a boias à superfície da água) dotadas de informação 
específica (Rangel, 2014). 
    Os roteiros, para além de amplamente publicitados nos meios 
de comunicação locais, foram operados sempre em estreita ligação 
com intervenientes locais: centros de mergulho, operadores de praia e 
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outras entidades, como o Centro de Ciência Viva de Lagos, com quem 
foram promovidas diversas atividades de educação e interpretação 
ambiental no roteiro da Praia dos Arrifes. Paralelamente, foi editado um 
livro, com a Agência de Desenvolvimento do Barlavento (ADB) (Rangel 
et al., 2015), que permite a execução autónoma dos roteiros a todos os 
visitantes da região, contento diversa informação de caráter ambiental.
 No âmbito deste projeto foram efetuadas diversas análises 
através de: mapeamento de biodiversidade marinha, questionários 
presenciais a visitantes e mergulhadores, acompanhamento de mergulhos, 
desenho de ferramentas interpretativas, elaboração de atividades de 
consciencialização e educação ambiental, entre outras (Rangel, 2014). 
De uma forma generalista, os participantes, que efetuaram a visita aos 
roteiros, participaram nos questionários ou em alguma outra atividade 
desenvolvida, indicaram claramente a necessidade de preservar o 
património biológico, paisagístico e ambiental da área de estudo, 
enfatizando a excelência das experiências vivenciadas. De facto, a 
grande maioria dos intervenientes considerou o projeto, e sobretudo 
a rede de roteiros desenvolvida, como inovador, considerando o seu 
elevado potencial para promover a consciencialização ambiental dos 
visitantes e promover a economia local de forma sustentável e estruturada.
Assim, ainda que determinados fatores identificados ao longo do 
projeto, tenham sido considerados menos favoráveis para a prática 
das atividades recreativas de costa na área de estudo (como algumas 
infraestruturas de apoio às áreas de mergulho, agora devidamente 
assinaladas), considerou-se que as ferramentas metodológicas estão 
criadas e definidas, e que os diversos agentes se encontram recetivos 
para desenvolver este formato de atividades ecoturísticas costeiras, 

Figura18: Roteiros desenvolvidos para a Praia da Marinha e para o “Poço”, na Baía de Armação de Pêra. (Adaptado de Rangel 
et al., 2008, 2014)
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reconhecendo-lhes a importância e a solidez necessária para a mudança 
de paradigma no turismo costeiro da região.
 Deste modo, a definição de uma Área Marinha Protegida 
na área será, por tudo o explanado, uma mais-valia essencial 
para a efetiva promoção dos valores de consciencialização e 
proteção ambiental enfatizados ao longo deste e de outros projetos 
que o CCMAR tem vindo a promover numa área com características 
naturais tão únicas, ricas e carismáticas como a Baía de Armação de 
Pêra. A acrescentar que a AMP beneficia com os resultados de projetos 
como a rede de roteiros subaquáticos que, por seu lado, podem ser 
ampliados, melhorados e potenciados, criando uma área dotada de 
uma rede ecoturística costeira única e de valor inestimável, não só para 
a preservação da biodiversidade, como também para o incremento da 
consciencialização ambiental e para a promoção da economia local.

4.3. Efluentes urbanos - Emissário submarino de ETAR
 Para além das duas atividades acima descritas, na baía 
de Armação de Pêra existe um emissário submarino da estação de 
tratamento de águas residuais (ETAR) de Albufeira Poente. O efluente 
desta ETAR situa-se a cerca de 1600m ao largo da praia da Galé e a 
uma profundidade de 15m (Fig.19)(S.N.I.R, 2018).
 Esta ETAR, cujo arranque ocorreu em 2009, situa-se na 
freguesia da Guia e serve os Municípios de Albufeira, Silves e Lagos 
e tem capacidade para servir uma população de aproximadamente 
134.000 habitantes, o que equivale a um caudal médio diário de 
28.119m3/dia. Esta instalação, para tratamento das águas, contempla 
etapas de tratamento preliminar, constituído por gradagem mecânica e 
desarenamento/desengorduramento, tratamento biológico, tratamento 
físico-químico e desinfeção. Havendo uma fase extra de tratamento com 
vista à produção de água de serviço (Águas do Algarve, 2018). 
 As águas de serviço que não são reutilizadas no recinto da ETAR 
são descarregadas na Ribeira de Espiche ao passo que a água que 
não sofre o tratamento extra é descarregada pelo emissário existente na 
baía de Armação de Pêra. 
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 Embora a qualidade da água descarregada na baía de 
Armação de Pêra cumpra os valores legais em vigor, não deixa de ser 
uma fonte de poluição (Fig.19). Segundo o site das Águas do Algarve 
(www.aguasdoalgarve.pt), a água descarregada apresenta valores 
de carência biológica de oxigénio (CBO5) de 25mg/L O2; carência 
química de oxigénio (CQO) de 125mg/L O2; sólidos suspensos totais 
(SST) de 35mg/L; nitratos totais (NT) 10mg/L; fósforo total (PT) de 
1mg/L e E. coli de 2000 NMP/100ml.
 Este efluente pode vir a contribuir para a diminuição de 
qualidade de águas locais e consequentemente da biodiversidade local, 
dependendo da eficiência e do tipo de tratamento efetuado sobre as 
águas residuais domésticas. Uma AMP nesta zona, será um elemento de 
pressão e exigência para um tratamento exemplar das águas residuais, 
adaptado às flutuações sazonais da população e compatível com uma 
área de proteção de valores naturais de exceção.

4.4. Aquacultura em mar aberto (“Offshore”)
 Em 2014, a produção nacional aquícola gerou uma receita de 
50,3 milhões de euros. Estes valores correspondem a uma produção 
de 10791 toneladas de produtos aquícolas, sendo que a região 
do Algarve foi a que mais contribuiu para estes valores, tendo tido 
uma produção de 4676 toneladas, o que corresponde a 43,3% da 
produção aquícola nacional (https://eaquicultura.pt). 
 Em dezembro de 2008, por Despacho da CIAM (Comissão 
Interministerial para os Assuntos do Mar), foi determinada a elaboração 
do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) sobre o espaço 
marítimo Português. Neste plano identificaram-se um conjunto de zonas 
de potencial aquícola suscetíveis de serem atribuídas para instalações 
de novos estabelecimentos de exploração aquícola. Destes, estão 
também contemplados a criação de novas áreas de produção aquícola 
em mar aberto, sendo que uma destas zonas potenciais se situa na Baía 
de Armação de Pêra, cuja área ultrapassa os 60km2, correspondendo 
a 2/3 da área total da zona destacada por este trabalho (Fig. 19) 
(https://eaquicultura.pt; http://webgis.dgrm.mam.gov.pt). 
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 Embora o setor da produção aquícola seja uma atividade 
de substancial relevância para a economia nacional, a maioria 
destes tipos de produção não deixam de ter impactos nefastos para 
o ambiente marinho. No que toca à produção em mar aberto, estes 
impactos podem contribuir para o aumento da poluição, perda 
de biodiversidade, eutrofização, etc. Mais concretamente, foram 
observadas diversas alterações no meio marinho afeto às zonas de 
produção aquícola tais como: o aumento da produção de algas nas 
imediações das aquaculturas; a redução da concentração de oxigénio 
dissolvido na zona de interface entre o sedimento e a coluna de água 
e o enriquecimento dos substratos com matéria orgânica e inorgânica; 
alteração na abundância, biomassa e biodiversidade das comunidades 
bentónicas; introdução de espécies não indígenas invasoras; alterações 
dos padrões de distribuição e produção de fitoplâncton e também os 
efeitos causados pela toxicidade dos diferentes componentes químicos 
usados nas aquaculturas, como por exemplo, os antibióticos (Lalumera et 
al., 2004; Primavera, 2006; Aguado-Giménez et al., 2007; Holmer, 
2010; Afonso, 2011; Sara et al., 2011; Ottinger et al., 2016).   
 Dada a evidente importância ecológica e vulnerabilidade da 
Baía de Armação de Pêra, a designação de uma zona potencial de 
aquicultura nesta área representa um constragimento óbvio. Sabendo 
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Figura19: Zona da Baía de Armação de Pêra com presentes e futuras ameaças à biodiversidade marinha desta região. Aqui 
encontra-se o efluente do emissário submarino da ETAR de Albufeira Poente, que representa uma fonte de poluíção. Nesta zona 
está definida uma zona de extracção de areia, com uma área próxima dos 11km2 dentro da zona de destaque. No Plano 
do Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) está planeada uma área destinada a concessões de actividades de produção 
aquícola, com uma área superior a 60Km2 que se situa na Baía de Armação de Pêra. 

dos vários impactos negativos que as aquaculturas têm no ambiente 
marinho, a alocação deste tipo de atividades na zona de maior valor 
ecológico da costa central algarvia é sem dúvida um exemplo a não 
seguir. Graças a trabalhos como este e os citados neste relatório, 
o planeamento espacial marítimo pode ser melhor suportado e 
possivelmente alterado, a fim de rever a alocação de actividades de 
elevado impacto negativo na zona, a fim de serem localizadas em 
zonas com valor ecológico inferior. Em 2014 e 2017, membros do 
CCMAR publicaram um relatório e artigo científico, respetivamente, nos 
quais se fizeram análises espaciais marítimas a fim de definir zonas 
mais adequadas às aquaculturas em mar aberto, tendo em conta os 
atributos biofísicos da costa algarvia e a dimensão humana (Henriques 
et al., 2014; Henriques et al., 2017).   

4.5. Extração de areias
 Tal como a zona de aquacultura potencial, na zona da Baía de 
Armação de Pêra está definida uma zona de empréstimo para extração 
de areias para reposição nas praias próximas desta zona (Fig. 19). 
A área total desta zona de extração de areias totaliza pouco mais de 
18km2, dos quais, cerca de 11km2 se sobrepõem à zona de destaque.
 As dragagens são atividades de grande importância para o 
desenvolvimento económico, mas também são extremamente impactantes 
não só nas zonas dragadas, como nas suas imediações. Os impactos 
destas atividades podem ser temporários, como por exemplo, a remoção 
imediata da fauna e flora, ou de longo termo, como as alterações dos 
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habitats e consequentes alterações das funções ecológicas do fundo 
marinho que atua como habitat para inúmeras espécies bentónicas e 
zona de alimentação para várias espécies de peixes (Dalfsen et al., 
2000; Desprez, 2000). 
 Para além dos impactos diretos nas zonas dragadas, devido 
ao levantamento do sedimento aquando a dragagem, este é facilmente 
transportado por correntes. Este facto leva a que habitats bastante 
sensíveis à deposição de sedimentos, como os jardins de gorgónias, 
por exemplo (presentes na zona da Baía de Armação de Pêra), possam 
ser indiretamente impactados por esta atividade. 

5. Processo de criação da AMP 
de interesse comunitário da Baía 
de Armação de Pêra
5.1. Abordagem com base no ecossistema e em processos 
participativos
 A abordagem com base no ecossistema (Ecosystem Based 
Approach) requer uma maior integração da dimensão humana na gestão 
dos ecossistemas marinhos e uso de novos protocolos e ferramentas 
de caráter holístico, inclusivo e participativo. Partilha de conhecimento 
entre utilizadores, co-gestão de recursos, etc., têm ganho cada vez mais 
relevo nas agendas políticas e académicas, contudo a sua utilização 
na gestão dos ecossistemas marinhos continua bastante limitada a nível 
nacional e europeu. Por exemplo, a co-gestão conta com a cooperação 
– através de acordos e partilha de responsabilidades e direitos - entre 
os vários utilizadores (i.e. pescadores, gestores, decisores políticos, 
cientistas, etc.) permitindo a tomada de decisão conjunta na gestão dos 
recursos ou de uma área. A integração dos utilizadores na gestão de 
uma AMP reveste-se de várias vantagens (ver Gutiérrez et al., 2011). 

Por um lado, ao integrar os utilizadores desde as fases iniciais da 
implementação da AMP fomenta a aceitação social da AMP dentro 
da comunidade e permite que o seu desenvolvimento esteja alinhado 
com as expectativas dos utilizadores. Por outro lado, a integração dos 
utilizadores na gestão favorece também o alcance dos objetivos de 
conservação para os quais a AMP foi criada, através do estabelecimento 
de objetivos de conservação partilhados entre as partes interessadas e 
do desenvolvimento de mecanismos de fiscalização e monitorização 
informais entre os utilizadores. A nível nacional, e apesar da co-gestão ter 
sido posta em prática em casos muitos pontuais da gestão dos recursos 
marinhos, existem casos de sucesso que corroboram as vantagens 
deste tipo de gestão. Um deles prende-se com o estabelecimento de 
uma AMP no monte submarino Condor (Açores) através de modelo de 
governança participativo entre os diferentes utilizadores, que não só 
fez desta AMP um caso de sucesso como também estimulou uma série 
de discussões públicas para a criação de outras AMP na região dos 
Açores. Outro exemplo interessante é dado pelo projecto ‘Co-Pesca - a 
Co-Gestão como solução para uma pesca sustentável no eixo Peniche-
Nazaré’, que também contou com o apoio da FOA, e que juntou vários 
utilizadores, num debate transparente e participativo, com o objetivo 
de identificar as pescarias mais adequadas a serem geridas através de 
um processo de co-gestão de forma a promover sua a sustentabilidade 
económica, social e ambiental. 
 A Baía de Armação de Pêra constitui um cenário privilegiado 
para implementar uma AMP através de um processo participativo 
e da base para o topo, uma vez que grande parte das atividades 
que ocorrem na zona (por ex: pesca local, atividades marítimo-
turísticas) estão organizadas em associações havendo, assim, 
interlocutores - válidos e aceites dentro da comunidade - para 
participarem nas discussões conducentes à criação de uma AMP 
de interesse comunitário. Além disso, como a Baía de Armação 
de Pêra foi alvo de vários projetos de investigação, desenvolvidos 
nos últimos anos pelo CCMAR e pela Universidade do Algarve, 
permitiu o desenvolvimento de sinergias e parcerias com vários 
utilizadores relevantes alicerçando uma base sólida para a 
implementação de um processo deste tipo.

5.2. Critérios orientadores para a seleção e criação de uma 
AMP em contexto participativo 
 Uma AMP deve ser rigorosamente planeada e suportada 
por objetivos de conservação claros, para que possa ser localizada, 
desenhada e regulada de forma a responder aos objetivos propostos. 
O planeamento de uma AMP assenta no pressuposto de que existem 
medidas de conservação, que têm de gerir atividades humanas 
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numa zona específica delimitada, e que por isso, devem integrar as 
componentes sociais, culturais e económicas. O planeamento de uma 
AMP deve ser realista, para que os objetivos propostos possam ser 
endereçados através de medidas que possam ser aceites, cumpridas 
e não ponham em causa as vidas das populações locais, se 
exclusivamente dependentes da zona em questão. No entanto, embora 
as AMP devam ser realistas, estas também devem aspirar a promover, 
de facto, a proteção (em relação às atividades existentes no local e 
nas áreas circundantes). Nesse sentido, deve ser reconhecido que 
as atividades humanas e os bens e serviços usufruídos assentam 
em ecossistemas saudáveis e duradouros, e que por isso devem 
ser conservados. Estas premissas devem estar presentes quando se 
sugere a criação de uma AMP e todos os atores envolvidos devem 
aceitar que existem. Uma AMP não é apenas uma linha num mapa que 
atrai visitantes pelo seu estatuto. Tem de ter uma visão (traduzida em 
objetivos) e regulamentação coerente que confira proteção eficiente. 
Gerir diferentes tipos de atividades, com diferentes expectativas e graus 
de dependência local é muito desafiante e potencialmente contencioso.
 Como referido no ponto anterior, os processos participativos, 
embora trabalhosos e demorados, parecem ser, até hoje, a melhor 
forma de abordar os desafios das AMP, i.e. serem eficientes (aceites, 
cumpridas, geridas, fiscalizadas) e obterem resultados ecológicos 
positivos. Embora sejam processos, há necessidade de se obterem 
resultados (uma AMP eficientemente desenhada e implementada), e 
estes podem não agradar a todas as partes da mesma forma, porque 
medidas de conservação significam restrição de usos, nomeadamente 
dos mais destrutivos ou nocivos aos valores naturais. Na Baía da 
Armação de Pêra existe já potencial para uma representatividade social 
e para uma discussão construtiva, visto haver interesse pela parte dos 
pescadores locais e marítimo-turísticas, na criação de uma AMP. Este é 
o primeiro passo para o seu sucesso.
 O suporte científico, recolhido ao longo dos últimos anos, por 
diferentes equipas do CCMAR/Universidade do Algarve, evidencia os 
valores naturais de reconhecida relevância, e que importam proteger. 
Estes valores (detalhados extensivamente ao longo deste relatório) 
e o interesse comunitário demonstrado justificam a aposta na 
criação de uma AMP nesta zona. Os valores naturais e os serviços 
de ecossistema associados devem guiar a definição dos objetivos 
de conservação específicos. Esses objetivos deverão ser discutidos 
e acordados por todos os atores-chave no processo, e definidas as 
medidas de conservação/gestão, desenho e tipologia de AMP que se 
pretende para responder aos mesmos. As medidas de conservação 
(regulamentação, zonamento) devem responder aos objetivos 
definidos e devem ser compreendidas por todos. Num processo 
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participativo inclusivo, nem todas as medidas resultantes são defendidas 
por todos, mas devem ser discutidas, compreendidas e aceites. Devem 
por isso considerar a realidade socioeconómica local. 
 Existem diferentes tipos de AMP, que podem ir desde áreas 
de proteção total (que conferem proteção a todo o ecossistema), ou 
que pelo menos excluam as atividades extrativas, até áreas multi-uso. 
Globalmente, existe uma elevada variabilidade de áreas multi-uso, 
podendo ser muito restritivas e permitir poucas atividades extrativas com 
baixo impacto (por ex. apenas permitir pesca à linha a pescadores 
licenciados), ou não conferir grande nível de proteção em relação ao 
exterior (por ex. apenas excluir o arrasto). Da mesma forma, podem 
existir AMP homogéneas, em que as medidas de conservação são 
iguais em toda a sua extensão, ou AMP com zonamento, que podem 
conciliar a existência de diferentes níveis de proteção. Muitas vezes, 
estas últimas possuem uma zona de proteção total (considerada a mais 
eficiente a nível global, mas mais difícil de ser aceite localmente) com 
zonas tampão circundantes, em que as atividades permitidas e respetivos 
níveis de esforço se consideram compatíveis com a conservação dos 
valores naturais. Embora, nos processos participativos se possa discutir 
qual o tipo de AMP compatível com os objetivos de conservação e 
realidade socioeconómica local, deve-se ter em conta, à partida, quais 
os efeitos esperados dos diferentes tipos de proteção, com base em 
estudos existentes. É por isso crucial a integração e comunicação do 
conhecimento científico existente para guiar e apoiar as decisões 
a tomar.
 As medidas de conservação decididas por um processo deste 
tipo irão necessitar de um reconhecimento legal, e de uma gestão 
e fiscalização ativas. É central, incluir não só os utilizadores locais, 
como as instituições nacionais que participam e têm competências em 
todas as fases de criação e gestão de uma AMP. Apesar disso, a 
implementação e gestão, a monitorização dos efeitos de proteção e 
a fiscalização de uma AMP, num país com recursos limitados, pode 
e deve ser apoiada pelos utilizadores locais, co-responsáveis pela co-
construção das medidas associadas à AMP.
 Além do processo ser fundamental para a aceitação e defesa 
de uma AMP, o seu reconhecimento pelos utilizadores locais, regionais 
e nacionais é central para que esta funcione. A Fundação Oceano 
Azul terá um papel central neste processo, suportando iniciativas de 
comunicação e literacia dirigidas aos utilizadores locais, mas também 
aos decisores, políticos e gestores. Desta forma, espera-se uma forte 
disseminação da AMP em questão, do processo participativo associado, 
das dinâmicas criadas e desafios encontrados, promovendo a sua 
aceitação, sucesso e conservação eficiente. 
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6. Considerações finais
 Portugal tem atualmente cerca de 71AMPs que cobrem cerca 
de 3% do espaço marítimo sob jurisdição nacional, o que ainda estará 
longe da meta de 14% estabelecida pelo atual Governo da República. 
Sabendo que eficiência de conservação está relacionada coma 
existência de áreas de proteção total e que estas representam apenas 
0,002% dos mares nacionais, será de esperar que os objectivos de 
conservação não estejam a ser inteiramente cumpridos.
 Na costa algarvia existe actualmente um Parque Marinho na 
costa sudoeste, integrado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina, que inclui duas zonas de proteção parcial de pequena 
dimensão (20km2) e 4 zonas de proteção total de muito reduzida 
dimensão. Estas zonas representam 8,1% e 0,2%, respetivamente, do 
Parque Marinho do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina. 
 Acontece que a costa algarvia detém valores de biodiversidade 
marinha impares no contexto nacional, fruto da sua localização 
privilegiada na entrada do Mediterrâneo e na transição entre províncias 
boreais e tropicais. Em paralelo, esta costa tem também uma das 
maiores frotas nacionais de pesca,com 11 portos de pesca, dos quais 
3 com uma forte expressão a nível de desembarques (Portimão, Olhão 
e Quarteira), e com estados de mar que permitem um esforço de pesca 
superior à média nacional. A região algarvia está também na vanguarda 
na captação de turismo, sobretudo costeiro (“sol e mar”), e a pressão 
turística (náutica de recreio, visitação de grutas e mamíferos marinhos, 
desportos náuticos e mergulho) e urbana associada (imobiliário, marinas, 
efluentes urbanos), fazem um uso muito intenso do espaço marinho.

 Face aos valores e às ameaças em questão, fará todo o sentido que 
se aumente a área a proteger na costa sul portuguesa. Para isso recorreu-
se ao conhecimento já produzido acerca desta região, nomeadamente 
a estudos de mapeamento de habitats e da biodiversidade marinha do 
CCMAR (RENSUB, MESHATLANTIC, TPEA e PESCAMAP), que indicam 
a Baía de Armação de Pêra e áreas adjacentes como uma das áreas 
mais ricas em termos de biodiversidade da costa sul de Portugal. Esta 
Baía, beneficia de condições oceanográficas favoráveis e do maior 
recife natural costeiro de Portugal, que determinam valores ecológicos 
únicos no contexto da costa portuguesa.
 A área em questão vai desde a praia do Farol da Alfanzina 
(limite oeste) até à marina de Albufeira (limite oste) e dentro da 
batimétrica dos 30m, totalizando uma área de 94.5km2. Foram 
registadas mais de 889 espécies na zona da Baía de Armação de 
Pêra, das quais 703 são invertebrados, 111 são peixes e 75 são 
espécies de algas. Destas, 19 espécies têm consignado um estatuto de 
conservação, sendo exemplos, os cavalos -marinhos (Hippocampus spp.) 
e o mero (Epinephelus marginatus). Para além das espécies analisadas 
no projecto RENSUB, a informação adicional obtida noutrosestudos, 
corrobora a riqueza da Baía de Armação de Pêra pela descoberta de 
mais de 45 novas ocorrências para Portugal e sobretudo de 12 
novas espécies para a ciência: 3 algas bentónicas (Antithamnionella 
multiglandulosa, Phymatolithon lusitanicum e Lampisiphonia iberica),um 
gastrópode (Fusinus albacarinoides) e 8 briozoários (Hippoporina 
teresae; Schizoporella spinosa; Fenestrulina inesae; Celleporina derungsi; 
Dentiporella saldanhai; Rhynchozoon celestinoi e Rhynchozoon rosae).
 Outra característica distintiva desta Baía são os seus fundos,que 
são em parte constituídos por uma restinga submersa entre os 25m e 

Felimare villafranca (Risso, 1818)
Lesma-do-mar
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os 18m abaixo do nível médio do mar, testemunho de uma antiga 
linha de costa, agora submersa. São 63.4km2 de recifes naturais, 
que são um dos habitats designados na diretiva europeia 
HABITATS. Dos 7 novos habitats para o sistema de classificação 
Europeu EUNIS identificados em toda a costa sul do Algarve (Projetos 
RENSUB e MESHATLANTIC), 6 ocorrem na zona da Baía de Armação 
de Pêra, dos quais se destacam pela sua relevância ecológica e 
vulnerabilidade: A4.27_PT1: Jardins de gorgónias (0,4km2); A3.24_
PT2: Comunidades de algas calcárias e de briozoários (40,4km2); 
A3.24_PT3: Comunidades de algas castanhas e de anémonas 
(22,6km2); A5.23_PT4: Bancos de ofiurideos (30,3km2).
 Para além dos jardins de gorgónias supracitados, existem 
mais dois habitats sob estatuto de proteção pela Convenção OSPAR, 
as pradarias de ervas marinhas (Cymodocea nodosa) e os bancos 
de Maerl (algas calcárias), que consistem em habitats base para muitas 
espécies de invertebrados e de peixes, e desempenham muitas vezes 
funções de viveiro para juvenis. 
 Estudos de mapeamento dos bancos de pesca e das demais 
atividades humanas (Projetos TPEA e PESCAMAP), permitiram constatar 
que na Baía de Armação de Pêra e áreas adjacentes se encontram 
bancos de pesca importantes para a pesca local e costeira e das 
mais extensas áreas designadas para a extração potencial de 
areias e para o estabelecimento potencial de aquaculturas de 
mar aberto.
 A associação destes mapas de habitats, biodiversidade marinha 
com os usos do espaço marinho na costa do Algarve e para a Baía de 
Armação de Pêra em particular, possibilitou a elaboração de alguns 
cenários espaciais para Áreas Marinhas Protegidas (AMP), que 
tentam minimizar conflitos com as atividades extrativas e outras.
Estes mapas estão disponíveis para servir de base orientadora a um 
processo de criação de uma AMP de interesse comunitários na Baía de 
Armação de Pêra.
 Tomando como ponto de partida o conhecimento 
socioeconómico existente acerca das comunidades piscatórias e demais 
agentes económicos, e em conjunto com os conhecimentos científicos 
dos valores naturais, pretende-se, com a utilização de processos de 
gestão participativa, definir quais os objetivos, modelo de gestão 
e quais os melhores locais potenciais para estabelecer uma AMP 
de interesse comunitário na Baía de Armação de Pêra e áreas 
adjacentes.  
 Neste contexto, a Associação de Pescadores de Armação de 
Pêra (APAP) mostrou muito interesseno processo, desde que existissem 
contrapartidas para os eventuais prejuízos decorrentes da diminuição 
da área de pesca disponível. Por outro lado, a Fundação Oceano 

O objetivo principal 
é conservar a 

natureza de forma 
integrada com as 
principais partes 

interessadas

Azul (FOA) entendeu que este era um exemplo de uma área com valores 
naturais extraordinários e cuja conservação se afigurava premente. À 
luz dos conhecimentos existentes e da conjugação de vontades entre 
CCMAR/Universidade do Algarve, APAP e a FOA, foi decidido 
avançar com um processo de criação de uma nova Área Marinha 
Protegida na Baía de Armação de Pêra. 
 O objetivo principal é conservar a natureza de forma 
integrada com as principais partes interessadas: pescadores, 
empresas de turismo, organizações não-governamentais ambientais, 
administração local, regional e nacional. Será importante e útil a 
constituição uma comissão que coordene, estude eproponha os passos 
a dar nesse sentido, nomeadamente o desenvolvimento de um processo 
participativo de onde resulte uma proposta de modelo a seguir. A 
abordagem escolhida é integradora, com um pendor de baixo para 
cima, usando um processo participativo multi-actor, e bebendo 
da experiência de casos de estudo nacionais e internacionais, 
tendo sempre em consideração a importância da componente 
socioeconómica.
 A criação desta AMP de interesse comunitário irá contribuir 
para preservar habitats, espécies, funções ecológicas, que no seu todo 
suportam serviços de ecossistemas essenciais à melhoria da qualidade 
de vida,desde o nível local ao global. Irá responder igualmente ao nosso 
dever coletivo de aumentar e melhorar a proteção do oceano, face 
às convenções da Diversidade Biológica (CDB/UNESCO) e OSPAR, 
das diretivas quadro europeias dos Habitats, Estratégia Marinha e 
Ordenamento do Espaço Marinho e das estratégias nacionais para o 
mar e para a biodiversidade.   
 Estando os mares cada vez mais sobre-explorados, com 
muitos stocks pesqueiros em colapso, a criação de uma AMP com 
o cariz comunitário e com suporte cientifico aprofundado e consistente, 
contribuirá certamente para um desenvolvimento mais sustentável, 
que tenha em conta o futuro mais promissor para os nossos mares e o 
nosso planeta.
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