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Esta baía beneficia de condições oceanográficas 

particulares e do maior recife rochoso costeiro de 

Portugal que revelam valores ecológicos ímpares 

no contexto da costa portuguesa. No entanto, este 

recife encontra-se afetado pela pesca, incluindo 

a pesca e outras atividades humanas, tais como, 

atividades marítimo-turísticas que podem colocar 

em risco este ecossistema. Pescadores locais 

e operadoras de mergulho juntaram-se com a 

Universidade do Algarve, mostrando um grande 

interesse em proteger estes ecossistema marinho 

natural de extrema riqueza.  Acreditando que é 

possivel existir uma utilização sustentável do mar 

a par com a preservação e proteção dos seus 

valores naturais, e reconhecendo a excelência 

deste ecossistema na costa algarvia e o trabalho 

já desenvolvido, o Municipio de Silves, a Junta de 

Feguesia de Armação de Pêra, a Associação de 

Pescadores de Armação de Pêra, a Universidade 

do Algarve, através do Centro de Ciências do Mar 

(CCMAR) e a Fundação Oceano Azul constituíram-

-se como promotores e dinamizadores da criação 

de uma Área Marinha Protegida de Interesse 

Comunitário. Esta abordagem tem como foco 

principal desenvolver, junto dos diversos agentes 

locais, a visão da importância de proteger este 

património com medidas eficazes permitindo em 

simultâneo o desen-volvimento económico da 

região. 

A Baía de Armação de Pêra no 
Algarve, foi apontada, em estudos 
recentes efetuados pelo CCMAR | 
Universidade do Algarve, como uma 
das áreas com maior biodiversidade 
e produtividade da costa Algarvia. 
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No Algarve, no sul de Portugal, existe um 

recife rochoso relativamente longo que 

percorre uma grande baía (Baía de Armação 

de Pêra) e que representa a antiga linha de 

costa algarvia à data da última época glaciar. 

Este recife rochoso costeiro é o maior de 

Portugal Continental e é detentor de uma 

grande riqueza em biodiversidade, sendo 

considerado um dos melhores hotspots para 

a vida marinha.

A Universidade do Algarve, liderada pelo Centro 

de Ciências do Mar (CCMAR) e em colaboração 

com o Centro de Investigação Marinha e Ambiental 

(CIMA) e com o Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA), promoveu um levantamento de 

informação transdisciplinar, biológica, ecológica, 

geológica, oceanográfica e das atividades 

humanas na Baía de Armação de Pêra apoiado pela 

Fundação Oceano Azul, visando estabelecer uma 

área Marinha Protegida de Interesse Comunitário 

na costa sul do Algarve. Este estudo está disponivel 

num documento entitulado «Baía de Armação de 

Pêra – Informação de base dos valores naturais e 

dos usos do espaço marinho».

Baía de Armação de  Pêra



Esta baía beneficia de condições oceanográficas 

particulares e do maior recife rochoso costeiro 

de Portugal, que determinam valores ecológicos 

ímpares no contexto da costa algarvia. Estudos 

pioneiros de mapeamento de habitats e bio-

diversidade marinha, na costa sul de Portugal, 

permitiram perceber que esta extraordinária 

baía e suas áreas adjacentes constituem uma 

das áreas mais ricas e produtivas em termos de 

biodiversidade da região, identificando:

12 novas espécies para a ciência

46 novas espécies para Portugal 

Espécies com estatuto de conservação 

(tais como o mero e o cavalo-marinho)

6 dos 7 novos habitats para o sistema de 

classificação europeu EUNIS 

(European Nature Information System), com 

destaque para os jardins de gorgónias, 

comunidades de algas castanhas e calcárias e de 

bancos de ofiurídeos,

Habitats com estatuto de proteção pela 

convenção OSPAR, tais como as pradarias 

marinhas (Cymodocea nodosa) e bancos de 

Maerl (algas calcárias)

A presença de características bióticas e 

abióticas que favorecem o crescimento 

e sobrevivência das larvas de peixe, 

nomeadamente de sardinha e que funcionam 

como autênticas maternidades.

Estas descobertas demonstram a riqueza do 

património e capital natural aqui existente e que 

deve ser preservado. 

Estudos de mapeamento demonstram que na 

Baía de Armação de Pêra, e áreas adjacentes, se 

encontram bancos de pesca importantes para a 

pesca local e costeira e para atividades turísticas 

(mergulho, pesca recreativa de costa, submarina, 

embarcada, passeios de barco, visita às grutas), 

entre outras. É, no entanto, fundamental assegurar 

a gestão sustentável destas atividades e a sua 

articulação entre si, de forma a garantir não apenas 

a rentabilidade económica para as comunidades 

locais, como também a sustentabilidade dos 

recursos. 

Neste contexto, pretende-se promover a 

consciência da riqueza deste património e 

capital natural da baía de Armação de Pêra e a 

importância de o preservar, compatibilizando 

as atividades humanas aí exercidas, no sentido 

do desenvolvimento económico sustentável das 

comunidades locais.

Neste processo, é importante agregar várias partes 

interessadas (autoridades locais, Universidade, 

associações de pescadores e outros agentes lo-

cais), com o objetivo de chegar a uma proposta 

de criação de uma Área Marinha Protegida de 

Interesse Comunitário. Esta será uma abordagem 

integrada, da base para o topo, através de um 

processo participativo com diversos atores, 

enriquecido pela experiência de casos de estudo 

nacionais e internacionais e com uma base científica 

consistente. Através deste processo, pretende-se 

preservar o riquíssimo capital natural azul desta 

baía, mas também preservar e desenvolver a 

pesca artesanal e assegurar o desenvolvimento 

económico sustentável das comunidades locais e 

a economia azul no seu todo.
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Nesse sentido, foi criado um Grupo Dinamizador 

para a criação de uma Área Marinha Protegida 

de Interesse Comunitário integrando a Câmara 

Municipal de Silves, a Junta de Freguesia de 

Armação de Pêra, a Associação de Pescadores 

de Armação de Pêra, a Universidade do Algarve 

através do CCMAR e a Fundação Oceano Azul. 

Está em processo de constituição um Grupo 

Regional de apoio, no qual são convidados a 

participar atores locais e regionais. Numa iniciativa 

inovadora, pretende-se, assim, construir uma 

proposta a apresentar ao Governo Português, que 

permita adotar um modelo de gestão sustentável 

e de valor acrescentado para esta importante zona 

do país.

Este projeto inovador junta os objetivos de 

conservação do oceano e, simultaneamente, 

de fomento de uma economia azul, na medida 

em que promoverá o desenvolvimento in situ de 

atividades de pesca sustentável e de turismo de 

pequena escala. Esta abordagem consubstancia 

a concretização do modelo de mudança que 

protege, promove e valoriza o capital natural azul.

Considerações 
finais

A criação desta Área Marinha 

Protegida de Interesse Comunitário 

irá responder à necessidade de 

preservar habitats, espécies, 

processos ecológicos, que no 

seu todo constituem serviços de 

ecossistemas essenciais à melhoria 

da qualidade de vida à escala local, 

regional e nacional. Conhecendo 

os problemas da sobre-exploração 

de recursos marinhos, esta é uma 

das soluções para tentar conter 

essa ameaça e contribuir para 

um oceano produtivo e saudável 

em benefício do nosso planeta. 

Responderá igualmente à nossa 

obrigação coletiva de proteção do 

oceano, no âmbito das convenções 

da Biodiversidade Biológica (CDB/

UNESCO), OSPAR e diretivas quadro 

europeias dos Habitats, Estratégia 

Marinha e Ordenamento do Espaço 

Marinho.
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