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RESUMO
 No dia 8 de julho de 2019 decorreu, na Escola EB 2,3 Dr. António da 

Costa Contreiras de Armação de Pêra, a quarta reunião de trabalho, no âmbito do 

processo participativo com vista à implementação da Área Marinha Protegida de 

Interesse Comunitário da Baía de Armação de Pêra (AMPIC-BAP). Na sessão estiveram 

46 representantes de 28 entidades locais, regionais e nacionais ligados a diversos 

sectores, incluindo: investigação, educação, administração pública, autoridade marítima, 

organizações não-governamentais, pesca comercial, pesca lúdica, operadores marítimo-

turísticos, etc.

 Continuando o esforço, iniciado no dia 28 de novembro de 2018, a reunião 

começou com a contextualização do processo e resumo das conclusões alcançadas 

na reunião anterior (30 de maio de 2019). O grupo dinamizador deu as boas vindas 

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

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

relatório (Anexo A). 

 O objetivo da quarta reunião participativa foi a apreciação e discussão de um 

primeiro cenário de regulamentação e zonamento para a AMPIC-BAP. Os 46 participantes 

foram organizados em 6 grupos de trabalho cujos os objetivos específicos foram: 1) 

identificação e clarificação de dúvidas sobre a proposta em discussão, 2) apreciação da 

proposta, 3) identificação de sugestões de alteração.

 Das propostas alternativas surge com alguma transversalidade, a vontade de 

proteger uma área maior do recife, a necessidade de definição de corredores de 

navegação e importância de definir a capacidade de carga da AMPIC-BAP sobre as 

diferentes atividades humanas.

 As questões transversais a todos os grupos foram:

 1) como criar um sistema eficiente de fiscalização? 

 2) O que será o comité de Co-gestão?

 3) Qual será a capacidade de carga do sistema em relação às atividades humanas 

existentes? 

 A fiscalização foi considerada um desafio comum a todas as áreas protegidas. Para 

melhorar estar importante tarefa foram identificadas as seguintes alternativas: realização 

de processos como o presente processo participativo, ações de sensibilização de maior 

escala por forma a promover alguma forma de autofiscalização ou uma fiscalização da 

comunidade e de proximidade. Outros caminhos, como a inclusão obrigatória de meios 

eletrónicos de posicionamento e comunicação a bordo de embarcações de pesca e 

marítimos-turísticas licenciadas para a AMPIC-BAP, por forma, não só prevenir e reprimir 

infrações, mas também como meio de segurança a bordo e como forma de auxilio à gestão 

adaptativa da AMPIC-BAP. 
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 O grupo dinamizador irá avaliar as propostas discutidas, tal como, aquelas que 

possam ser enviadas por email até 23 de Setembro. No mês de outubro será realizada 

nova reunião que pretende avançar para a seleção de uma proposta aceite pela maioria 

das entidades participantes neste processo.
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PARTICIPANTES
 A sessão contou com 46 participantes representantes das seguintes instituições:

1. Agência de Desenvolvimento do Barlavento

2. Agência Portuguesa do Ambiente/ Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH Algarve)

3. AlgFuturo

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

5. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação (SCIAENA)

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

7. Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira

8. Associação de Pescadores Armação de Pera (APAP)

9. Associação de Pescadores de Lobos do Mar (APLM)

10. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da Rocha (APOMTSR)

11. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira (APPA)

12. Assembleia Municipal Silves

13. Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for Nature (ANP/WWF)

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

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

16. Câmara Municipal Albufeira

17. Câmara Municipal de Silves

18. Câmara Municipal Lagoa

19. Capitania do Porto de Portimão

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

21. Centro de Investigação Marinha e Ambiental  (CIMA)

22. DocaPesca

23. Easy divers

24. Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas (FPAS)

25. Federação Portuguesa de Pesca Desportiva (FPPD)

26. Fundação Oceano Azul

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

28. Junta de Freguesia de Armação de Pêra
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INTRODUÇÃO
 No início da sessão, o projeto de criação da AMPIC-BAP foi recapitulado, e a 

proposta em discussão apresentada:
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OS OBJETIVOS E 
FUNCIONAMENTO DA SESSÃO
 O processo participativo e objetivos da sessão foram apresentados com apoio 

à seguinte apresentação. A presente reunião foi a primeira relativa à construção do 

instrumento de ordenamento da AMPIC. 

 Para garantir a discussão da proposta apresentada, os participantes foram 

organizados em 6 grupos de trabalho. Em cada grupo estiveram presentes elementos do 

grupo dinamizador, com o objetivo de clarificar possíveis dúvidas sobre a proposta em 

discussão. Todos os contributos foram registados por um relator, apoiado por um gravador 

de voz.
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DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DOS 
GRUPOS DE TRABALHO
 Nos diferentes grupos, foram identificadas algumas questões que importam clarificar. 

Nomeadamente:

• Qual foi a base de construção da atual proposta?

O zonamento proposto teve por base os estudos prévios conduzidos pelo CCMAR 

identificando os locais de maior biodiversidade; bem como, os resultados das sessões 

do processo participativo, onde foram identificados os locais de maior utilização pelas 

diferentes atividades.

•	 Como será efetuado o licenciamento e fiscalização?

As questões relacionadas com o licenciamento e fiscalização ainda não foram definidas, as 

opções serão avaliadas durante (e após) o processo participativo conducente à criação da 

AMPIC-BAP.

• Como será organizado o comité de Co-gestão?

Apesar de ainda não estar definido quais as entidades que irão constituir este órgão, 

pretende-se que seja um órgão de cariz regional/local. Este tema será explorado com 

maior detalhe nas sessões futuras do processo participativo. Ainda que o objetivo desta 

AMPIC-BAP seja no sentido da inovação no que diz respeito à gestão de AMPs, dando 

preferência a formas de Co-gestão adaptativa por forma a fortalecer e tornar as AMPs mais 

eficazes na concretização dos seus objetivos.

•	 Faz sentido haver rotatividade das diferentes zonas?

Os estudos científicos mostram que esta opção não funciona, uma vez que os resultados 

obtidos com o estabelecimento das Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) (e que na maior 

parte das vezes demoram anos a ser alcançados) são esgotados rapidamente assim que as 

medidas de conservação são levantadas e a AMP deslocalizada para outro local.

 

•	 Como se vai salvaguardar o património náutico? 

Tendo em conta os objetivos da AMPIC-BAP, atividades como a pesca local e as atividades 

marítimo-turísticas sustentáveis serão alvo de medidas específicas, desenhadas para 

promover essas atividades. Os participantes foram relembrados do projeto de valoração 

dos bens e serviços resultantes da AMPIC-BAP e que está a ser desenvolvido, no âmbito do 

processo participativo, em paralelo com o zonamento e regulamentação da AMPIC-BAP.
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•	 Há discriminação positiva de algumas atividades?

A presença de pesca comercial, ainda que apenas com algumas artes menos impactantes 

do recife, explica-se pela necessidade de dar alternativas aos pescadores da pesca 

local, que são os mais diretamente afetados pelo zonamento, pelo facto de dependerem 

economicamente desta atividade extrativa e de terem dificuldades de pescar em outras 

zonas mais longínquas.

• Porque a proibição da pesca submarina na zona de Proteção Parcial?

Na zona da AMPIC-BAP desconhecem-se estudos que possam aferir sobre o impacto 

da pesca submarina. No entanto, estudos em outros locais demonstram que o impacto 

potencial de qualquer atividade depende muito da intensidade. Uma zona de Proteção 

Parcial (PP) tem como objetivo criar um “buffer”, i.e., uma zona tampão em volta da zona 

de maior proteção. Na zona de PP teve-se também em conta a necessidade de manter o 

acesso às pessoas que dela dependem economicamente, em particular, a comunidade 

piscatória que opera com embarcações inferiores a 7 metros, com artes menos impactantes 

a nível biológico, e excluindo todos os impactos adicionais. A criação de uma zona em 

que não existem atividades extrativas (Proteção Total do tipo 1 e 2) tem como objetivo 

o crescimento dos recursos marinhos, que vão circular pelas áreas adjacentes (o que 

é demonstrado em estudos realizados em outras áreas marinhas). A pesca submarina, 

embora seja uma atividade seletiva, tem como alvo preferencial os indivíduos maiores que 

apresentam maior fecundidade e, por isso importam preservar. Os indivíduos maiores, 

com maior potencial reprodutor, são benéficos para as áreas marinhas protegidas e zonas 

adjacentes.
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GRUPO A

Instituições presentes:
CCMAR
OA
SCIAENA
Capitania de Portimão
FPPD
ICNF
APECATE
Número de participantes = 8

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 Alguns	elementos	do	grupo	consideraram	que	as	áreas	com	elevada	protecção	

devem ser mais extensas.

•	 Segundo,	a	FPPD	o	regulamento	geral	da	pesca	lúdica	já	regula	esta	actividade.	

Apesar	de	não	ser	consensual,	a	Federação	não	considera	que	a	Pesca	Desportiva	possa	

ser integrada no grupo das actividades extrativas, visto que a extração é um acontecimento 

pontual, que só ocorre quando o animal está demasiado debilitado. Nas competições, 

após	captura,	os	peixes	são	medidos	e	devolvidos	ao	mar.	A	Federação	disponibilizou-

se para participar na elaboração do manual de boas práticas das actividades a decorrer 

dentro da AMPIC-BAP e pediu o desimpedimento da pesca apeada ao longo da costa na 

área de Protecção Parcial (PP), entre Galé e Arrifes.

•	 O	ICNF	considerou	que	a	Lagoa	dos	Salgados	e	o	Sapal	da	Ribeira	de	Alcantarilha	

deveriam ser integrados na proposta de zonamento como áreas a proteger, através das 

acções identificadas na segunda reunião participada. 

•	 Sugeriu-se	a	susbtituição	da	nomenclatura	actual	das	zonas	de	protecção	para	a	

aquela que já é utilizada nas restantes AMP. 

•	 Um	dos	elememtos	do	grupo	considerou	que	a	diferença	entre	a	regulamentação	da	

área em Protecção Total tipo 1 (PT 1) e tipo 2 (PT 2) é pequena e que por isso deveriam ser 

conjuntamente designadas Protecção Total.

•	 Sobre	a	proibição	de	navegação	na	PT1	foi	indagado	a	forma	como	a	regra	será	

implementada. Segundo experiências anteriores esta regra é díficil de ser implementada 

e sugeriu-se a marcação física com boias cardeais na PT e definição de corredores de 

navegação.

•	 A	APECATE,	depois	de	consulta	dos	seus	órgãos	associativos	e	alguns	associados,	

não tem reservas sobre a proposta apresentada.  Contudo, considera necessário criar um 

sistema de licenciamento das empresas marítimo-turísticas expedito e sem peso burocrático, 

considerado atualmente como excessivo.



15

•	 O	grupo	considera	que	é	necessário	clarificar	no	regulamento	se	as	empresas	

marítimo-turísticas com transporte motorizado poderão transitar na zona de Proteção Parcial. 

•	 Foi	sugerido	o	reconhecimento	das	licenças	existentes	e	controlo	dos	licenciamentos	

futuros através da implementação de uma licença especifica da AMPIC-BAP.

•	 O	grupo	frisou	a	necessidade	da	implementação	da	AMPIC-BAP	ser	acompanhada	

por um programa de monitorização, tal como a possibilidade de ocorrem alterações à 

regulamentação mediante os resultados alcançados.

•	 A	OA	sugeriu	que	seria	de	considerar	a	proteção	da	crista	do	recife.	Para	além	

disso, considera que a linha da batimétrica dos 30m está muito próxima do recife e sugere 

o aumento da protecção complementar para a batimétrica dos 40m, de forma a criar uma 

zona tampão. Outra sugestão pela OA foi a criação de corredores de navegação. 

Outras sugestões:

•	 Transição	faseada	para	materiais	biodegradáveis	na	pesca	(e	proibição	do	uso	do	

plástico a médio prazo).

•	 É	necessário	o	estabelecimento	de	limites	de	capacidade	de	carga	para	todos	os	

usos em toda a AMPIC-BAP.

Apresentação de proposta alternativa:

O	representante	do	ICNF	apresentou	uma	proposta	alternativa,	a	título	individual	e	não	

institucional. Esta proposta foi discutida pelo grupo e posteriormente enviada por correio 

electrónico. Apresentam-se de seguida todos detalhes recebidos. 

Áreas de Proteção Total

Espaços que contêm interesse paisagístico, biodiversidade, abundância e número de 

espécies vulneráveis e que se assumem no seu conjunto como relevantes ou excecionais e 
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apresentam uma sensibilidade elevada ou moderada.

Estes espaços destinam-se à promoção, recuperação e manutenção dos valores naturais e 

paisagísticos relevantes.

Interdições:

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional;

•	 A	pesca	lúdica	e	desportiva	(pesca	à	linha	e	pesca	submarina)	em	todas	as	

modalidades;

•	 Apanha	comercial	de	algas;

•	 Culturas	marinhas;

•	 Dragagens,	a	extração	ou	dano	de	substrato	marinho;

•	 Atividades	marítimo	–	turísticas;

•	 Atividades	balneares,	desportivas	e	recreativas;

•	 Turismo	de	natureza;	

•	 Infra-estruturas	e	equipamentos	de	apoio	à	navegação;

•	 Trânsito,	fundear	e	amarração	de	embarcações	motorizadas,	exceto	ações	de	

conservação, vigilância ou fiscalização devidamente autorizadas;

•	 Atividades	desportivas	ou	recreativas	ruidosas,	nomeadamente	competições	de	

motonáutica e a utilização de motos de água ou similares.

Áreas de Proteção Parcial

Espaços que contêm áreas de enquadramento e transição de impactes com objetivo de 

valorizar as atividades tradicionais.

Interdições:

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	com	mais	de	7	m.

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	registadas	fora	

da capitania do Porto de Portimão depois de dezembro de 2018;

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	registadas	depois	

de 31 de dezembro de 2018;

•	 A	pesca	comercial	com	redes	de	cerco	ou	arrasto	e	armadilhas	de	gaiola/covos.	

(Permite o uso da gândara/pote/alcatruzes sem proteção entrada/saída, ou seja, sem 

dispositivo anti-retorno);

•	 Redes	ou	artes	de	pesca	em	plástico	ou	outro	material	não	biodegradável.

•	 A	pesca	à	linha,	por	artes	de	Palangre,	que	ultrapassem	os	200	anzóis	por	

aparelhão, ou em que a abertura dos anzóis seja inferior a 9mm;

•	 Apanha	comercial	de	algas;

•	 Culturas	marinhas;

•	 Dragagens,	a	extração	ou	dano	de	substrato	marinho;
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•	 Infra-estruturas	e	equipamentos	de	apoio	à	navegação,	com	exceção	das	

necessárias à demarcação de áreas de proteção no âmbito da AMPIC-BAP;

•	 Fundear	e	amarração	(só	em	locais	predeterminados/pré-instalados);

•	 Atividades	marítimo	–	turísticas	registadas	depois	de	31	de	dezembro	de	2018;

•	 Atividades	balneares,	desportivas	e	recreativas;

•	 Trânsito	de	embarcações	motorizadas	com	mais	de	7m,	exceto	ações	de	

conservação, vigilância ou fiscalização;

•	 Atividades	desportivas	ou	recreativas	ruidosas,	nomeadamente	competições	de	

motonáutica e a utilização de motos de água ou similares.

Nota: 

•	 Actividade	de	turismo	de	natureza	permitidas:	mergulho	com	e	sem	garrafa.;

•	 A	pesca	lúdica	e	desportiva	em	todas	as	modalidades:	Pesca	à	linha	condicionada	

à capacidade de carga predefinida e duas canas por barco; Pesca submarina 

condicionada pela definição de capacidade de carga;

Áreas de Proteção Complementar

Espaços que contêm áreas de enquadramento, transição e amortecimento de impactes, 

sendo essenciais à proteção de áreas com níveis superiores de proteção e que têm como 

objetivo de requalificar as atividades tradicionais.

Interdições:

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	com	mais	de	9	m.

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	registadas	fora	

da capitania do Porto de Portimão depois de dezembro de 2018;

•	 Toda	a	pesca	e	apanha	comercial	e	profissional	em	embarcações	registadas	depois	

de 31 de dezembro de 2018;

•	 A	pesca	comercial	com	redes	de	cerco	ou	arrasto	e	armadilhas	de	gaiola/covos.	

(Permite o uso da gândara/pote/alcatruzes sem proteção entrada/saída, ou seja, sem 

dispositivo anti-retorno);

•	 Redes	ou	artes	de	pesca	em	plástico	ou	outro	material	não	biodegradável.

•	 A	pesca	comercial	com	redes	de	cerco	a	menos	de	¼	milha	de	distância	à	linha	

limite da AMPIC-BAP e em profundidade inferior a 20m;

•	 A	pesca	à	linha,	por	artes	de	Palangre,	que	ultrapassem	os	200	anzóis	por	

aparelhão, ou em que a abertura dos anzóis seja inferior a 9mm;

•	 Apanha	comercial	de	algas;

•	 Culturas	marinhas;

•	 Dragagens,	a	extração	ou	dano	de	substrato	marinho	ou	a	alteração	da	linha	der	

costa;
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•	 Infra-estruturas	e	equipamentos	de	apoio	à	navegação,	com	exceção	das	

necessárias à demarcação de áreas de proteção no âmbito da AMPIC-BAP;

•	 Fundear	e	amarração	(só	em	locais	predeterminados/pré-instalados);

•	 Atividades	marítimo	–	turísticas	registadas	depois	de	31	de	dezembro	de	2018;

•	 Atividades	balneares,	desportivas	e	recreativas;

•	 Trânsito	de	embarcações	motorizadas	com	mais	de	9m,	exceto	ações	de	

conservação, vigilância ou fiscalização;

•	 Trânsito	de	embarcações	motorizadas	condicionado	aos	corredores	definidos,	

exceto ações de conservação ou vigilância, fiscalização e atividade piscatória;

•	 Atividades	desportivas	ou	recreativas	ruidosas,	nomeadamente	competições	de	

motonáutica. A utilização de motos de água ou similares restringe-se ao(s) corredores pré-

definidos.

Nota:

•	 Turismo	de	natureza	só	é	permitido	o	mergulho	com	e	sem	garrafa;

•	 A	pesca	lúdica	e	desportiva	em	todas	as	modalidades:	Pesca	à	linha	condicionada	

à capacidade de carga predefinida e duas canas por barco; Pesca submarina 

condicionada pela definição de capacidade de carga.

GRUPO B

Instituições presentes:
CCMAR
OA
FPAS
AlgFuturo
ICNF
Número de participantes = 5

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 Tal	como	no	grupo	anterior,	a	OA	sugeriu	que	a	crista	do	recife	esteja	sujeita	a	

maior nível de proteção. A preocupação não deve focar-se unicamente na batimetria, mas 

sim	na	distância	ao	recife.	A	sugestão	foi	apoiada	pelo	elemento	do	ICNF	presente	no	

grupo de trabalho.

•	 Sobre	a	pesca	do	cerco	o	grupo	concordou	com	a	criação	de	uma	zona	interdita	e	

de tampão entre a crista do recife e o limite permitido para este tipo de pesca. 

•	 A	FPAS	propôs	a	implementação	de	uma	proteção	física	nas	zonas	de	proteção	

total, de forma a impedir a pesca ilegal. A ideia seria a colocação de barras de proteção 
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que	não	permitam	a	pesca	com	redes.	Esta	sugestão	foi	apoiada	pelo	ICNF.

•	 A	FPAS,	tal	como	FPPD,	propõem	a	permissão	da	pesca	lúdica	na	zona	de	Proteção	

Parcial (PP). Os restantes elementos do grupo concordaram com esta proposta. 

•	 O	grupo	concordou	com	a	criação	de	corredores	de	navegação.

•	 Sobre	a	extração	de	inertes	a	OA,	sugere	que	seja	interdita	em	toda	a	AMPIC-BAP.	

A	AlgFuturo	concorda.	O	ICNF	reforça	que	esta	situação	está	considerada	na	lei	geral	

e que só em casos extremos, que coloquem a vida humana em risco, é que a extracção 

poderá ocorrer. 

•	 A	OA	considera	a	regulamentação	ainda	pouco	desenvolvida.	A	regulamentação	

proposta deve acrescentar novas regras relativamente às já descritas condicionantes/

proibições	da	lei	geral.	A	AlgFuturo	concordou	com	estes	comentários.

Outras sugestões:

•	 As	atividades	marítimo-turísticas	deveriam	estar	envolvidas	nas	ações	de	fiscalização	

devido ao contacto quase permanente com esta área marinha. 

•	 Sugeriu-se	a	organização	de	limpezas	subaquáticas	como	ação	de	sensibilização.

•	 Tal	como	no	grupo	anterior,	identificou-se	a	necessidade	de	compreender	a	

capacidade de carga do sistema, nomeadamente em relação ao turismo.

•	 Criação	de	uma	comissão	de	acompanhamento	que,	de	2	em	2	anos,	fará	uma	

revisão das medidas e, se necessário, ajustes à regulamentação e zonamento.

Apresentação de proposta alternativa:

O	grupo	propôs	a	inclusão	de	toda	a	zona	da	crista	do	recife	com	proteção	alternada:	PT	

Tipo 1 e PT Tipo 2. Altera a nomenclatura da Protecção Total Tipo 2 para PP. Nas zonas 

de PT consideram importante a proibição de qualquer tipo de influência humana. Para além 

disso propõem zonas exclusivamente dedicadas ao ecoturismo. 
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GRUPO C

Instituições presentes:
CCMAR
Almargem

APPA
DocaPesca
Agência de Desenvolvimento do Barlavento
Associação de Pescadores de Armação de Pêra
Câmara Municipal de Lagoa
Número de participantes = 9

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 A	Câmara	Municipal	de	Lagoa	sugere	a	alteração	do	nome	da	AMPIC-BAP	para	

“Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário da Baía de Armação de Pêra e das 

Arribas	de	Lagoa”.	uma	vez	que	a	envolvência	litoral	é	muito	importante	para	a	qualificação	

desta área, promovendo uma visão integrada da mesma.

•	 A	APPA	não	concorda	com	o	facto	das	redes	de	emalhar	e	de	tresmalho	não	

poderem operar na Proteção Parcial (PP).

•	 A	fiscalização,	tal	como	nos	grupos	anteriores,	foi	referida	como	muito	importante.

Outras sugestões:

•	 A	Agência	de	Desenvolvimento	do	Barlavento	propôs	a	promoção	da	Pesca	Turismo	

como atividade marítimo-turística sustentável na AMPIC-BAP.

•	 Para	além	disso,	a	Agência	de	Desenvolvimento	do	Barlavento	propõe	a	transição	

para barcos elétricos para as atividades marítimo turísticas.  

•	 Segundo	a	Câmara	Municipal	de	Lagoa	a	área	deve	também	contemplar	medidas	

de requalificação da faixa litoral e medidas para regular a atuação dos operadores 

marítimo-turísticos.

Proposta alternativa:

	A	APPA	propôs	estender	a	Proteção	Total	tipo	1,	

de forma a apanhar a área dos Valados (pedra 

Alta) que considera uma importante área de 

maternidade. Sobre o tamanho das embarcações 

a APPA considera que há embarcações de pesca 

local com 8,9m, que deviam ser permitidas 

na	AMPIC-BAP.	Finalmente,	a	associação	não	

concorda com o facto das redes de emalhar e de 

tresmalho não poderem operar na PP.
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GRUPO D

Instituições presentes:
CCMAR
CIMA
OA
Quarpescas
WWF Portugal
APLM
Número de participantes = 6

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 A	QUARPESCA	sugeriu	deslocar	as	zonas	PT1	e	PT2	para	mais	próximo	de	costa.

•	 Associação	Lobos	do	Mar	sugere	a	alteração	do	tamanho	das	embarcações	de	

pesca de 7m para 9m, tal como, a possibilidade da utilização de gaiolas. O tamanho das 

embarcações foi analisado por um elemento da mesa, que ressalva o facto de que, caso se 

venha a perceber que o impacto deste aumento não seja significativo para a biodiversidade 

marinha na zona, posteriormente poder-se-á aumentar este valor.

•	 Tal	como	nos	restantes	grupos,	sugeriu-se	a	criação	de	corredores	de	navegação	a	

fim de regulamentar o tráfego marítimo dentro desta área. Estes corredores de navegação 

teriam um caracter sazonal e seriam instaurados em alturas de maior turismo. Esta sugestão 

foi aceite pelo grupo.  

•	 Nas	atividades	interditas	o	grupo	concordou	com	a	alteração	da	alínea	c)	sobre	

dragagens e extração de inertes que termina com a referência “(…) com fins comerciais;” 

para “exceto em situação de calamidade pública”.

•	 Foi	sugerido	adicionar	à	alínea	k)	do	regulamento	geral	da	AMPIC-BAP,	referente	

à limitação da pesca do cerco, a limitação do tamanho das redes para alturas inferiores a 

20m.

•	 A	OA	sugere	a	clarificação	da	alínea	i)	sobre	o	que	é	a	“licença	específica”.

•	 A	QUARPESCA	está	contra	a	criação	da	AMPIC-BAP	e	das	restrições	à	pesca.	Só	

aceitariam uma área de proteção pequena e experimental, que poderia ser aumentada 

consoante os resultados obtidos.

Outras sugestões:

Neste grupo, tal como nos previamente descritos, questionou-se a existência de corredores 

de navegação, a capacidade de carga do sistema, nomeadamente para atividades 

turísticas. Para além disso, discutiu-se o processo de licenciamento frisando-se a necessidade 

de centralizar o processo na instituição gestora da AMPIC-BAP para ser possível um maior 

controlo e que as licenças existentes não fossem transmissíveis. 
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Proposta alternativa:

A OA, tal como nos restantes grupos, sugere a possibilidade de proteção de toda a crista 

do recife (valados de fora) através de eventual divisão em duas zonas com proteção Total 

tipo 1 e outra em proteção tipo 2. No mapa foi identificada a zona de pradarias marinha, 

cuja proteção é considerada necessária. Nesta proposta os pontos mais debatidos foram: a 

localização da zona onde as redes podem operar, a proteção da área das ervas marinhas 

(proteção de pisoteio), e a proteção do recife rochoso. Esta proposta não foi consensual 

entre os membros do grupo.

GRUPO E

Instituições presentes:
CCMAR

APOMTSR

ALM

APPSA
APA/ARH Algarve
Câmara Municipal da Silves
Número de participantes = 6

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 À	semelhança	dos	restantes	grupos	onde	representantes	da	pesca	lúdica	e	caça	

submarina estiveram presentes, a APPSA não concordou com a interdição à pesca 

submarina na zona de Proteção Parcial (PP).

•	 A	APPSA	sugere	deslocar	a	zona	Proteção	Total	tipo	2	(PT2)	mais	para	sul.	Esta	
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sugestão foi aceite pelo grupo, desde que se mantenham a integridade e objetivos da 

AMPIC-BAP.

•	 A	APOMTSR	concorda	com	a	zona	de	Proteção	Total	tipo	1	(PT1),	contudo,	

considera que a zona PT2 poderia ser um pouco mais pequena.

•	 O	grupo	concordou	que	a	nomenclatura	das	zonas	deveria	ser	de	fácil	

compreensão.

•	 A	APLM	sugeriu	que	nas	zonas	PP	e	PC	(faixa	costeira	até	aos	30	metros)	seja	

aumentada	a	dimensão	das	embarcações	CFF	≤ 7 metros para a definição legal de 

embarcações de pesca local (< 9 metros).  Esta proposta não foi consensual e como tal 

sugere-se alterar a regulamentação e não utilizar o termo pesca local.

Outras sugestões:

Outro tema discutido foi a presença de emissários na baía que, na opinião da APPSA, 

têm vindo a degradar as condições ambientais na baía. O representante da APPSA 

afirma que o emissário descarrega frequentemente efluentes. A representante da APA/ARH 

Algarve esclarece que o emissário está desativado e se existirem emissões, estas serão 

essencialmente de águas pluviais.

Proposta alternativa:

A proposta pela APPSA sugere a relocalização da PT2 mais para sul de forma a libertar 

uma zona importante para a pesca.  Esta proposta foi aceite por todos os membros do 
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grupo desde que não prejudique os objetivos da AMPIC-BAP. Uma segunda proposta foi 

deslocalizar a PP para sul. Outra sugestão foi a permissão da pesca lúdica na PP, mas 

com	restrições:	1)	Diminuição	do	peso	total	capturado	para	7.5	kg	e	o	maior	exemplar,	

2).	Limite	ao	número	de	espécies	possíveis	de	capturar.	Estas	duas	propostas	não	foram	

consensuais. Nesta proposta referiu-se a importância de identificar zonas de maternidade e 

de reforçar a fiscalização.

•	 Em que situações pode ocorrer a extração de areia dentro da AMPIC-BAP?

Segundo a instituição responsável (APA/ARH Algarve) pela utilização das manchas de 

empréstimo para reforço e proteção da orla costeira, a zona da mancha de empréstimo 

que está localizada dentro dos limites da área marinha protegida será utilizada apenas 

em cenários de salvaguarda de pessoas e bens. Há um plano de contingência a 100 

(ou mais) anos dependendo da quantidade de recursos sedimentares e tendo em conta as 

alterações climáticas, subida do nível médio do mar, etc. Embora se associe a alimentação 

de praias como uma estratégia para trazer mais pessoas para as praias, a alimentação 

destas tem sido realizada essencialmente com a finalidade de reduzir o risco de exposição 

dos utilizadores ao perigo de derrocadas das arribas e não com o aumento da capacidade 

de carga das praias. Os impactos da extração de areias podem ser minimizados e 

condicionados utilizando medidas para esse efeito. A própria povoação de Armação de 

Pera pode necessitar de alimentar a sua praia para defender a sua linha de costa e não 

para aumentar o número de pessoas na praia.

GRUPO F

Instituições presentes:
CCMAR

APPSA

APAP

ICNF
Assembleia Municipal Silves

SCIAENA
Câmara Municipal de Lagoa
Marina de Albufeira
Número de participantes = 8

COMENTÁRIOS À PROPOSTA:

•	 Tal	como	nos	restantes	grupos	onde	participaram	representantes	das	atividades	

de pesca lúdica e submarina, neste grupo, a APPSA considerou o zonamento proposto 

demasiado penalizador, para a pesca submarina e para a pesca lúdica em geral. As 

razões evocadas foram a baixa taxa de captura da pesca submarina. Esta opinião não foi 
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consensual. Não existem estudos científicos que caracterizem as capturas por unidade de 

esforço desta atividade em Portugal continental. Contudo, estudos prévios na costa Sul de 

Portugal demonstram que, a pesca apeada tem uma influência muito importante na captura 

de uma das suas espécies alvo, o sargo, e que provavelmente a pesca de robalo pela 

pesca submarina, sua espécie-alvo, não será residual. Na ausência de dados, foi acordado 

que a APPSA facilitaria, uma vez mais, um estudo aprofundado por parte da comunidade 

cientifica, desta vez com um teor mais quantitativo.

•	 Tal	como	nos	restantes	grupos,	a	capacidade	de	carga	da	AMPIC-BAP	foi	

questionada. Neste caso sugeriu-se a regulação da visitação às grutas, por forma a 

melhorar as condições de segurança. A regulação deve incluir a definição do número 

máximo de embarcações em simultâneo e a existência de corredores de acesso.

•	 Os	corredores	de	navegação	foram	também	discutidos.	

•	 O	grupo	considerou	que	a	proposta	deve	incluir	a	necessidade	de	melhorar	

as	condições	das	praias,	da	Ribeira	de	Alcantarilha	e	Lagoa	dos	Salgados.	A	APAP	

referiu a necessidade de haver a monitorização dos efluentes. No contexto das praias, 

foi mencionado pelo representante da APAP como exemplo, que na praia da Marinha, 

existiram roteiros subaquáticos de apneia com muita vida marinha dentro das pradarias 

de ervas marinhas, que hoje são impossíveis de realizar por motivos do tráfego de 

embarcações e baixa diversidade da vida marinha nesta zona.

Outras sugestões:

•	 Foi	sugerido	que	a	gestão	da	AMPIC-BAP	fosse	similar	à	AMP	de	Cabo	de	Palos,	

com licenças de mergulho na PT.

•	 Sugeriu-se	banir	plásticos	e	beatas	das	praias.

•	 A	Câmara	Municipal	de	Lagoa	enfatizou	a	necessidade	de	uma	maior	inclusão	das	

Câmaras	de	Lagoa	e	Albufeira	no	processo	participativo,	dado	que	ambos	os	municípios	

detêm uma parte considerável de costa da AMPIC-BAP. Mesmo a questão do nome da 

AMPIC-BAP foi levantada, sugerindo-se a sua mudança para algo mais inclusivo, mas não 

se concretizando nenhum nome alternativo. Sobre este tema o CCMAR explicou que as 

movimentações no sentido de procurar uma AMPIC-BAP nasceram sobretudo em Armação 

de Pêra, no concelho de Silves, sendo natural que a Câmara de Silves estivesse desde 

o inicio nos atos fundadores da AMPIC-BAP, situação que tem feito com distinto mérito e 

afirmação.	Contudo,	a	maior	inclusividade,	sobretudo	dos	municípios	de	Lagoa	e	Albufeira,	

foi muito bem vista por todos os intervenientes.

•	 Sugeriu-se	o	aumento	da	informação	e	sinalética	para	prevenir	acidentes	nas	

Marítimo-Turísticas. Tal como, estabelecer um manual de boas práticas para as atividades 

de MT, pesca lúdica e comercial.

•	 Propôs-se	a	utilização	do	posto	fiscal	da	Galé	como	posto	central	de	fiscalização.

•	 Por	último,	foi	sugerido	que	as	artes	de	cerco	passassem	a	ter	os	40	metros	como	
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limite de profundidade abaixo do qual não poderiam operar. O impacto dessas redes 

a profundidade de 30 metros parece ser reduzido por já não existir impacto no recife 

rochoso, contudo, é possível ser criada uma zona tampão tal como proposta noutros 

grupos.

Proposta alternativa:

•	 A	APAP	apresentou	uma	proposta	de	exclusividade	de	acesso	à	PP	dos	seus	

associados para poderem pescar com redes. Esta proposta não foi consensual.

•	 Outra	proposta	pela	APAP	foi	a	de	uma	área	PT1	e	PT2	e	PP	restrita	apenas	ao	

afloramento rochoso paralelo à costa denominado Valado de fora, numa configuração 

completamente diferente da proposta apresentada na sessão. A explicação apresentada 

para esta nova proposta baseou-se no facto de os pescadores da APAP não pescarem 

nestas áreas com redes, pescando com estas artes de pesca nas áreas denominadas 

Valados de Terra (pesca de salmonetes). A APAP mencionou que dispõe atualmente de 11 

barcos	com	licença	de	pesca	com	redes.	Além	disso,	a	APAP	não	se	opôs	ao	limite	de	

tamanho de barcos porque só tem barcos menores a 7 metros.

•	 Foi	solicitado	pelos	representantes	de	Marina	de	Albufeira	e	APAP	que	a	PT1	

proposta pudesse ser deslocada para outro local dado que aí se localizavam os melhores 

spots	de	mergulho	comercial.	Foi	acordado	que	uma	pequena	deslocação	dessa	área	

poderia ser estudada conjuntamente, desde que não comprometesse a riqueza e potencial 

de conservação, que se exige uma área de proteção total.
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AVALIAÇÃO DA SESSÃO
Dos 46 participantes, 34 responderam ao questionário final.

Comentários registados:

1.  Deveria ser melhor distribuído os participantes pelos grupos de trabalho (pescadores, 

cientistas,	ONGs,	governantes	e	representantes	do	ICNF)

2. A reunião exigia mais tempo de duração

3. Informação atempada sobre as datas 

das reuniões de modo a antecipar os 

participantes na reunião (ex APA/ARH 

Algarve)

4. Parece-me que os grupos deveriam 

ser mais representativos e assim incluírem 

diferentes grupos de interesse e serem mais 

heterogéneos. 

5. Aumentar um pouco o tempo disponível 

para intervir nos grupos de trabalho

Comentários registados:

1. Trabalho de grupo

2. Os materiais são muito apelativos e visuais

3. A interação entre diversos interesses e 

abordagem revela ser bastante interessante

Comentários registados:

1. As diferentes propostas podem ser votadas 

de forma anónima.

2. Haver mais tempo de debate das propostas 

em plenário.

3. Que cada grupo de participantes com 

interesses comum mande a sua proposta (crítica) 

de forma escrita.

4. Dar conhecimento dos relatórios mais cedo.

Outros comentários:

1. Considero positiva a estrutura utilizada. 

O tempo é limitado atendendo à complexidade 

do tema e nº de intervenientes.
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2. Parabéns pelo trabalho inclusivo.

3. Agradecer o trabalho desenvolvido pelo grupo dinamizador.

4. A pesca profissional vai sair prejudicada.

5. Correu bem, menos cansativa, apesar de mais extensa. Produtiva.

6. Não tivemos conhecimento da alteração do lugar da reunião.
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ANEXO A
Código de conduta do processo participativo

O processo participativo é organizado com base em metodologias participativas. Estas 

ferramentas fazem parte de um processo global em prol de uma sociedade interventiva e 

construtiva. Como tal, é primordial garantir que:

•	 A	sessão	é	facilitada	por	profissionais	e,	desta	forma,	construir	uma	estrutura	de	

discussão construtiva e equitativa,

•	 A	sessão	segue	um	programa	e	uma	estrutura	previamente	preparada,	

•	 O	programa	e	estrutura	são	disponibilizados	aos	participantes	prévia	e	

atempadamente,

•	 É	fundamental	o	cumprimento	do	tempo	estipulado	para	a	sessão.	Como	tal,	deve	

ser frisado a necessidade de rigor na hora de início e final da sessão. Este comportamento 

simboliza respeito pelos participantes que se esforçam por chegar a horas e disponibilizar 

o tempo requisitado. O respeito e valorização do tempo disponibilizado motivam a 

participação em sessões futuras.

Aspetos deontológicos:

•	 O	facilitador	apresenta	a	formação	adequada	e	realiza	ações	de	formação	

contínua no sentido de melhorar as suas aptidões e formação necessária para a execução 

desta tarefa,

•	 O	facilitador	não	representa,	defende	ou	aconselha	nenhum	dos	participantes.	Não	

toma partido ou favorece nenhuma das partes envolvidas,

•	 Durante	as	reuniões	todos	os	interesses	dos	participantes	são	considerados	na	

medida por eles desejada.

Formas	de	funcionamento:

•	 As	sessões	são	momentos	de	aprendizagem	mútua.	Para	além	dos	resultados	que	se	

pretendem obter, o objetivo é o estabelecimento de um processo efetivo de estabelecimento 

de diálogo social.

•	 O	processo	é	transparente	e	quantificável,	para	isso:

- A estrutura de cada sessão é previamente preparada pela equipa organizadora, contudo, 

qualquer questão ou sugestão alternativa de funcionamento deve ser considerada,

- Quando não há consenso na forma como proceder é feita uma votação1, 

- Toda a informação e decisões são trabalhadas de forma agregada. Em nenhum momento 

a organização identifica uma contribuição a título individual. Se alguém do grupo pretende 

perceber a perspetiva de uma determinada instituição deve abordá-la fora das sessões, 

- As sessões são gravadas e fotografadas (com autorização de todos os participantes) e há 

um relatório dos resultados obtidos.

O processo é interativo e progressivo, ou seja, os resultados obtidos podem não 
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ser finais. Se existirem ou surgirem questões é sempre possível retroceder e rever o trabalho 

feito. Apenas quando o conteúdo da discussão estiver de acordo com a maioria dos 

envolvidos é que se considera válido esse conteúdo.

1A votação que é feita em cada sessão serve apenas para garantir a prossecução dos objetivos da 

sessão e nenhuma decisão do grupo é considerada como a decisão de elementos não presentes.


