
As zonas costeiras assumem uma importância 
estratégica em termos ambientais, económicos, 
sociais, culturais e recreativos, pelo que o 
aproveitamento das suas potencialidades e a 
resolução dos seus problemas exigem uma política de 
desenvolvimento sustentável apoiada numa gestão 
integrada e coordenada dessas áreas 

 Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira 
(ENGIZC - aprovado em Conselho de Ministros de 20 de Agosto 
de 2009)

 Estrategia Marina para la Demarcación Sudatlántica (Ley 
41/2010 de protección del Medio Marino)



AQUA&AMBI

Projeto: 0240_AQUA_AMBI_6_P 

Seminário-Oficina de Trabalho

Cádiz, 27 Fevereiro 2019 

Apoyo a la gestión de las zonas húmedas del litoral del Sudoeste 
Ibérico: interacciones entre Acuicultura y medio Ambiente en la 

región transfronteriza Alentejo-Algarve-Andalucía

Apoio à gestão das zonas húmidas do litoral do Sudoeste Ibérico: 
interações entre Aquacultura e meio Ambiente na região 

transfronteiriça Alentejo-Algarve-Andaluzia



Descrição Geral

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Proteção e reabilitação da 
biodiversidade, proteção dos solos e 
promoção de sistemas de serviços 
ecológicos, nomeadamente através da 
rede Natura 2000 e de infraestruturas 
verdes

INÍCIO – 01 de Junho 2017 
FIM   -  30 de Dezembro 2019

OBJETIVO TEMÁTICO

Proteger o ambiente e promover a 
eficiência dos recursos

Projeto INTERREG V-A 
Espanha-Portugal (POCTEP)
Crescimento sustentável através de uma 
cooperação transfronteiriça Alentejo, 
Algarve, Andaluzia (PACT-A3) para a 
prevenção de riscos e melhor gestão de 
recursos naturais

Âmbito de atuação



O projecto aborda quase todos os 
objetivos temáticos do POCTEP 

i) Conservar e valorizar os recursos e o património natural, cultural e 
paisagístico; 



iii) Promover o desenvolvimento sustentável de atividades geradoras de 
riqueza e que contribuam para a valorização de recursos específicos 
da zona costeira; 



iv) Aprofundar o conhecimento científico sobre os sistemas, os 
ecossistemas e as paisagens costeiros.



Parceiros:

 CENTRO EL 
TORUÑO

CENTRO AGUA DEL PINO



 Proteção e fortalecimento da biodiversidade, proteção da 
natureza e infraestrutura ecológica

 Proteção, restauração e uso sustentável dos espaços Natura 
2000

 Desenvolvimento e promoção do potencial turístico dos 
espaços naturais

Objetivo Geral

O caracter inovador do projeto prende-se com o 
conceito de aumentar a rentabilidade de uma área 
para a proteger e inclusive restaurar



Objetivos específicos 
 Promover o crescimento sustentável da aquacultura com 

base no conhecimento da disponibilidade real de espaços 
para o seu desenvolvimento, considerando as possíveis 
limitações ambientais;

 Identificar os serviços do ecossistema e valorizar o capital 
natural que as instalações de aquacultura abrigam;

 Estimular a aquacultura nos estuários e em áreas de salgado 
do Alentejo-Algarve-Andaluzia a fim de se diferenciar das 
produções off-shore do Mediterrâneo oferecendo produtos 
de valor acrescentado mediante critérios ambientais e de 
qualidade certificada.

 Formação e transferência tecnológica para o sector de 
metodologias de aquacultura extensiva, semi-extensiva, 
multitrófica integrada e orgânica.



Organigrama

1. Criação de um 
sistema 

georreferenciado 
(SIG) 

2. Identificação, 
análise e avaliação 

de serviços do 
ecossistema

3. Ações de ID de 
sistemas de 

aquacultura amigos 
do ambiente

4. Ações de 
formação e 
transferência 
tecnológica

1ª Fase

2ª Fase

2019
- 

2021

Área de intervenção: Zonas de salgado e produção aquícola 
da orla costeira do Alentejo, Algarve e Andaluzia
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A desenvolver em:

2017
- 

2019



Atividades
A1 - Criação de um sistema de informação georreferenciado (SIG) 
para as áreas de salgado e de produção aquícola na zona costeira 
do Alentejo, Algarve e Andaluzia que permitam uma gestão 
sustentável dessas áreas 

A2 – Identificação, análise e avaliação dos serviços ecossistémicos 
e do Capital Natural de diferentes modelos de aquacultura 
respeitosas para com o meio 

A5 – Gestão e Coordenação

A6 - Comunicação

Objetivos 2017 – 2019



Actividade 1
Criação de um sistema de informação georreferenciado (SIG) 
sobre as áreas de salgado e de produção aquícola 

Sectores em 
estudo



Base topográfica

Parcelas

Zonamento

Áreas inundadas

Áreas húmidas

Cobertura do solo

Solos

Controlo 

Sobreposição de 
camadas

Actividade A1
Criação de um sistema de informação georreferenciado (SIG) 
sobre as áreas de salgado e de produção aquícola 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/zonas_idoneas_HU_SEV_CA.pdf



Exemplo: Ria Formosa



Actividade 2 
Identificação, análise e avaliação dos serviços ecossistémicos e 
do Capital Natural de diferentes modelos de aquacultura

ALGUMAS FUNÇÕES DAS ZONAS HÚMIDAS
 Recarga/ descarga dos lençóis freáticos;
 Alteração dos regimes de cheia;
 Estabilização dos sedimentos/fixação da linha costeira;
 Retenção de sedimentos/substâncias tóxicas;
 Depósitos de CO2; CH4, NOx, etc.;

 Processamento de nutrientes/qualidade da água;
 Produção e base da cadeia alimentar;
 Habitat de vida selvagem/”nursery”;
 Pesca;
 Património;
 Recreio e lazer;
 Científicas 



Actividade A2 

• Preservação da biodiversidade 
ameaçada

• Uso recreativo público (livre acesso)

• Paisagem

• Identificar os principais serviços do ecossistema associados às zonas de 
aquacultura sustentável; 

• Avaliar o capital natural associado a esses serviços;
• Desenvolver ações que potenciem esses serviços tendo em vista o 

aumento da rentabilidade da área. 



Comunicação
 Criação de um LOGO, Página WEB, roll-up
 Notas de imprensa, dossier de imprensa online, fotografias 

online
  3 folhetos de difusão - 1 global e 2 específicos: SIG e Serviços 

do Ecossistema
 1 seminário de presentação do projeto à sociedade em geral 

e ao público do sector no âmbito do projeto

Actividade 6

 3 seminários para discussão de planos de exploração 
aquícola em zonas intertidais a serem realizados em Cádis, 
Huelva e Algarve

 Conferência final para expor e difundir publicamente os 
resultados obtidos durante o projeto



E para terminar …
Reforçar a importância da estreita 

colaboração entre as Instituições para 
o desenvolvimento  deste importante 
instrumento para a Estratégia Nacional 
para a Gestão Integrada da Zona 
Costeira

Obrigada pela atenção!!!



ECODIVERSIDADE
Tudo Numa Coisa Só
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