AQUA&AMBI
Apoio à gestão de zonas húmidas do litoral do Sudoeste Ibérico:
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INFORMAÇÃO GERAL
O objetivo a alcançar com o Seminário – Oficina de Trabalho do projeto AQUA&AMBI foi o
de trabalhar de forma colaborativa na determinação de uma metodologia de modelos
produtivos que seja possível de extrapolar para outros territórios, utilizando critérios de
compatibilidade ou incompatibilidade das atividades económicas presentes nas zonas
húmidas costeiras, nomeadamente através da análise e reflexão sobre que modelos
produtivos estão associados a um território específico e quais as suas características.

PROGRAMA

14:00 Receção dos participantes
14:15 - 15:00 Seminário / Apresentações do Projeto AQUA&AMBI
15:00 - 16:30 Realização da Oficina
o Apresentação dos objetivos da Oficina, sequência de tarefas, etc… (10’)
o Breve apresentação da Ação 2 – Atividade 1 (5’)
o Trabalho de acordo com as dinâmicas estabelecidas (65’)
o Recapitulação e avaliação (10’)
16:30 - 17:15 – Sessão de discussão
17:15 – Beberete

DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

28 de Maio2019
Sala G, Edifício Sede CCDR Algarve

APRESENTAÇÕES
De forma a criar um enquadramento para a Oficina de Trabalho, o consórcio do projeto
AQUA&AMBI realizou uma sequência de apresentações:

Projeto AQUA&AMBI
Emília Cunha (IPMA-EPPO)
Descrição geral do projeto AQUA&AMBI (INTERREG V-AEspanha-Portugal – POCTEP),
objetivos gerais, objetivos específicos, parceiros, e resultados esperados com a Atividade 1
e Atividade 2.

Resultados Atividade 1 – Ação 1
Carlos Sousa (IPMA-EPPO)
Apresentação de objetivos e resultados obtidos com a Atividade 1 – Ação 1, seguida da
descrição da metodologia aplicada acompanhada de exemplos de cartografia temática.

Caso estudo Ria Formosa
Ana Magalhães (APA)
Enquadramento das competências da APA em sede de parecer na gestão da Ria Formosa
de acordo com a legislação vigente. Exemplificação de desafios ao desempenho das
funções da APA, bem como soluções encontradas.

DESCRIÇÃO DA OFICINA
TÍTULO
Determinação da metodologia para a criação de modelos produtivos e sua compatibilidade
no território: Caso Ria Formosa

OBJECTIVO
Com a Ria Formosa como caso de estudo, trabalhar de forma colaborativa na identificação
de modelos de uso do território, através da combinação de diferentes visões e aplicação de
critérios de:
a)

compatibilidade/incompatibilidade;

b) continuidade espacial;
c)

limitações técnicas, administrativas e ambientais.

PARTICIPANTES
Administração/ Governação
o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)» parceiro projeto
o Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM)
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve)
o Docapesca – Portos e Lotas
o Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve)
o Águas do Algarve
o Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)
o Câmara Municipal de Olhão
o Câmara Municipal de Faro
o Câmara Municipal de Loulé

Empresas / Produtores
o Segredos da Ria
o Terras de Sal
o AtlantikFish
o Moinho dos Ilhéus
o MadeInSea

o Nuno Ricardo Marques
o Formosa
o AquaAlvor
Organizações Não Governamentais
o Almargem
o SCIAENA

o Ria Fresh

Investigação
o Instituto Português do Mar e Atmosfera – Estação de Piloto de Piscicultura de Olhão (IPMA-EPPO)
» líder projeto
o Centro de Ciências do Mar (CCMAR)
o Laboratório MAREFOZ
o Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucia (AGAPA)» parceiro projeto
o Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA)» parceiro projeto
o Fundacion Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (CTAQUA)» parceiro projeto

DESENVOLVIMENTO DA OFICINA

1. Os participantes foram distribuídos por 6
mesas/ grupos de trabalho de acordo com
uma disposição pré-definida, divididos de
acordo com o sector que representavam. Desta
forma pretendeu-se ter uma representação
equilibrada de cada sector em todas as mesas

Governação

Agentes Sociais

MAPAS
Sector
económico

Investigação

de forma a trabalhar diferentes visões em
colaboração;
2. Em cada mesa foram disponibilizados os
mesmos materiais de trabalho:

Figura 1 – Esquema da organização das mesas por
sectores

- Mapa A0 de Usos e Atividades na Ria Formosa;
- Mapa A0 Base da Ria Formosa;
- Pontos autocolantes (4 cores);
- Marcador feltro(12 cores);
- Etiquetas brancas.
3. Realizou-se uma pequena apresentação no qual
foi definido o método de trabalho, em
particular quais os critérios para colar os
pontos:

Figura 2 – Detalhe dos materiais utilizados

- Visão e identidade do território;
- Requisitos técnicos e ambientais das atividades selecionadas;
- Requisitos administrativos para o desenvolvimento das atividades.
4. Os 6 mapas obtidos em cada mesa de trabalho foram afixados na parede e
apresentados por um representante escolhido por cada grupo. Em 5 minutos, foi
pedido ao representante que procurasse identificar:
- Padrões de distribuição dos pontos;
- Relações de compatibilidade e incompatibilidade entre atividades;
- Atividades a limitar ou promover e quais os critérios destacados.
5. As diferentes propostas de cada grupo de trabalho foram registadas, sendo também
criado um fluxograma em tempo realcom base emelementos chave destacados por
cada grupo;
6. Finalmente, procedeu-se a uma recapitulação das apresentações abrindo espaço para
uma discussão alargada de pontos de vista particulares de cada agente territorial que
não tivesse sido explicitamente abordada durante a criação dos mapas;
7. A reunião terminou com a distribuição de um questionário de avaliação da Oficina.

RESULTADOS
MESA 1
- Zonas de pressão urbana devem manter atividades produtivas já existentes, recuperando
parques ribeirinhos que conciliam outros usos como Educação e Ambiental e Investigação;
- Zonas de conservação podem ser conciliadas com bancos naturais de bivalves, permite o
marisqueio, mas com algum controlo;
- Turismo ambiental pode ser associado a Conservação, mas tem que ser com limitação de
carga

Figura 3 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 1

Figura 4 - Usos e Atividades destacados: Mesa 1

MESA 2
- Zonas de Aquacultura onde já existem, manutenção das condições ideais de produção
reconhecidas, nomeadamente no intertidal (viveiros);
- Tanques de terra com possibilidade de retomar atividade aquícola com diversificação de
espécies (peixes, algas);
- Salicultura com potencial para reativação ou conversão para aquacultura mediante
regras;
- Agricultura salina compatibilizada com tanques de terra;
- Definição de “potencial para produção” são subordinados aos instrumentos de gestão
territorial;
- Incentivo à utilização de energias alternativas como forma de desenvolver atividades
produtivas sustentáveis;
- Importância de regular a apanha de organismos vivos, nomeadamente os que não estão
classificados;

- Turismo ambiental tem de ser regrado com definição de zonas específicas para
desembarque. Este trabalho tem de ser melhor articulado entre as diferentes entidades
com tutela no território e as empresas marítimo-turísticas, nomeadamente através de
formação;
- Criação de áreas de depósito de efluentes de barcos e de autocaravanas.

Figura 5 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 2

Figura 6 – Usos e Atividades destacados: Mesa 2

MESA 3
- Atividade predominante Salicultura e Marisqueio;
- Definição de áreas de especial proteção, destacando áreas de reprodução de espécies
sensíveis (e.g. cavalos marinhos);
- Zonas específicas para o desenvolvimento de Educação Ambiental, Investigação e
Turismo Ambiental. Destaca-se a zona do Ludo e Ilha Deserta como áreas de elevado valor;
- Tanques de terra com possibilidade de retomar atividade aquícola com diversificação de
espécies (peixes, algas);
- Destaca-se a importância de criar zonas tampão na periferia das áreas urbanas de forma a
reduzir impactos de escorrência superficial na contaminação de zonas de produção;

Figura 7 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 3

Figura 8 – Usos e Atividades destacados: Mesa 3

MESA 4
- Limitação de viveiros no seguimento das bacias de drenagem, reduzindo a produção de
bivalves em ambientes potencialmente contaminados;
- Porto de Faro com capacidade de acostagem de navios cruzeiro turísticos;

- Salinas abandonadas podem ser naturalizadas – medida de compensação
- Criação de passadiços para acesso pedonal/ ciclovia como maneira de reduzir impacto nas
áreas naturais;
- Salinas com potencial de compatibilizar agricultura salina e turismo ornitológico.

Figura 9 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 4

Figura 10 – Usos e Atividades destacados: Mesa 4

MESA 5
- Importante de criar pontos de descarga de efluentes offshore de forma a reduzir a carga
poluente no sistema;
- Turismo ambiental necessita de infraestruturas adequadas, com a necessidade de definir
as regras de visitação (tempo, número de pessoas, áreas designadas);
- Áreas de salgados/salinas inativas com potencial para o desenvolvimento de agricultura
salina;
- Recolha de algas de “crescimento natural” em determinadas zonas da Ria Formosa como
complemento à apanha de marisco;
- Centros de Investigação próximos da Ria Formosa (Estação Piloto de Piscicultura de
Olhão, Estação Experimental de Moluscicultura de Tavira, Centro do Ramalhete) como
áreas de visitação aproveitando o conhecimento dos investigadores;
- Necessidade de criar Zonas de Especial Proteção (Santuários) para espécies sensíveis e
pradarias marinhas.

Figura 11 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 5

Figura 12 – Usos e Atividades destacados: Mesa 5

MESA 6
- Potencial de conversão de salinas/aquacultura com capacidade compatibilização de
outros usos com educação ambiental e turismo ambiental;

- Sucesso do turismo ambiental decorre de um aumento da capacidade de gestão;
- Lógica de paisagem da Ria Formosa como meio transformado resulta num rico
património cultural;
- Património etnográfico deve ser tido em conta na forma como se exploram os recursos:
pescas, marisqueio, salinas, festas populares.

Figura 13 – Mapa de Usos e Atividades: Mesa 6

Figura 14 – Usos e Atividades destacados: Mesa 6

SÍNTESE DE “VISÕES”

- A Conservação é o elemento nuclear no que respeita ao uso do território na Ria Formosa.
Todos os usos e atividades identificados pelos grupos de trabalho consideram o elevado
valor ambiental desta zona húmida;
- A qualidade do meio natural é um aspeto incontornável, tendo sido destacado a
importância de gerir melhor a descarga de efluentes, seja pela criação de pontos de
descarga offshore, seja por criação de faixas de proteção que limitem o impacto da
escorrência superficial junto às zonas urbanas;
- As atividades produtivas (salicultura, aquicultura, agricultura de halófitas) são encaradas
como potencialmente compatíveis, nomeadamente utilizando modelos de produção
integrados, que aumentam a rentabilidade. Conversão de modelos de uso também se
prevê, no entanto, sujeita a regras específicas;
- O marisqueio (produção em viveiros intertidais) pode beneficiar de áreas de conservação,
contribuindo para a manutenção de bancos de recrutamento naturais. Ainda neste tema,
há necessidade de regulamentar melhor a apanha de espécies;
- A Educação Ambiental pode ser potenciada em zonas de confluência de vários usos
(conservação, investigação, produção), através de percursos delineados (passadiços) que
minimizam o impacto das visitas, mas mantém uma relação de proximidade com o meio;
- O Turismo Ambiental é uma atividade com cada vez maior relevo, mas com a aparente
falta de estrutura a nível de gestão e regulamentação. É apontada a necessidade de criar
zonas específicas para o seu desenvolvimento, ou mesmo criar limitações específicas;
- O património cultural, arqueológico, e arquitetónico traduz o elevado interesse das zonas
húmidas para a ocupação humana, reforçando a necessidade de conciliar usos e atividades
sustentáveis, não só a nível ambiental, mas também socioeconómico.

Figura 15 – Esquema de relações entre as diferentes visões de uso do território na Ria Formosa e elementos condicionantes decorrentes
da recolha in situ dos comentários dos 6 grupos de trabalho

DISCUSSÃO
Quatro intervenções seguiram-se à recapitulação da Oficina de Trabalho, nas quais foram
apontados os seguintes aspetos:

- Existe a necessidade de definir um de Plano de Segurança Integrado.No somatório de
usos que se desenvolvem no território tem de se considerar ameaças externas (eventos
climáticos extremos) que possam afetar o desenvolvimento e rentabilidade das diferentes
atividades a uma escala de tempo maior;
- O meio natural tem elevada produtividade, com um grande potencial regenerador
natural. Esta capacidade regenerativa, mantendo condições ambientalmente favoráveis,
pode aumentar o valor económico das espécies produzidas;
- A manutenção da qualidade ambiental da Ria Formosa encontra-se ameaçada devido ao
recente aumento de fatores de destabilização;
- É importante haver um bom entendimento entre salicultores e aquaculturas, sem que se
crie prejuízo para uma das partes. Há necessidade de, considerando a conversão de
atividades, haver um plano de gestão bem delineado.

AVALIAÇÃO
De forma a poder avaliar a dinâmica da Oficina de Trabalho, bem como recolher
informação que pudesse contribuir para melhorar ações futuras do projeto AQUA&AMBI,
pedimos aos participantes que respondessem às seguintes questões:

Perguntas de escala múltipla, em que: 1 – discordo plenamente e 5 – concordo plenamente

1.1) Os resultados da Oficina ajustam-se às suas expectativas?
1.2) Ficou satisfeito por ter participado?
1.3) Gostou da maneira como a Dinâmica foi desenvolvida?
1.4) Teve a oportunidade de participar como queria?

RESULTADOS
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Figura 16 – Distribuição de valores às respostas de escala múltipla (n = 33)
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AVALIAÇÃO
Perguntas de esclarecimento adicional – seleção de alguns comentários

RESULTADOS

2) Quais eram as suas expectativas em relação à Oficina de Trabalho?
“Pensar na Ria Formosa de um modo mais global.”
“Identificação de oportunidades de compatibilização de atividades.”
“Eram as que aconteceram. Só me preocupa se terá algum efeito/ aplicação no futuro ou se
será apenas mais um projeto que foi interessante.”
“Conseguir ter uma visão integradora dos usos da ria.”
“Estabelecer sinergias entre entidades de distintos âmbitos e sectores.”

3) Recomendava alguma alteração?
“Se possível realizar mais outro encontro de modo a se poder trocar mais impressões entre os
participantes.”
“Mais informação prévia sobre o projeto e tema, nomeadamente para quem não é da área.”
“Os mapas devem ser maiores - a área de intervenção é demasiado grande. Talvez fosse
interessante atribuir secções diferentes a grupos diferentes.”
“Fazer-se um segundo exercício por "sector" definido para o PNRF, isto é, com outra escala
mais detalhada.”
“Ter algum "trabalho de casa" já feito para se poder facilitar as respostas e sugestões.”
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