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Tarefa	c	

Monitorização	
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Sub-tarefa c.i.- Proposta de alteração dos limites do SIC  
 

Título da Tarefa: Monitorização. Proposta de alteração dos limites do SIC  

 

Autor: David Abecasis 

Coordenador: Emanuel Gonçalves, Karim Erzini 

Revisto por: Emanuel Gonçalves, Karim Erzini 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.i.) 

 

Data de conclusão: final do projeto (requer resultados finais) 

 

Objetivos: 

 

Avaliação dos limites do SIC Arrábida – Espichel ao longo da costa e no mar e 

integração e avaliação da informação necessária para fundamentação de eventuais 

propostas de alteração 

 

Resultados obtidos: 

A avaliação dos actuais limites do SIC Arrábida – Espichel será feita com o 

estudo de diferentes cenários de protecção com recurso ao software de 

planeamento de conservação - MARXAN. Serão tidos em conta os dados já 

existentes (Abecasis et al. 2015) e outros dados já compilados, bem como os 

dados recolhidos no âmbito deste projecto como por exemplo a informação 

recolhida através de telemetria acústica e de câmaras subaquáticas (BRUVS).  

 

Referências: 
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Abecasis D, Afonso P, Erzini K (2015) Toward adaptive management of coastal 

MPAs: The influence of different conservation targets and costs on the design of 

no-take areas. Ecological Informatics 30: 263-270, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2015.08.009. 
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Sub-tarefa c.ii. – workshops e modelos de monitorização  
 

Título da Tarefa: Definição de protocolos metodológicos de monitorização  

 

Autor: Gustavo Franco 

Coordenador: Emanuel Gonçalves 

Revisto por: Emanuel Gonçalves 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-subtarefa c.ii.) 

 

Data de conclusão:  

Janeiro de 2020 (mês 24) 

 

Objetivo: 

Definição e implementação de modelos de monitorização e definição de 

protocolos metodológicos da biodiversidade marinha para o PMPLS e que se 

enquadrem numa estratégia nacional de monitorização.  

 

Resultados obtidos: 

No âmbito da presente tarefa, foram realizados os seguintes trabalhos: 

1- Entrega dos documentos preparatórios do 1º workshop com vista à obtenção 

de uma lista provisória de indicadores de monitorização de AMP, remete-se mais 

desenvolvimentos para o ponto a.iii. do presente relatório. 

2- Integrar no 1º workshop um enquadramento teórico sobre programas e 

estratégias de monitorização de AMP e discussão sobre o tema. 

3- Na reunião do grupo de trabalho conjunto dos projetos POSEUR (ver ponto 

a.iii. do presente relatório), foi aprovado a criação de um memorando de cada 

projeto POSEUR, onde seja descrito os vários objetivos de cada projeto, respetiva 
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calendarização, indicadores medidos, metodologias utilizadas, frequências e 

escala espacial de amostragem. Este documento pretende ser uma primeira 

abordagem em identificar as diferenças e pontos em comum de todos os projetos, 

desde os objetivos, indicadores, métricas e metodologias utilizadas, por forma a 

existir uma base de comparação entre projetos. O memorando será apresentado 

no 1º workshop (mais detalhes no ponto a.iii.) para apreciação e discussão geral, 

com o objetivo de uniformizar o mais possível a monitorização realizada entre 

todos os projetos POSEUR e garantir a interoperabilidade dos dados e 

uniformização de metodologias. 

4- Integrar no projeto INFORBIOMARES um estudo comparativo entre técnicas 

de amostragem de UVC, para mais detalhes ver “Relatório intercalar sobre a 

implementação de metodologias de registo de componentes pouco conhecidos da 

biodiversidade”. Com este estudo pretende-se aferir qual a(s) técnica(s) mais 

adequada(s) na monitorização das comunidades de peixe demersais de recifes 

rochosos. 

 

No documento final a ser entregue ao ICNF, após a realização dos 3 workshops, 

constará três programas de monitorização (diferentes conjuntos de indicadores) 

com diferentes custos-benefícios associados, e onde esteja descrito quais os 

descritores que sejam possíveis avaliar com cada programa, suas limitações e 

metodologias necessárias. No final do 1º workshop serão estabelecidos quais os 

próximos passos a serem realizados e o enquadramento com os workshops 

seguintes de forma a se obter o objetivo pretendido. 
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Sub-tarefa c.iii. – distribuição e cartografia de espécies e 
habitats  
 

Título da Tarefa: Desenvolvimento de informação sobre a distribuição e 

cartografia de espécies e habitats do Parque Marinho Professor Luiz 

Saldanha 

 

Autor: Duarte Frade & Jorge Assis 

Coordenador: Ester Serrão 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iii.) 

 

Datas de conclusão:  

1. Lacunas identificadas ao nível da cartografia de espécies e habitats - mês 14; 

2. Informação recolhida para colmatar lacunas de conhecimento identificadas - 

mês 22; 

 

Objetivos: 

Disponibilizar informação sobre a distribuição e cartografia de espécies e habitats 

do PMPLS e SIC Arrábida Espichel, particularmente para aqueles com estatuto 

de proteção (e.g., Rede Natura 2000), estruturantes do ecossistema ou para os que 

se tenha verificado as maiores lacunas de informação.  

 

Resultados esperados: 
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Esta tarefa irá utilizar os dados integrados no Sistema de Informação, que ainda 

não estão totalmente disponíveis, e que foram provenientes da recolha de 

informação descrita na Sub-tarefa a.i., da monitorização das sub-tarefas c., e da 

açoão de “Citizen Science” (Sub-tarefa d.iii). Estes serão processados com 

recurso a ferramentas de geoestatistica (e.g., kriging; Assis et al., 2017a) de modo 

a produzir polígonos e superfícies (“raster”) com informação sobre a distribuição 

de espécies e habitats, dando especial relevo às que integram diretivas e 

convenções internacionais como a Rede Natura 2000, e/ou que sejam 

estruturantes do ecossistema ou para aquelas que se tenha verificado lacunas de 

informação no estado atual do conhecimento sobre a biodiversidade do PMPLS. 

Quando disponível, informação temporal da variação da distribuição de espécies 

e habitats será utilizada para produzir mapas anuais e/ou por década. 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Ervas Marinhas  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Ervas Marinhas 

 

Autor: Carolina Mourato, Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo 

Revisto por: Ester Serrao 

Número	da	tarefa:	tarefa	c	(sub-tarefa	c.iv.)	

Data de conclusão: 30 Nov 2019 

 

Objetivo:  

Continuação e monitorização do processo de replantação de ervas marinhas (já 

iniciado no âmbito de projetos anteriores; o suporte para esta continuação foi 

planeado para ser assegurado pela entidade adjudicante e pelo ICNF): pretende-

se a plantação de pelo menos 10 m2 por ano de contrato.  

 

Resultados obtidos:  

 

Área de Estudo 

De acordo com os objetivos da sub-sub-tarefa c.iv. e no âmbito da continuação 

do projeto Biomares, o local de replantação de plantas marinhas situa-se na Praia 

dos Coelhos (GPS: 38.481392°, -8.968826°). As populações dadores são a Ponta 

do Adoxe (GPS: 38.492323°, -8.908940°) e Ilha da Culatra (37.003963°, -

7.825757°). Ambas as populações dadoras são da espécie Zostera marina. Esta 
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espécie foi a que apresentou maior sucesso de transplante durante o projeto Life 

Biomares. 

 

 
Figura	 1:	 Polígono	 identificativo	 das	 pradarias	 transplantadas	 na	 Praia	 dos	

Coelhos.	Imagem	retirada	do	Google	Earth	Pro.	
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Figura	 2:	 Polígono	 identificativo	 da	 área	 da	 população	 dadora	 da	 Ponta	 do	

Adoxe.	Imagem	retirada	do	Google	Earth	Pro.	

Em 2018 foram efetuados seis transplantes (área total de 42,29 m2), dos quais três 

têm como população dadora a Ilha da Culatra e outros três a população da Ponta 

do Adoxe. Foram realizadas quatro monitorizações entre Maio e Dezembro de 

2018. 

 

Transplantes 

O método de transplante utilizado foi o “sod”. Cada “sod” é constituído por 

sedimento, raízes, rizomas e plantas, a área de cada “sod é de 20x20 cm. O 

conjunto de vários “sod’s” é denominado unidade de transplante (PU). 

No total foram transplantados três PU totalizando 25,79 m2 de “sods” da Ilha da 

Culatra para a Praia dos Coelhos (Figura 4 a Figura 8). A média da canópia da 

área total transplantada foi de 41,77 cm sendo a densidade média de plantas de 

140 m2.   

Da Ponta do Adoxe foram transplantados três PU, total de 16,5 m2 de “sods” para 
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a Praia dos Coelhos. A média da canópia da área total transplantada foi de 41,45 

cm, sendo a densidade média de plantas de 201 m2.  

 

Tabela	1:	“Transplante”	refere-se	à	remoção	de	“sods”	da	população	dadora	e	à	

sua	 replantação	 no	 local	 de	 transplante.	 “População	 dadora”	 refere-se	 à	

população	da	qual	foram	retirados	os	“sods”.	“Local	do	transplante”	refere-se	

ao	local	no	qual	os	“sods”	foram	replantados.	

Actividade Data 
População 

dadora 

Local do 

transplant

e 

Área 

(m2) 

Média da 

Altura da 

Canópia 

(cm) 

Densidad

e (m2) 

Transplante 
19 Maio 

2018 
Culatra (CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
10,25 45,42 128 

Transplante 
02 Junho 

2018 
Culatra (CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
9,54 41,20 120 

Transplante 
03 Julho 

2018 
Culatra (CM3) 

Praia dos 

Coelhos 
6 38,69 172 

Transplante 
04 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM1) 

Praia dos 

Coelhos 
4,50 39,60 188 

Transplante 
04 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
6 41,33 216 

Transplante 
05 Julho 

2018 

Ponta do Adoxe 

(TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
6 43,42 200 
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Figura	 3:	 Área	 transplantada	 na	 Praia	 dos	 Coelhos	 em	 2018.	 As	 siglas	 “CM”	

correspondem	à	população	da	Culatra	e	as	siglas	“TM”	à	população	da	Ponta	do	

Adoxe.	 Os	 números	 referem-se	 à	 sequência	 numérica	 da	 realização	 dos	

transplantes.	
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Figura	 4:	 Técnico	 do	 CCMAR	 a	 recolher	 “sods”	 e	 colocá-los	 na	 caixa	 para	

transporte.	

 

 
Figura	5:	Técnico	do	CCMAR	com	duas	caixas	de	“sods”	preparadas	para	serem	

transportadas	para	o	local	de	transplante.	
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Figura	6:	Técnico	do	CCMAR	a	retirar	“sods”	das	caixas	para	os	replantar	na	área	

adjacente.	

 

 
Figura	7:	Técnico	do	CCMAR	a	replantar	Zostera	marina	na	nova	pradaria.	
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Figura	8:	Pradaria	recentemente	replantada.	

 

Monitorizações  

Foram realizadas monitorizações nas populações da Ilha da Culatra e da Ponta do 

Adoxe, definindo o estado inicial das populações dadoras, tendo a população da 

Ilha da Culatra uma área aproximada de 68 000 m2, com uma média de canópia 

de 39,32 cm. e com uma densidade de plantas de 280 m2.  A população da Ponta 

do Adoxe tem uma área aproximada de 10879 m2, com uma média de canópia de 

42,12 cm e com uma densidade de plantas de 379,43 por m2  (Figura 9 e Figura 

10). 
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Figura	9:	Técnico	do	CCMAR	a	monitorizar	a	população	da	Ponta	do	Adoxe.	

 
Figura	 10:	 Colocação	 de	 quadrado	 para	 contagem	 de	 plantas	 e	 cálculos	 de	

densidade.	

 

As áreas transplantadas foram monitorizadas ao longo do ano, assim como a 

pradaria denominada “CM0”, proveniente de um transplante feito em 2010 no 
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âmbito do projecto Biomares que tinha, à data do início deste projeto, uma área 

de 110 m2. 

 

 
Figura	 11:	 Técnicos	 do	 CCMAR	 a	monitorizar	 as	 pradarias	 transplantadas	 na	

Praia	dos	Coelhos.	

 

Entre Junho e Dezembro de 2018, o transplante CM1 foi monitorizado quatro 

vezes, o CM2, três vezes. Os restantes transplantes (CM3, TM1, TM2 e TM3), 

duas vezes (Figura 14). O número de monitorizações deve-se à data em que foi 

realizado o transplante.  

	

Tabela	2:	“Monitorização”	refere-se	a	monitorizações	de	transplantes	realizados	

no	âmbito	desta	tarefa	ou	previamente	efetuados.	“População	dadora”	refere-

se	 à	 população	 da	 qual	 foram	 recolhidos	 os	 “Sods”.	 “Local	 do	 transplante”	

refere-se	ao	local	no	qual	os	“Sods”	foram	replantados.	
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Actividade Data 
População 

dadora 

Local do 

transplante 

Área 

(m2) 

Média da 

Altura da 

Canópia 

(cm) 

Densidade 

(m2) 

Monitorização  02 Junho 2018 Culatra - 68 000 39,32 280 

Monitorização 02 Junho 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
13,38 38,67 64 

Monitorização  27 Junho 2018 
Ponta do 

Adoxe 
-  42,12 379,43 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110 28 261,28 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
7,50 21,47 88 

Monitorização 04 Julho 2018 
Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
9 24,53 65,60 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110,74 20,83 322,88 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
5,10 23,28 128 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
5,00 17,39 150,40 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Ponta do 

Adoxe (TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
3 

16,42 132 

Monitorização 30 Agosto 2018 
Ponta do 

Adoxe (TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
3 

22,92 164,00 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM0) 

Praia dos 

Coelhos 
110 

39,80 320 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM1) 

Praia dos 

Coelhos 
11,88 

28,80 307,20 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM2) 

Praia dos 

Coelhos 
7,05 

34,22 234,67 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Culatra 

(CM3) 

Praia dos 

Coelhos 
7,83 

3,33 22,40 
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Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM1) 

Praia dos 

Coelhos 
9 

2 9,60 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM2) 

Praia dos 

Coelhos 
0,74 

4 44,80 

Monitorização 
20 Dezembro 

2018 

Ponta do 

Adoxe (TM3) 

Praia dos 

Coelhos 
5,60 

3,90 38,40 

 

A pradaria “CM0” possui uma maior área total que os transplantes efetuados este 

ano, e esta manteve-se constante ao longo do ano (Figura 15, Tabela 2).  A altura 

média da canópia aumentou entre o Verão e o Outono (Figura 13), embora a 

densidade também se tenha mantido constante (Figura 14). 

 

 
Figura	12:	Variação	temporal	da	área	total	média	(m2)	da	pradaria	CM0	durante	

o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	Zostera	

marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	

 

100

102

104

106

108

110

112

114

Verão Outuno

Ar
ea
	to

ta
l	(
m

2 )

Area	total	(m2)	da	pradaria	CM0



76	
	

 
Figura	13:	Variação	temporal	da	altura	média	da	canópia	(cm)	da	pradaria	CM0	

durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	

Zostera	marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	

	

 

 
Figura	14:	Variação	temporal	da	densidade	(m2)	da	pradaria	CM0	durante	o	ano	

de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	“CM0”	refere-se	à	replantação	de	Zostera	marina	

vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0).	
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Agrupando os transplantes efetuados em 2018 com base na população dadora, 

verificamos que os transplantes provenientes da Culatra sofreram uma 

diminuição da área total média entre a Primavera e o Verão, recuperando para 

valores iniciais entre o Verão e o Outono (Figura 15). Os transplantes 

provenientes do Adoxe mantiveram a área total média desde a altura do 

transplante até à última monitorização. 

 

 
Figura	 15:	 Variação	 temporal	 da	 área	 total	 média	 (m2)	 dos	 transplantes	 de	

Zostera	marina	efetuados	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.		

  

Em termos de densidade média (m2), os transplantes da Culatra mantiveram-se 

constantes ao longo do ano. No entanto, os transplantes provenientes do Adoxe 

diminuíram acentuadamente até à data da última monitorização (Figura 16). 
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Figura	 16:	 Variação	 temporal	 da	 densidade	 média	 (m2)	 dos	 transplantes	 de	

Zostera	marina	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	A	sigla	“CM”	refere-

se	a	replantações	de	Zostera	marina	vindas	da	Culatra	no	ano	de	2010	(CM0)	e	

2018	(restantes).”	As	siglas	“TM1”	a	“TM3”	referem-se	a	replantações	de	Ervas	

Marinhas	vindas	da	Ponta	do	Adoxe	em	2018.	

 

A altura média da canópia dos transplantes da Culatra sofreu uma diminuição 

entre a Primavera e o Verão, estabilizando até à data da última monitorização. Os 

transplantes do Adoxe, no entanto, sofreram uma diminuição acentuada entre a 

data do transplante e a última monitorização (Figura 17). 
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Figura	17:	Variação	temporal	da	altura	média	da	canópia	(cm)	de	cada	um	dos	

transplantes	de	Ervas	Marinhas	durante	o	ano	de	2018	na	Praia	dos	Coelhos.	A	

sigla	“CM”	refere-se	a	replantações	de	Zostera	marina	vinda	da	Culatra	no	ano	

de	 2010	 (CM0)	 e	 2018	 (restantes).	 	 As	 siglas	 “TM1”	 a	 “TM3”	 referem-se	 a	

replantações	de	Zostera	marina	vinda	da	Ponta	do	Adoxe	em	2018.	As	barras	a	

preto	indicam	o	desvio	padrão	de	cada	uma	das	observações.	

 

Atendendo aos resultados obtidos este ano, onde a população dadora da Culatra 

obteve melhores resultados pós-transplantes, voltaremos a transplantar “sods” 

desta população no ano de 2019. Porém, as populações provenientes do Adoxe 

continuarão a ser monitorizadas. 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Corais  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Corais 

 

Autor: Nuno Padrão, Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo, Márcio Coelho 

Revisto por: Ester Serrão 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

Objetivo:  

Realização de ensaios de recuperação de corais, utilizando pelo menos três 

espécies de fácil identificação.  Pretende-se que sejam conseguidos, no mínimo 

os seguintes resultados: estimativas de recrutamento natural, seletividade de 

profundidade e outras variáveis naturais, identificação de zonas de coral destruído 

no Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, teste de pelo menos dois tipos de 

substrato como recife para recrutamento, identificação das melhores populações 

dadoras quanto a abundância e diversidade genética e teste do sucesso dos 

transplantes. 

 

Tarefas Realizadas em 2018: 
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Durante o primeiro ano de projeto foram efectuados mergulhos no PMPLS com 

o objectivo de identificar e caracterizar as populações de gorgónias existentes. 

No processo de amostragem foram tidos em conta factores abióticos como a 

profundidade e a morfologia do recife rochoso. Foram recolhidos dados de 

diversidade de espécies, densidade, selectividade de profundidade, tamanho das 

colónias adultas e número de recrutas por espécie para estudar a demografia 

populacional. Foram efectuados registos fotográficos de todos os indivíduos 

amostrados permitindo também aferir o estado ecológico das colónias, como 

necroses, epífitos e gorgónias impactadas. Foram também recolhidas amostras 

para análise genética de todas as populações de gorgónias encontradas. As 

amostras para genética encontram-se em processamento.  

 

Foi efetuado um teste piloto no primeiro ano com 40 fragmentos de cada espécie 

para testar o sucesso da metodologia escolhida, e as espécies a utilizar.  As 

espécies testadas foram a Leptogorgia sarmentosa e a Eunicella verrucosa. A 

Paramuricea clavata e Eunicella labiata não foram utilizada porque de acordo 

com a literatura existem apenas ocorrências isoladas da mesma no PMLS 

(Rodrigues, 2008). Estas ocorrências ainda não foram confirmadas nas 

monitorizações efectuadas. A espécie Eunicella gazella foi detectada em números 

muito baixos e apenas em dois locais. Atendendo a este facto, estas espécies não 

são viáveis para transplante no PMPLS. As espécies viáveis para transplante no 

PMPLS são a Eunicella verrucosa e Leptogorgia sarmentosa. 

Para os ensaios de recuperação de corais foram utilizados dois dos métodos 

descritos por Linares et al., em 2008. Ambas as metodologias recorrem ao corte 

de fragmentos apicais de 6 cm de colónias dadoras. A realização dos transplantes 

é finalizada utilizando cola de epóxi para fixar os fragmentos (Linares et al. 

2008). De acordo com o insucesso obtido no teste piloto, foi necessário outro 

método de transplante. O novo método visa promover o crescimento da colónia 
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transplantada diretamente no substrato. Esta metodologia obteve bons resultados 

preliminares num outro estudo ainda não publicado.  

 

Após a análise de resultados que visava identificar e caracterizar as populações 

de gorgónias existentes, foram selecionadas três áreas de intervenção: uma 

população dadora e duas populações recetoras, com o objetivo de testar o sucesso 

de transplante de gorgónias.  

Um dos factores limitantes da metodologia utilizada para os transplantes é a 

quantidade de biomassa disponível. Assim, foi utilizada a abundância como 

critério de seleção da população dadora, atendendo à baixa densidade das 

populações amostradas e equacionando que esta não se encontrava na área de 

protecção total. Foram depois escolhidas duas populações receptoras em 

diferentes zonas de protecção do parque (parcial e total), com vista ao teste da 

metodologia e à recuperação destas populações. Foi essencial conduzir os ensaios 

no ano de 2018, visto que só assim seria possível ter dados de monitorização um 

ano após o transplante. 

 

Resultados obtidos: 

 

Ensaios de Recuperação de Corais 

Para verificar a viabilidade dos transplantes, em Março de 2018 foram testadas 

as metodologias. Inicialmente foram utilizadas as duas técnicas de transplante 

com maior taxa de sucesso reportado na literatura (Linares et al. 2008): o método 

de “colagem com cola de epóxi”, e o método de “colagem com cola de epóxi e 

com suporte em PVC”. O método “colagem com cola de epóxi” consiste em 

raspar o substrato, colocar cola de epóxi nessa área e, de seguida, o fragmento de 

gorgónia (Figura 18). O método “colagem com cola de epóxi e com suporte em 

PVC” consiste na realização de semelhante processo, porém a gorgónia é presa a 

um fragmento de PVC para dar apoio (Figura 19). Em cada ensaio foram 



83	
	

transplantadas 10 colónias das espécies mais abundantes: L. sarmentosa e E. 

verrucosa. As espécies Paramuricea clavata, Eunicella labiata e Eunicella 

gazella estão descritas como existindo no PMPLS, no entanto a sua presença é 

rara e em densidades muito reduzidas. Como estas três espécies não têm 

populações dadoras nas zonas monitorizadas no ano de 2018, não foram 

utilizadas para transplante. 

  

 	

 
	

Figura	18:	Processo	de	transplantação	de	um	fragmento	de	L.	 sarmentosa	de	

acordo	com	a	metodologia	descrita	por	Linares	et	al.	em	2008,	“colagem	com	

cola	de	epóxi”.	(A)	Técnico	do	CCMAR	raspa	o	substrato	para	expor	a	rocha	e	

permitir	a	colagem	do	fragmento	de	gorgónia.	(B)	cola	de	epóxi	é	colocada	sobre	

a	 área	 raspada.	 (C)	 Cola	 de	 epóxi	 preparada	 para	 receber	 o	 fragmento	 de	

A B 

C D 

E 
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gorgónia.	(D)	O	fragmento	de	gorgónia	é	colocado	na	cola	de	epóxi.	(E)	Depois	

de	 bem	 fixo	 o	 fragmento	 de	 gorgónia	 na	 cola	 de	 epóxi,	 o	 transplante	 fica	

concluído.			

 

 

  
Figura	19:	Passos	adicionais	a	partir	do	passo	(C)	da	Figura	1,	na	metodologia	

“colagem	com	cola	de	epóxi	e	com	suporte	em	PVC”	(Linares	et	al.	2008).	(A)	As	

colónias	a	serem	transplantadas	são	fixas	a	pequenos	fragmentos	de	PVC.	(B)	De	

seguida	a	colónia	junto	com	o	suporte	são	colocados	na	cola	de	epóxi.	

 

- Método de transplante “colagem com cola de epóxi”  

Dos 10 transplantes efetuados em março de 2018 com L. sarmentosa utilizando 

esta técnica, apenas restavam quatro indivíduos cobertos por epífitos na 

monitorização efectuada um mês depois. Na segunda monitorização, três meses 

depois do transplante, todos os fragmentos tinham morrido. A cola de epóxi 

descolou do substrato antes da primeira monitorização, onde se perderam 60% 

dos transplantes e os restantes 40% morreram cobertos por epífitos.   

 

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com E. verrucosa utilizando 

esta técnica, a cola de epóxi descolou-se do substrato resultando na perda de 50% 

dos transplantes num mês. Na segunda monitorização, três meses depois do 

A B 
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transplante, ainda se podiam observar as mesmas colónias cobertas de epífitos 

(Figura 20).  

 
Figura	 20:	 Visível	 nesta	 imagem	 uma	 colónia	 transplantada	 de	 E.	 verrucosa,	

durante	a	segunda	monitorização.	São	visíveis	alguns	epífitos	na	parte	superior	

da	colónia.	

 

- Método de transplante “colagem com cola de epóxi e com suporte em PVC”  

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com L. sarmentosa utilizando 

esta técnica, restavam apenas dois na primeira monitorização. Dos fragmentos 

que restavam, todos as colónias estavam mortas. 

 

Dos 10 transplantes efetuados em Março de 2018 com E. verrucosa utilizando 

esta técnica, restavam três um mês depois. Em algumas a cola de epóxi descolou-

se do substrato e noutras as colónias caíram da base de epóxi. Dos fragmentos 

que restavam, todas as colónias estavam mortas e cobertas por algas (Figura 21). 
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Figura	21:	Colónia	de	E.	verrucosa	transplantada	com	cola	epóxi	e	suportado	por	

um	fragmento	de	PVC.	No	final	de	três	meses	estava	coberta	por	epífitos.	

 

Segundo Ensaio 

Verificando-se uma taxa de sucesso superior, mas ainda baixa, nos transplantes 

utilizando o método “colagem com cola de epóxi”, onde 40 a 50% dos 

transplantes se mantiveram até à segunda monitorização, fez-se outro ensaio na 

expectativa que os resultados fossem mais satisfatórios ao adquirir experiência 

no protocolo. 

 

Assim, em Junho de 2018, foram transplantados 40 fragmentos de gorgónias - 20 

de L. sarmentosa, e 20 de E. verrucosa (Figura 22). Na primeira monitorização, 

um mês após o transplante, 80% dos transplantes foram perdidos (Figura 23). 
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Figura	22:	Equipa	do	Centro	de	Mergulho	Científico	do	CCMAR	a	transplantar	

gorgónias	 no	 segundo	 ensaio	 com	 o	 método	 “colagem	 com	 cola	 de	 epóxi”	

(Linares	et	al,	2008).	(A)	Um	técnico	do	CCMAR	raspa	o	substrato	e	coloca	a	cola	

enquanto	 o	 outro	 prepara	 a	 colónia	 para	 o	 transplante.	 (B)	 Colónias	 de	 E.	

verrucosa	e	L.	sarmentosa	já	transplantadas.		

 
Figura	23:	Colónia	de	E.	verrucosa	durante	a	primeira	monitorização.		

 

-Mudança de metodologia 

Uma vez que os resultados obtidos com as metodologias testadas (Linares et al. 

2008) obtiveram uma taxa de sucesso muito reduzida (menos de 50%), foi 

necessário repensar a metodologia a utilizar para realizar os transplantes de 

gorgónias.  

A B 
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Em paralelo a este projecto, uma nova metodologia de transplantes com 

gorgónias que está a ser desenvolvida pelo CCMAR em Sagres, mostrava uma 

taxa de sucesso superior a 90% (dados por publicar). Esta metodologia consiste 

em fazer um furo no substrato, e de seguida transplantar a colónia para esse local.  

A espécie utilizada no ensaio deste transplante experimental foi a Paramuricea 

clavata. Esta espécie não ocorre no PMLS, como tal, foi necessário verificar a 

viabilidade do método para as espécies identificadas na “Sub-Sub-tarefa c.iv”. 

Uma vez que a espécie E. verrucosa tem uma morfologia muito semelhante a P. 

clavata, não foi feito nenhum teste com esta espécie. Devido à morfologia 

bastante distinta de L. sarmentosa, foi realizado um ensaio com 10 colónias desta 

espécie (Figura 24). Tendo em conta os resultados obtidos no ensaio, foi decidido 

utilizar este método para a realização dos transplantes. A escolha desta 

metodologia viria a ser acertada como comprovado nos resultados dos 

transplantes. 

  
Figura	24:	Equipa	de	mergulho	científico	do	Centro	de	Mergulho	Científico	do	

CCMAR	 conduz	 ensaio	 de	 transplante	 de	 corais,	 com	 a	 nova	 metodologia,	

utilizando	L.	sarmentosa.	(A)	Quatro	técnicos	do	CCMAR	transplantam	colónias	

de	L.	sarmentosa.	(B)	Colónia	de	L.	sarmentosa	já	transplantada.	

  

A B 
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- Mapeamento e Caracterização das populações de Gorgónias 

Foram amostradas várias áreas do parque Marinho Luiz Saldanha (Figura 25) 

com o intuito de fazer uma caracterização geomorfológica das áreas onde 

ocorrem populações de gorgónias. As populações identificadas foram mapeadas 

e caracterizadas. 

 

 
Figura	25:	Áreas	de	proteção	do	Parque	Marinho	Luiz	Saldanha,	na	Arrábida.	

 

Caracterização Geomorfológica 

- Pedra do Meio 

Esta área de estudo tem uma orientação sul e está localizada a cerca de 0,8km em 

frente à Vila de Sesimbra (GPS 38.438420°, -9.101860°), numa zona de proteção 

complementar do Parque Marinho Luiz Saldanha. É uma laje com cerca de 400m 

de perímetro e área aproximada de 8800m2 (Figura 26. A). A laje encontra-se a 

10m de profundidade e tem um perfil horizontal. O substrato é arenito com cerca 

de 1m de altura em relação ao substrato envolvente constituído por areia. A laje 

não apresenta relevos significativos, sendo maioritariamente plana. Ao longo da 
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laje podem ser observadas várias fissuras e recortes. Estas fissuras são 

maioritariamente entre 0,5m e 1m de profundidade (Figura 26) sendo a largura 

bastante variável.  

 
 

Figura	26:	Na	imagem	pode-se	observar	a	área	de	estudo	“Pedra	do	Meio”	(A)	

O	polígono	marca	a	área	da	 laje.	 (B)	Técnico	do	CCMar	amostra	a	área.	Pode	

observar-se	uma	fissura	na	laje,	posta	em	evidência	com	tracejado	vermelho.	

 

– Jardim das Gorgónias 

A área de estudo “Jardim das Gorgónias” é orientada a sul e está localizada na 

orla costeira a cerca de 4km da Vila de Sesimbra (GPS 38.434068°, -9.063792°) 

(Figura 27). É uma zona frequentemente visitada por mergulhadores recreativos 

e insere-se numa área de proteção parcial do parque. A área tem um declive 

pronunciado variando dos 6m aos 15m de profundidade, formando vários 

socalcos à medida que a profundidade aumenta (Figura 27). O substrato é rochoso 

(maioritariamente cársico) e na zona de profundidade máxima encontra-se com 

substrato arenoso que caracteriza a zona profunda envolvente ao recife. 

 

A B 
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Figura	 27:	 Área	 de	 estudo	 “Jardim	das	Gorgónias”	 (A)	 Localização	 geográfica	

com	detalhe	da	orla	costeira.	(B)	Socalco	numa	das	paredes	da	área.	

 

– Pedra Bonita 

A área de estudo “Pedra Bonita” tem uma orientação sul e está localizada na orla 

costeira a cerca de 6,5km da Vila de Sesimbra (GPS 38.444630°, -9.039740°), 

numa área de proteção total do Parque Marinho Luiz Saldanha (Figura 28). A 

área tem um declive pronunciado variando dos 9m aos 14m de profundidade, 

formando um pequeno pináculo submarino. Esta pedra é também caracterizada 

por vários socalcos e fissuras à medida que a profundidade aumenta. O substrato 

é rochoso (maioritariamente cársico) e na zona de profundidade máxima 

encontra-se com substrato arenoso que caracteriza a zona profunda envolvente ao 

recife, aos 14m de profundidade. 

A B 
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Figura	 28:	 Localização	 da	 “Pedra	 Bonita”,	 área	 de	 estudo	 dentro	 da	 zona	 de	

proteção	total.	Detalhe	da	orla	costeira	circundante.	

 

- Risco 

A área de estudo do “Risco” tem uma orientação sul e está localizada na orla 

costeira a 9km da Vila de Sesimbra (GPS 38.452136, -9.018382), numa área de 

proteção total do Parque Marinho Luiz Saldanha (Figura 29). A área tem um 

declive pronunciado variando dos 0m aos 12m de profundidade. É um recife 

rochoso formado essencialmente por blocos de pedras de tamanhos vários. Tal 

deve-se às várias derrocadas que se verificam ao longo de toda a frente rochosa 

na orla costeira. Na zona de profundidade máxima encontra-se com substrato 

arenoso que caracteriza a zona profunda envolvente ao recife e que é comum a 

toda a baía.  
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Figura	29:	Localização	da	área	de	estudo	“Risco”,	podem-se	observar	os	blocos	

de	pedra	resultantes	de	derrocadas.	

 

Diversidade de Espécies  

Foram conduzidos censos visuais (Figura 13) nas quatro áreas amostradas onde 

foram identificadas as seguintes espécies: Leptogorgia sarmentosa, Eunicella 

verrucosa e Eunicella gazella na Pedra do Meio e no Risco. No Jardim das 

Gorgónias e Pedra Bonita foram identificadas as espécies Leptogorgia 

sarmentosa e Eunicella verrucosa. 
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Figura	 13:	 Figuras	 que	 ilustram	 o	 método	 utilizado	 para	 a	 amostragem	 da	

demografia	 populacional.	 (A)	 L.	 sarmentosa	 a	 ser	 amostrada	 para	 estudo	 da	

demografia	populacional.	A	escala	permite	retirar	dados	de	área	e	tamanho	da	

canópia	das	colónias.	(B)	E.	verrucosa	a	ser	amostrada	tal	como	em	(A).	(C)	e	(D)	

quadrados	de	amostragem	durante	a	monitorização.	

 

Densidade 

A área amostrada maior densidade é a Pedra do Meio com 1,4 colónias por m2, 

seguida da Pedra Bonita com 1,35 colónias por m2 (Figura 14).  

C D 

A B 
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Figura	 14:	 Densidade	 total	 de	 gorgónias	 por	 área	 de	 estudo.	 Barras	 de	 erro	

representam	o	erro	padrão.	

 

Em todas as áreas amostradas a espécie com mais densidade é a L. sarmentosa 

(Tabela 1, Figura 15). 

 

Tabela	1:	Densidades	de	colónias	de	gorgónias	por	espécie,	por	área	de	estudo.	

Local 
Profundidade 

(m) 

Densidades (m2) 

E. verrucosa L. sarmentosa E. gazella 

Pedra do Meio 10 0,45 0,95 0,005 

Jardim das 

Gorgónias  

11 - 0,1 - 

15 0,55 0,7 - 

Pedra Bonita 14 0,15 1,2 - 

Risco 12 0,5 0,7 0,005 
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Figura	15:	Densidade	(m2)	de	colónias	de	gorgónias	por	espécie,	e	por	área	de	

estudo.	Barras	de	erro	representam	o	erro	padrão.	

 

Diversidade Genética 

Foram recolhidas amostras de L. sarmentosa e E. verrucosa em todas as áreas em 

que foram identificadas populações de gorgónias (Pedra do Meio, Jardim das 

Gorgónias, Pedra Bonita e Risco). Estas amostras estão a ser processadas, não 

existindo ainda resultados a apresentar em relação à diversidade genética destas 

populações. Tais resultados irão fazer parte do relatório final. 
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Estrutura Demográfica 

 

As populações de gorgónias do “Jardim das Gorgónias”, “Pedra Bonita” e 

“Risco” apresentam semelhanças demográficas de altura da canópia. A “Pedra do 

Meio” apresenta um menor comprimento da altura da canópia. Para a espécie E. 

gazella apenas foram observados dois indivíduos, um em cada área que ocorre 

(Figura 16). 

 

 
Figura	 16:	 Altura	 média	 (cm)	 das	 gorgónias	 que	 ocorrem	 naturalmente,	 por	

espécie,	nas	diversas	áreas	de	estudo.	

 

Estimativas de Recrutamento Natural 

De todos os locais amostrados só um recruta foi observado na Pedra do Meio. Em 

2019 a equipa irá conduzir mais monitorizações, aumentando o esforço de 

amostragem. 

 

Seletividade de Profundidade e Outras variáveis – Distribuição 

 

– Pedra do Meio  
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Todas as espécies ocorrem no mesmo intervalo de profundidade (9m a 10m) com 

uma variação de até 1m nas zonas de fissura/recorte. As gorgónias encontram-se 

em aglomerados populacionais (“patches”) que se encontram maioritariamente 

nos rebordos e nas fissuras/recortes ao longo da laje. No entanto, podem ser 

observados indivíduos ao longo de toda a superfície da laje.   

 

– Jardim das Gorgónias 

A L. sarmentosa ocorre dos 11m de profundidade aos 18m.  

A E. verrucosa ocorre dos 14m de profundidade aos 18m.  

 

- Pedra Bonita 

A L. sarmentosa ocorre dos 9m até aos 14m de profundidade.  

A E. verrucosa ocorre dos 9m até aos 14m de profundidade.  

 

- Risco 

A distribuição vertical é dos 5m aos 12m e as gorgónias encontram-se em 

aglomerados populacionais (“patches”). Estes aglomerados encontram-se 

tendencialmente nos rebordos e nas fissuras/recortes criados pelos blocos de 

pedra que se amontoam no fundo. No entanto, podem ser observados indivíduos 

ao longo de toda a área.   

 

Identificação de Zonas de Coral Destruído 

 

Até ao momento, a Pedra do Meio e o Jardim das gorgónias foram as únicas áreas 

amostradas com gorgónias impactadas (destruídas). Pretende-se continuar com as 

monitorizações em 2019. 

 

- Pedra do Meio 
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Na Pedra do Meio todas as gorgónias amostradas tinham epífitos visíveis. De 

referir que as gorgónias amostradas da espécie L. sarmentosa, ainda que com 

epífitos visíveis, tinham muito pouca área afetada (Figura 20) com a exceção de 

uma colónia que tinha sido visivelmente impactada onde restava apenas a base 

(Figura 19B). As gorgónias da espécie E. verrucosa tinham a maioria das colónias 

cobertas ou afetadas por epífitos (análise qualitativa visual) (Figura 19 A). Não 

foram, porém, encontradas zonas com necrose ou ramos partidos que se pudessem 

observar no momento da amostragem. 

 

 

  
Figura	 19:	 Estado	 ecológico	 de	 duas	 gorgónias	 amostradas	 durante	 as	

monitorizações.	 (A)	 E.	 verrucosa	 com	 vários	 epífitos,	 (B)	 L.	 sarmentosa	

impactada	(partida)	e	com	epífitos.	

 
Figura	20:	Leptogorgia	sarmentosa	com	apenas	alguns	ramos	com	epífitos.	

A B 
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- Jardim das Gorgónias 

No Jardim das Gorgónias apenas uma gorgónia da espécie E. verrucosa se 

encontrava saudável. Todas as outras gorgónias amostradas tinham epífitos 

(Figura 21, Figura 22). Não foram encontradas zonas com necrose ou ramos 

partidos. No entanto, ao longo das monitorizações foram observados vários 

fragmentos de gorgónia soltos, caídos no recife rochoso. No âmbito do 

InforBiomares, numa ação de ciência com cidadãos, em colaboração com um 

centro de mergulho local, foram recolhidos 20 fragmentos, que foram colocados 

temporariamente numa estrutura (Figura 23). A estrutura foi preparada pela 

equipa técnica do CCMAR, e visava manter os fragmentos acessíveis aos técnicos 

do CCMAR para que possam ser transplantados mais tarde. Estes dados 

recolhidos visualmente, e de forma qualitativa, apontam para que as populações 

de gorgónias neste local estejam severamente impactadas. 

 

 
Figura	21:	Estado	ecológico	das	gorgónias	amostradas	no	Jardim	das	Gorgónias.	

Legenda:	LS	-	L.	sarmentosa	e	EV	-	E.	verrucosa.	
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Figura	22:	E.	verrucosa	amostrada	no	

Jardim	 das	 Gorgónias,	 coberta	 por	

algas	e	epífitos.	

 
Figura	 23:	 Fragmentos	 de	 gorgónia	

recolhidos	 por	 mergulhadores,	 e	

posteriormente	 presos	 à	 estrutura	

instalada	pela	equipa	do	projecto.	

Teste de Tipos de Substrato para Recrutamento 

Este ensaio ainda não foi feito, deverá ser realizado ao longo do ano de 2019, 

perto da altura reprodutiva destas espécies. 

 

Identificação de Populações Dadoras 

Para identificação das populações dadoras foram tidos em consideração 

indicadores de abundância. Como tal a área “Pedro do Meio” foi escolhida, visto 

possuir a maior densidade de gorgónias (1,4 m2). 

 

Teste Sucesso de Transplantes 

 

- Sucesso na Fixação 

A monitorização feita no dia do transplante é conduzida horas depois do 

transplante, permitindo que a cola solidifique. O sucesso ou insucesso na fixação 

dos fragmentos transplantados está condicionado pela acção do técnico, peixes 

que impactam o transplante devido ao sedimento levantado ou hidrodinamismo. 
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Com a nova metodologia (Figura 24) a taxa de sucesso foi de 100% em todas as 

áreas para todas as espécies (Figura 24 B).  

 

	  

Figura	24:	Duas	fases	da	metodologia	utilizada	para	o	transplante.	(A)	Marcação	

das	 áreas	 onde	 o	 substrato	 foi	 furado,	 para	 que	 as	 colónias	 possam	 ser	

transplantadas	 para	 o	 local	 correcto.	 (B)	 Colónias	 de	 E.	 verrucosa	 já	

transplantadas.	

 

- Mortalidade 

Na Pedra do Meio foram transplantadas um total de 40 gorgónias, 20 fragmentos 

de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a primeira 

monitorização uma E. verrucosa e uma L. sarmentosa não se encontravam no 

local do transplante, ficando um total de 19 indivíduos para cada espécie. Este 

número manteve-se até à segunda monitorização. 

 

No Jardim das Gorgónias foram transplantados um total de 40 gorgónias, 

20 fragmentos de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a 

primeira monitorização quatro colónias de L. sarmentosa e duas de E. verrucosa, 

não se encontravam no local do transplante, baixando o número total para 16 e 

18, respetivamente. Este número manteve-se até à segunda monitorização. 

  

A B 
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Na Pedra Bonita foram transplantados um total de 40 gorgónias, 20 fragmentos 

de L. sarmentosa e 20 de E. verrucosa. Entre o transplante e a primeira 

monitorização duas E. verrucosa não se encontravam no local de transplante, 

ficando um total de 18 colónias desta espécie. Não houve mortalidade nos 

transplantes de L. sarmentosa. Da primeira para a segunda monitorização estava 

uma L. sarmentosa e duas E. verrucosa a menos, baixando o número total para 

19 colónias de L. sarmentosa e 16 de Eunicella verrucosa. 

  

Englobando todos os transplantes, houve um total de 13,11% de mortalidade nas 

colónias de E. verrucosa e 7,02% de mortalidade nas colónias de L. sarmentosa.  

 

Tabela	 3:	 Número	 de	 colónias	 monitorizadas	 pós	 transplante	 e	 número	 de	

colónias	 presente	 em	 cada	 uma	 das	monitorizações	 subsequentes.	 Legenda:	

Transplante	 –	 monitorização	 feita	 imediatamente	 após	 o	 transplante.	 M1	 -	

primeira	monitorização,	M2	-	segunda	monitorização.	

Área de Estudo Espécie  Transplante M1 M2 

Pedra do Meio  Leptogorgia sarmentosa  20 19 19 

Eunicella verrucosa 20 19 19 

Jardim 

das Gorgónias  

Leptogorgia sarmentosa  20 16 16 

Eunicella verrucosa 20 18 18 

Pedra Bonita  Leptogorgia sarmentosa  20 20 19 

Eunicella verrucosa 20 18 16 

 

 

- Estado Ecológico dos Transplantes 

 

Pedra do Meio 
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- Transplantes de Eunicella verrucosa 

Entre o transplante (PM_Trans) e a primeira monitorização (PM_M1), 40% das 

gorgónias desenvolveu necrose. Na segunda monitorização (PM_M2) o número 

de colónias com necrose diminuiu para 0, porém, 65% continha epífitos e só 25% 

se encontrava completamente saudável (Figura ).  

 

-Transplantes de L. sarmentosa 

Entre o transplante (PM_Trans) e a primeira monitorização (PM_M1), apenas 

15% das colónias estavam completamente saudáveis. Das restantes, 5% tinham 

necrose, 30% tinham necrose e epífitos e 50% tinham apenas epífitos. Da 

primeira à segunda monitorização (PM_M2) a percentagem de colónias saudáveis 

subiu para 20% e deixaram de existir colónias apenas com necrose, embora 15% 

tivessem necrose e epífitos e 65% tinham apenas epífitos (Figura 26). 

 

Jardim das Gorgónias 

 

-Transplantes de Eunicella verrucosa 

Do transplante (JG_Trans) à primeira monitorização (JG_M1) apenas 33,33% se 

manteve saudável, enquanto 22,22% apresentava necrose, 11,11% apresentava 

necrose e epífitos e outros 33,33% tinham epífitos.  De salientar que na segunda 

monitorização (JG_M2), a maioria das colónias tinha recuperado, com 78% das 

gorgónias saudáveis e 22% a apresentar epífitos (Figura 25).  

 

-Transplantes de Leptogorgia sarmentosa 

Mais de 80% das colónias inicialmente saudáveis desenvolveram necrose até à 

primeira monitorização (JG_M2), onde apenas 5% se encontrava saudável. Na 

segunda monitorização (JG_M2) o número de gorgónias saudáveis aumentou 

para 25% (5 colónias), estando todas as outras colónias com epífitos (Figura 26). 
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Pedra Bonita 

- Transplantes de Eunicella verrucosa 

A quantidade de gorgónias saudáveis com epífitos e com necrose manteve-se 

desde o transplante até à primeira monitorização (PB_M1) onde 65% eram 

saudáveis, 20% tinham epífitos, 10% tinham necrose e 5% tinham epífitos e 

necrose. Na segunda monitorização (PB_M2) o número de gorgónias saudáveis 

aumenta para 87,5% do total de colónias ainda presentes, 6,25% tinham epífitos 

e 6,25% tinham epífitos e necrose (Figura 25).  

 

- Transplantes de Leptogorgia sarmentosa 

Das gorgónias transplantadas (PB_Trans) 60% eram saudáveis, porém, na 

primeira monitorização (PB_M1) restavam apenas 15% de colónias saudáveis, 

20% tinham epífitos e necrose, e 65% tinham necrose. Na segunda monitorização 

(PB_M2), existe um aumento de colónias saudáveis para 50%, apenas 5% de 

colónias com necrose, 22,5% de colónias com necrose e epífitos e 22,5% de 

colónias com epífitos (Figura 26).  

 

 

 
Figura	25:	Transplantes	de	E.	verrucosa	e	o	estado	ecológico	das	colónias,	nas	

três	áreas	de	estudo:	Jardim	das	Gorgónias	(JG),	Pedra	do	Meio	(PM)	e	Pedra	
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Bonita	(PB).	Os	transplantes	estão	referenciados	em	relação	ao	momento	em	

que	 foram	amostrados,	 começando	 com	dia	 do	 transplante	 (Trans),	 primeira	

monitorização	(M1)	e	segunda	monitorização	(M2).	

  

 
Figura	26:	Transplantes	de	L.	sarmentosa	e	o	estado	ecológico	das	colónias,	nas	

três	áreas	de	estudo:	Jardim	das	Gorgónias	(JG),	Pedra	do	Meio	(PM)	e	Pedra	

Bonita	(PB).	Os	transplantes	estão	referenciados	em	relação	ao	momento	em	

que	 foram	amostrados,	 começando	 com	dia	 do	 transplante	 (Trans),	 primeira	

monitorização	(M1)	e	segunda	monitorização	(M2).	

 

Crescimento 

O crescimento dos transplantes foi também monitorizado. O método utilizado 

mede a área das ramificações da colónia em si (Coz et al. 2012; Figura 27). A 

seleção deste método prende-se com o facto de os transplantes serem pequenos e 

o crescimento das gorgónias não ser homogéneo, nem seguir uma direção pré-

determinada (Figura 28).  
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Figura	 27:	 Fotografia	 de	 L.	 sarmentosa	 com	 escala,	 para	 monitorização	 de	

crescimento.	

	

Figura	28:	Transplante	número	10,	de	E.	verrucosa	na	Pedra	Bonita.	Fotos	dos	3	

momentos	de	monitorização	da	esquerda	para	a	direita:	Transplante,	M1	e	M2.	

Assinalado	a	vermelho,	podem	observar-se	2	novos	ramos	na	colónia.	

 

À data deste relatório, ainda só tinham sido processadas as monitorizações da 

espécie E. verrucosa. As monitorizações de L. sarmentosa serão apresentadas 

com o relatório final. 

 

Olhando para a evolução do crescimento médio dos transplantes, o Jardim das 

Gorgónias e a Pedra Bonita apresentam um crescimento constante entre o 

transplante e a segunda monitorização (M2). No entanto, a Pedra do Meio 

apresenta crescimento negativo entre o momento do transplante e segunda 
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monitorização (M2), ainda que tenha um pequeno aumento na primeira 

monitorização (M1).  

 

  
Figura	 30:	 Crescimento	 (cm2)	 das	 diversas	 colónias	 de	 E.	 verrucosa	

transplantadas	para	a	Pedra	do	Meio.	As	barras	de	erro	mostram	o	erro	padrão.	
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Algas Kelp  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Algas Kelp 

 

Autor: Carolina Mourato, Diogo Paulo, Luís Barreto 

Coordenador: Diogo Paulo, Luís Barreto 

Revisto por: Ester Serrao 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

 

Objetivo: 

Realização de ensaios de técnicas de recuperação das algas castanhas (kelp) 

utilizando as espécies naturais do Parque Marinho. Pretende-se que sejam 

conseguidos, no mínimo os seguintes resultados: identificação das melhores 

populações dadoras quanto à abundância e diversidade genética, teste de 

diferentes tipos de substrato para recrutamento (no mínimo dois tipos de 

substratos) e teste do sucesso dos transplantes em diferentes fases do ciclo de vida 

(recrutas ou adultos reprodutivos).  

 

Resultados obtidos: 
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1. Identificação	 das	 melhores	 populações	 dadoras	 quanto	 à	 abundância	 e	

diversidade	genética	

 

Para identificar zonas com populações que pudessem ser dadoras para a 

realização de transplantes, foi monitorizada a maior parte da extensão do Parque 

Marinho com recurso a veículos de propulsão subaquáticos (DPV). Foram 

identificadas cinco áreas com potencial dador para transplantes: Paredes do Cabo 

(GPS: 38.412910°, -9.221170°), Ponta da Passagem (GPS 38.410090°, -

9.204920°), Marca das 3 milhas (GPS: 38.426160°,  -9.170820°), Pinheirinhos 

(GPS: 38.426970°,  -9.153620°) e Baleeira (GPS 38.414750°, -9.187880°). A 

Baixa do Cabo (GPS: 38.414990°, -9.222870°) também foi monitorizada, mas 

ainda que historicamente seja uma área com Kelp, no ano de 2018 não foi 

registada presença de nenhuma espécie de kelp. 

 

Foram feitas seis monitorizações, uma para cada área, durante o mês de Julho. 

Devido à elevada densidade de Cystoseira sp. em alguns locais, também se 

monitorizaram estas populações.  

 

1.1. 	Densidade	

A presença das algas castanhas variou entre os -6 m e -15 m de profundidade. De 

forma global no PMPLS a espécie Saccorhiza polyschides tinha uma média de 

20,35 cm de comprimento do estipe, uma densidade média de 10,8 m2 e 28,41 % 

dos indivíduos reprodutivos. A espécie Cystoseira sp. tinha 18,97 cm de 

comprimento médio do estipe e uma densidade média de 17,8 m2. Na tabela 1 são 

apresentados os valores de densidade média, altura de estipe média e percentagem 

de indivíduos reprodutivos por cada local amostrado. 

 



112	
	

Tabela	 4:	 Tabela	 referente	 à	 calendarização	 dos	 trabalhos	 relacionados	 com	

Kelp.	 As	 siglas	 representam	 a	 seguinte	 informação:	 NA	 –	 Não	 aplicável,	 C	 –	

Cystoreira	 sp.,	 SP	 –	 Saccorhiza	 polyschides,	 LO	 –	 Laminaria	 ochroleuca.	 A	

percentagem	relativa	ao	tecido	reprodutivo	foi	calculada	com	base	na	seguinte	

fórmula:	 número	 de	 indivíduos	 reprodutivos	 /	 número	 total	 de	 indivíduos	

amostrados	no	local.	

Atividade Data Local 

Profu

ndida

de (m) 

Espécie 
Número de 

indivíduos 

Média do 

compriment

o do Estipe 

(cm) 

Densidad

e média 

(m2) 

% 

Reproduti

vo 

Monitorização  
23 Julho

 2018 

Baixa do 

Cabo 
12 NA 0 NA NA NA 

Monitorização 
23 Julho

 2018 

Paredes 

do Cabo 

13 - 

15 

C 19 19,05 3,60 NA 

SP 86 14,29 17,20 13,95% 

Monitorização 
23 Julho

 2018 

Ponta da 

Passage

m 

11 - 

13 

C 1 24,00 0,20 NA 

SP 91 43,56 18,40 56,04% 

Monitorização 
26 Julho

 2018 

Marca 

das 3 

milhas 

6 
C 1 18,00 0,21 NA 

SP 80 20,91 16,84 38,75% 

Monitorização 
26 Julho

 2018 

Pinheirin

hos 
6 

C 48 15,02 19,20 NA 

SP 1 13,00 0,4 0% 

Monitorização 
27 Julho

 2018 
Baleeira 5 

C 56 18,77 11,20 NA 

SP 6 10,00 1,20 33,33% 

Monitorização 

30 

Agosto 

2018 

Praia da 

Amorosa 

1 

1 LO 13 29,77 17,33 NA 
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Para analisar a abundância das possíveis populações dadoras, as densidades foram 

calculadas com base no número total de indivíduos por número total de quadrados 

amostrados. Assim, para a espécie S. polyschides o estudo base salientou a “Ponta 

da Passagem”, “Paredes do Cabo” e “Marca das 3 milhas” como locais de maior 

densidade e “Baleeira” e “Pinheirinhos” como o local com menor abundância de 

espécies de Kelp (Figura 31).  

 

Não foram detectados indivíduos da espécie Laminaria ochroleuca no Parque 

Marinho, embora tenham sido registadas ocorrências prévias em alguns dos locais 

amostrados este ano. Assim, foram escolhidas duas populações geneticamente 

semelhantes às do Parque Marinho. Os indivíduos da espécie Laminaria 

ochroleuca usados nas experiências de transplante pertencem às populações da 

Praia da Amorosa Norte (GPS: 41.652823°, -8.828649°) e Praia da Amorosa Sul 

(GPS 41.629981°, -8.823157°), Viana do Castelo. A Praia da Amorosa tem uma 

extensão de cerca de 6 km e é constituída por variadas piscinas intertidais 

rochosas. Cada piscina foi considerada um enclave com populações distintas. 

Deste modo, foram amostradas duas piscinas intertidais – uma a Norte e outra a 

Sul da Praia – com diferentes densidades de L. ochroleuca. Embora as diferenças 

em abundância não sejam tão pronunciadas como na espécie S. polyschides, a 

falta de L. ochroleuca no Parque Marinho levou à decisão da inclusão das 

populações mais semelhantes geneticamente, como justificado na alínea 1.4 sobre 

análises genéticas. 

 

Monitorização 

30 

Agosto 

2018 

Praia da 

Amorosa 

2 

1 LO 16 21,38 21,33 NA 
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Figura	 31:	 Densidade	 (m2)	 média	 de	 Saccorhiza	 polyschides	 e	 Laminaria	

ochroleuca	por	local	de	amostragem.	A	sigla	“LO”	denomina	a	espécie	Laminaria	

ochroleuca,	a	sigla	“SP”	denomina	a	espécie	Saccorhiza	polyschides	e	a	sigla	“C”	

denomina	Cystoseira	sp.	

 

1.2. 	Comprimento	médio	do	estipe	

Em relação ao comprimento médio do estipe, a S. polyschides tem comprimentos 

semelhantes na “Baleeira”, “Paredes do Cabo” e “Pinheirinhos” (entre 10 e 14 

cm), um ligeiro aumento da média do comprimento na “Marca das 3 milhas” (21 

cm) e um expressivo aumento do comprimento médio na “Ponta da Passagem” 

(44 cm). A L. ochroleuca possui uma diferença de 9 cm do comprimento médio 

do estipe entre as duas populações, com comprimentos médios de 21 cm e 30 cm. 

A Cystoseira sp. apresenta comprimentos médios mais baixos em “Pinheirinhos” 

(15 cm) e mais altos em “Ponta da Passagem” (24 cm) (Figura 32). 
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Figura	32:	Comprimento	 (cm)	médio	dos	estipes	de	Cystoseira	 sp.,	Laminaria	

ochroleuca	 e	 Saccorhiza	 polyschides,	 por	 local	 de	 amostragem.	 A	 sigla	 “C”	

denomina	Cystoseira	sp.,	a	sigla	“LO”	denomina	a	espécie	Laminaria	ochroleuca,	

a	sigla	“SP”	denomina	a	espécie	Saccorhiza	polyschides.	

 

1.3. 	Tecido	Reprodutivo	

Os locais com maior densidade por m2 foram também os locais com maior 

número de indivíduos a apresentar tecido reprodutivo. Porém, a “Ponta da 

Passagem” foi o único local onde mais de 50% dos indivíduos se encontravam 

reprodutivos (Figura 33), e foi escolhida como população dadora abundante. Em 

“Pinheirinhos” não se observaram indivíduos com tecido reprodutivo, pelo que a 

população dadora pouco abundante escolhida foi a da “Baleeira”. 

Na “Marca das 3 milhas” foi difícil identificar ou excluir tecido reprodutivo em 

alguns indivíduos, pelo que foram marcados como possível presença de tecido 

reprodutivo.  
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Figura	33:	Número	total	de	indivíduos	com	tecido	reprodutivo	(“S”)	e	sem	tecido	

reprodutivo	(“N”).	Na	Marca	das	3	milhas	não	foi	possível	identificar	o	estado	

reprodutivo	de	alguns	indivíduos,	representados	pelo	ponto	“?”.	

		

1.4. 	Análises	genéticas	

Com o objetivo de analisar a variabilidade genética entre populações dadoras, 

nomeadamente se existem diferenças entre populações com elevada densidade de 

indivíduos e populações com reduzida densidade de indivíduos, foram 

amostrados 45 indivíduos adultos de cada população e de cada espécie (S. 

polyschides e L. ochroleuca) através do corte de um disco de 2 cm de diâmetro 

do tecido da lâmina da alga (Figura 34). As populações amostradas para esta 

análise correspondem às mesmas populações amostradas para a libertação de 

esporos e consequente cultivo de esporófitos juvenis no ano de 2019: S. 

polyschides: “Ponta da Passagem” – população com elevada densidade e 

“Baleeira” – população com baixa densidade; L. ochroleuca: Praia da Amorosa 1 

– população com elevada densidade e Praia da Amorosa 2 – população com baixa 
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densidade. O tecido foi colocado em sacos de amostragem com sílica gel o que 

permite a conservação do ADN. A extração de ADN e genotipagem com recurso 

a microssatélites previamente desenvolvidos para S. polyschides (Assis et al., 

2013) e L. ochroleuca (Coelho et al., 2014) permitirá a análise e comparação da 

variabilidade genética das populações dadoras assim como dos esporófitos 

recrutas. A riqueza genética das populações do parque marinho (Assis et al., 

2018) possibilita o transplante de recrutas de outras populações com riqueza 

genética semelhante. 

 
Figura	34:	Fotografias	referentes	à	recolha	de	tecido	germinativo	para	cultivo	de	

esporófitos	em	laboratório.	Canto	superior	esquerdo:	Lâmina	de	L.	ochroleuca	
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com	tecido	reprodutivo	evidenciado	(mancha	escura).	Canto	inferior	esquerdo:	

Método	de	recolha	de	tecido	para	análises	genéticas	e	cultivo	de	esporófitos.	

Lado	 direito:	 Processamento	 das	 amostras	 antes	 da	 sua	 colocação	 nas	

estruturas.	

 

2. Teste	dos	diferentes	tipos	de	substrato	para	recrutamento	

 

Para o teste dos diferentes tipos de substrato para recrutamento e exclusão de 

herbivoria foram construídas estruturas em PVC (1,5 m x 0,50 m) e colocadas no 

fundo marinho no PMPLS na Baia de Armação. Em cada um dos três braços da 

estrutura foram colocadas 5 placas de cerâmica (15 cm x 15 cm) com distância 

de aproximadamente 20 cm entre os centros das mesmas (Figura 35). Este 

conjunto de placas e espaços pretendia distribuir uniformemente os dois tipos de 

substrato (artificial e natural) que ficaria por debaixo do kelp reprodutivo. De 

modo a melhor compreender os fatores responsáveis pelo sucesso de recuperação 

de algas, foi também aplicado um tratamento para exclusão de herbivoria. 
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Figura	 35:	 Fotografias	 representativas	 da	 estrutura	 concebida	 para	 testar	 os	

diferentes	tipos	de	substrato	para	recrutamento	e	a	exclusão	de	herbivoria	no	

sucesso	de	recuperação	das	algas	castanhas.	Topo:	Saccorhiza	polyschides,	um	

grupo	de	 indivíduos	dentro	de	um	saco	de	rede,	outro	 fora.	Baixo:	Laminaria	

ochroleuca,	indivíduos	separados	por	saco	de	rede	com	malha	grande	e	malha	

pequena.	
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Foram recolhidos 90 indivíduos reprodutivos de cada uma das populações 

dadoras, num total de 180 indivíduos por espécie.  

Tabela	 5:	 Calendarização	 dos	 testes	 de	 recrutamento	 para	 Kelp.	 As	 siglas	

representam	a	seguinte	informação:	SP	–	Saccorhiza	polyschides,	LO	–	Laminaria	

ochroleuca.	

 

 

Os transplantes foram efetuados na Baía da Armação (GPS: 38.437270°, -

9.063290°), compreendendo um total de 12 estruturas, repartidas por espécie e 

população dadora. Assim, existem seis estruturas para cada espécie. Dentro de 

cada espécie foram amostradas duas populações dadoras, abrangendo três 

estruturas cada. Em cada estrutura ficaram 30 indivíduos da mesma espécie, 

separados em dois grupos de 15, por forma a aplicar o tratamento de exclusão de 

herbivoria. Para o teste de exclusão de herbívoria, 15 indivíduos foram colocados 

num saco de rede de malha fina e 15 indivíduos ficaram sem proteção (Figura 

36). No caso da L. ochroleuca, os indivíduos sem proteção foram colocados numa 

rede de malha grossa que permite a entrada de herbívoros, porque devido ao 

pequeno tamanho dos indivíduos era impossível mantê-los na estrutura como foi 

feito com S. polyschides. 

Atividade Data Local 

Profun

didade 

(m) 

Espécie 
Número de 

indivíduos 

Média do 

comprimento 

do Estipe (cm) 

Densidade 

total (m2) 

Estruturas 

(colocação) 
Julho 

2018 

Baía da 

Armação 
4 SP 180 - - 

Estruturas 

(colocação) 
Agosto 

2018 

Baía da 

Armação 
4 LO 180 - - 

Estruturas 

(recolha) 

Outubro 

2018 

Baía da 

Armação 
4 SP e LO 360 - - 
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Figura	36:	Mapa	do	desenho	experimental	utilizado	no	teste	de	diferentes	tipos	

de	substrato	e	exclusão	de	herbivoria.	Cada	retângulo	indica	uma	estrutura.	A	

verde	 estão	 os	 indivíduos	 da	 espécie	 Saccorhiza	 polyschides	 e	 a	 laranja	 da	

espécie	Laminaria	ochroleuca.	Os	números	no	interior	indicam	a	quantidade	de	

indivíduos	 nessa	 estrutura.	 A	 preto	 o	 número	 de	 indivíduos	 sem	 tratamento	

para	 a	 exclusão	 de	 herbivoria	 e	 a	 azul	 o	 número	 de	 indivíduos	 expostos	 ao	

tratamento.	

 

3. Teste	 do	 sucesso	 dos	 transplantes	 em	 diferentes	 fases	 do	 ciclo	 de	 vida	

(recrutas	ou	adultos	reprodutivos).	

		

S.	polyschides L.	ochroleuca 

Ponta	da	
Passagem Baleeira Praia	da	

Amorosa	1 
Praia	da	

Amorosa	2 

15 

15 

15 15 

15 

15 

180	indivíduos 180	indivíduos 

15 15 

15 15 

15 15 

15 15 15 15 

15 15 15 15 

15 15 15 15 
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3.1. 	Adultos	reprodutivos	

Os indivíduos adultos ficaram nas estruturas até Outubro, altura em que houve 

tempestades fortes que causaram danos nas estruturas e foram retiradas. Uma vez 

que os ensaios se focam em número de recrutas, os resultados referentes à 

reprodução de adultos do ano de 2018 apenas serão conhecidos durante a 

Primavera de 2019, altura em que saberemos se houve fixação de esporos. Caso 

tenha havido recrutamento, será anotado em que substrato e será feita 

genotipagem dos recrutas por forma a evidenciar 1) a população dadora e 2) o 

tipo de exclusão de herbivoria a que estiveram expostos.  

 

3.2. Recrutas	

Foi amostrado tecido reprodutivo de cada espécie (S. polyschides e L. ochroleuca) 

e de cada população (elevada e reduzida densidade) através do corte de discos de 

2 cm de diâmetro, os quais foram limpos de epífitos com papel e colocados em 

falcons de 50 ml com água do mar autoclavada com GeO2 (10 ml de solução a 

22% Litro-1) e duas lamelas de vidro para assentamento dos esporos. Os tubos 

falcon foram levados para o laboratório em geleiras refrigeradas e colocados a 

12°C e 20 µmol m-2 s-1 de luz vermelha para inibir a reprodução. O tecido foi 

removido após 24-48h do meio quando a libertação dos esporos foi visualmente 

confirmada através de observação ao microscópio (Figura 37). 
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Figura	 37:	 Esporos	 de	 Laminaria	 ochroleuca	 assentes	 em	 lamelas	 de	 vidro	

observadas	ao	microscópio	(20x).	

 

Após 1 semana, o meio foi trocado para água salgada autoclavada com adição de 

8 ml L-1 PES (Provasoli Enriched Seawater) sem ferro (Fe) para potenciar o 

desenvolvimento vegetativo dos gametófitos, inibindo o desenvolvimento de 

estruturas reprodutivas. O crescimento vegetativo dos gametófitos, tanto machos 

como fêmeas, aumentam o número de células de cada indivíduo, o que aumenta 

o número de gametas por indivíduo e consequentemente esporófitos produzidos. 

Para testar a eficácia do transplante dos esporófitos juvenis cultivados em 

laboratório em diferentes substratos, gametófitos das diferentes espécies e 

populações serão macerados e deixados a assentar em substrato natural (rocha) e 

artificial. Os replicados dos substratos serão colocados em diferentes aquários 

com arejamento, 30 µmol m-2 s-1 de luz branca e meio com 10 ml L-1 PES para 

promover o crescimento dos esporófitos juvenis. Ao atingirem os 5-10 cm (2 

meses de crescimento) os esporófitos serão transplantados para o campo na época 
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de recrutamento natural de Maio a Junho (Pereira et al., 2019) seguindo o desenho 

experimental utilizado para o recrutamento in situ (Figura 36). 
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Sub-tarefa c.iv. – Recuperação de habitats marinhos   
 

Sub-Sub-tarefa c.iv. – Amarrações  

 

Título da Tarefa: Recuperação de habitats marinhos   

Sub-sub tarefa: Amarrações 

 

Autor: Carolina Mourato, Diogo Paulo 

Coordenador: Diogo Paulo 

Revisto por: Ester Serrao 

 

Número da tarefa: tarefa c (sub-tarefa c.iv.) 

 

Data de conclusão:  

30 de Novembro de 2019 

 

Objetivo:  

Identificação dos locais mais sensíveis, onde devem ser instaladas amarrações 

amigas do ambiente que permitam minimizar os impactos das atividades náuticas 

nos fundos marinhos. 

 

Resultados obtidos: 

Com base nas monitorizações feitas no âmbito deste projeto em Corais, Kelp e 

Ervas Marinhas e sobrepondo a prática conhecida de atividades náuticas no 

Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, foi criada uma lista de pontos importantes 

para a instalação de amarrações.  As zonas identificadas são utilizadas pelo setor 

marítimo turístico, que ao não terem boias de amarração utilizam ancoras e boias 
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artesanais como forma de fundeio temporário. O uso de ancoras e boias artesanais 

impacta diretamente o fundo marinho do PMPLS tendo um efeito negativo nas 

populações de kelp, gorgónias, plantas marinhas e nos recifes rochosos.  
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Tabela	6:	Resumo	de	locais	sensíveis	a	atividades	náuticas	recorrentes.	

Local Latitude Longitude Zona de Proteção 

Pedra do Meio 38.438474° -9.102288° Complementar 

Paredes do Cabo 38.412910° -9.221170° Parcial 

Ponta da Passagem 38.410090° -9.204920° Parcial 

Baleeira 38.414750° -9.187880° Parcial 

Jardim das 

Gorgónias 

38.434727° -9.061809° Parcial 

 

Baía de Armação 38.438644° -9.061667° Parcial 

Pedra do Leão 38.434545° -9.067913° Parcial 

River Gurara 38.409580° -9.220926° Parcial 

 

É importante salientar que estes locais se baseiam maioritariamente nas 

monitorizações de recifes de gorgónias, florestas de kelp e pradarias de ervas 

marinhas, no âmbito deste projeto. É de esperar que, com a conclusão do projeto 

em 2020, sejam adicionadas informações com base nos resultados obtidos noutras 

tarefas. Dessa forma, será construído uma lista mais completa com todos os 

pontos de interesse relevantes para a instalação de amarrações amigas do 

ambiente. 
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Tarefa	d	

Divulgação	e	Comunicação	do	Parque	Marinho	
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Sub-tarefa d.i.- Plano de Comunicação  
 

Título da Tarefa: Divulgação e comunicação do Parque Marinho – Plano de 

Comunicação 

 

Autor: João T. Tavares 

Coordenador: Rita Costa Abecasis 

Revisto por: Rita Costa Abecasis 

 

Número da tarefa: tarefa d (sub-tarefa d.i.) 

 

Data de conclusão: 

24 de agosto 2018 

 

Objetivo: 

Definição de um plano de comunicação, em conjunto com a entidade adjudicante 

e o ICNF. Este plano contempla pontos focais de contato com o público, como o 

caso do Museu Oceanográfico, e também a presença na rede através da plataforma 

web e das redes sociais. O plano de comunicação permitiu o estabelecimento de 

parcerias com agentes económicos e entidades públicas locais e o seu envolvimento 

em ações de sensibilização específicas a serem implementadas tanto diretamente no 

terreno (ex: praias) como em escolas e associações. O plano contemplou a 

divulgação das ações e troca de experiências junto de pares, através da comunicação 

periódica de resultados em conferências científicas, e na forma de artigos em jornais 

da especialidade e generalistas, incluindo a imprensa regional e local. 
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Resultados obtidos: 

 

O plano de comunicação foi desenvolvido de forma a que constitua uma ferramenta 

estratégica para uma comunicação eficiente, integrada e de alto impacto do Parque 

Marinho da Arrábida. Definiram-se linhas orientadoras para serem seguidas a 

médio-longo prazo, de modo a construir uma presença constante na região e 

aumentar a visibilidade do Parque Marinho a nível nacional.  

 

O plano foi elaborado em quatro fases: 

1. Planeamento inicial - Em colaboração com a LPN e com o ICNF, foram 

definidos objetivos claros e concretos de comunicação, identificados quais os 

públicos-alvo a que a comunicação do Parque Marinho deverá chegar e 

estabelecidas as mensagens-chave que deverão ser transmitidas.  

 

2. Avaliação do contexto – avaliou-se a situação de referência do Parque 

Marinho da Arrábida, incluindo o Museu Oceanográfico (identificado como 

ponto focal de contato com o público) através de uma análise combinada das 

ferramentas PESTLE (para avaliar o ambiento externo e interno em que o 

Parque Marinho se enquadra) e SWOT (para identificar pontos fortes e fracos 

do Parque Marinho, assim como oportunidades e ameaças que se deverá ter 

em conta). Esta análise permitiu identificar fatores que poderão influenciar a 

implementação do plano de comunicação, assim como identificar 

oportunidades que deverão ser aproveitadas e desafios que deverão ser 

ultrapassados. Foi produzido um relatório da avaliação de referência, o qual 

foi validado pela LPN. Foi ainda realizado um levantamento sistemático dos 

materiais e recursos de comunicação disponibilizados para os visitantes em 

toda a área envolvente ao Parque Marinho. 



131	
	

 

3. Desenvolvimento da comunicação estratégica – Com base nos produtos 

resultantes dos pontos anteriores, desenvolveram-se estratégias de 

comunicação dirigidas a cada público-alvo. Para o efeito, foram estudadas as 

expectativas, motivações e necessidades de cada público-alvo, definidos quais 

os canais mais apropriados e afinadas as mensagens-chave de modo a que se 

tornem mais relevantes e adequadas para cada público.  Nesta fase foram 

contemplados os requisitos identificados em todas as subtarefas d, assim como 

os recursos de comunicação já existentes de modo a maximizar esforços 

anteriores (incluindo o Museu Oceanográfico, plataforma web, redes sociais 

e publicações). De modo a conseguir uma comunicação integrada, foi dado 

enfoque à harmonização dos recursos existentes e dos que serão produzidos.  

 

4. Planeamento e avaliação – Fez-se o planeamento de atividades a desenvolver 

durante a duração do projeto de modo a executar as estratégias de 

comunicação definidas no ponto anterior. Este planeamento contemplou as 

atividades definidas nas restantes subtarefas d. O planeamento definiu 

atividades a realizar de modo a avaliar a eficácia do próprio plano de 

comunicação, assim como das atividades que forem realizadas ao longo do 

projeto. 

O Plano de Comunicação, assim como o respectivo Relatório de Atividade para a 

Situação de Referência, foram entregues e validados pela LPN a 26 de abril de 2018 

e a 24 de agosto de 2018, respectivamente. 

 

Tarefas extra 
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No sentido de melhorar o desempenho da componente de comunicação do projeto 

INFORBIOMARES, desenvolveram-se atividades e produtos extra, não 

contemplados nos encargos ou na lista de deliverables original. Desta forma, e 

atendendo às necessidades do projeto, o CCMAR tomou a iniciativa de criar uma 

logomarca para o projeto, assim como o manual de normas respectivo (Anexo VII). 

A logomarca assume uma continuidade com a logomarca dos projetos Biomares.  

 

Apesar de não constar do caderno de encargos, a equipa do CCMAR irá reavaliar o 

plano de comunicação de seis em seis meses, dado que as oportunidades de 

comunicação variam e evoluem com o tempo.  Esse período será contabilizado a 

partir da data da aceitação formal do Plano de Comunicação pela Entidade 

Adjudicante, que nos foi comunicada a 8 Janeiro de 2019. A reavaliação será feita, 

portanto, a partir de 8 de junho de 2019, mas devido ao encerramento do projecto 

não será possível fazer 3 reavaliações como inicialmente pretendido. 

 

Documentos entregues para a Sub-tarefa d.i.: 

• Plano de comunicação (deliverable D2, entregue)  

 

Documentos adicionais no âmbito da Subtarefa d.i.:  

• Relatório da avaliação de referência do Parque Marinho da Arrábida 

(entregue); 

• Logomarca e respetivo manual de normas para o projeto INFORBIOMARES 

(entregue, ver anexo VII); 

• Até duas reavaliações do plano de comunicação (a entregar)
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Sub-tarefa d.ii. – Dinamização do Museu  
 

Título da Tarefa: Divulgação e comunicação do Parque Marinho – 

Dinamização do Museu 

 

Autor: João T. Tavares, Sílvia Tavares, Margarida Carvalho 

Coordenador: Rita Costa Abecasis 

Revisto por: Rita Costa Abecasis 

 

Número da tarefa: tarefa d (sub-tarefa d.ii.) 

 

Data da conclusão: 

Em execução. 

 

Objetivo: 

Desenvolvimento das seguintes ações de dinamização do Museu Oceanográfico do 

Portinho da Arrábida, em articulação com o Parque Natural da Arrábida (ICNF), que 

gere o espaço e a coleção:  

• Produção	de	conteúdos	adequados	e	leitura	facilitada,	acerca	da	biodiversidade	

marinha	 do	 Parque	 e	 pressões	 a	 que	 está	 sujeita,	 e	 com	 indicação	 de	 boas-

práticas	que	serão	utilizados	na	instalação	de	uma	nova	exposição	permanente,	

cuja	componente	gráfica	será	desenvolvida	pelo	CCMAR;		

• criação	 de	 conteúdos	 para	 um	 guia	 interpretativo	 do	 museu,	 que	 conterá	

informação	de	apoio	e	permitirá	aos	visitantes	obter	uma	melhor	experiência;		

• definição,	em	conjunto	com	a	entidade	adjudicante	e	o	ICNF,	de	um	plano	de	

atividades	anual,	com	atividades	regulares	e	comemorativas	e	um	calendário	de	
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exposições	 temporárias	 dedicadas	 aos	 vários	 temas	 de	 interesse	 (a	 ser	

executado	pela	Ocean	Alive).		

Com a dinamização do Museu Oceanográfico, espera-se que aumente o número 

de visitantes, assim como o seu grau de satisfação. Espera-se ainda que a 

implementação de um plano de atividades variado contribua para a diversificação 

de públicos que visitam o museu. Para avaliar a eficácia destas ações de 

dinamização, serão realizados inquéritos pré- e pós- implementação das medidas, 

assim como analisadas as estatísticas relativas ao número de visitantes do museu 

(a implementar, caso não estejam ainda). Estas atividades de avaliação estão 

descritas em maior pormenor no Plano de Comunicação (Subtarefa d.i.). 
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Resultados obtidos: 

d.ii. 1  Dinamização do museu através de exposições e workshops  

As tarefas relativas à dinamização do Museu Oceanográfico tiveram início no 

final de Julho de 2018, com a preparação de uma ação de sensibilização com a 

comunidade educativa de Setúbal (Ag. de Escolas Barbosa du Bocage), que teve 

lugar a 5 de Setembro no Portinho da Arrábida e integrou a apresentação do 

Museu e das suas valências a 80 professores deste agrupamento por parte da 

equipa do ICNF (mais detalhes desta ação na tarefa d iii.2).    

A comemoração dos 20 anos da criação do Parque Marinho foi assinalada no 

Museu Oceanográfico através de um dia aberto (13 de Outubro), com entrada 

gratuita e visitas guiadas pela equipa do ICNF e Ocean Alive. Este evento contou 

com a presença de grupos de participantes pertencentes a associações locais 

(Centro Social de Palmela – “Porta Aberta”, Centro Jovem Tabor, Escoteiros de 

Azeitão) e individuais.  

 

 Entidades	envolvidas	na	organização:	ICNF,	Ocean	Alive		
Número	de	participantes:	101	
Público-alvo:	Comunidade	local,	visitantes 
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Figura 1: Jovens do Centro Social de Palmela terminam a visita ao Museu 

Oceanográfico assinalando o aniversário do Parque Marinho  

d.ii. 1   Plano de atividades do Museu Oceanográfico 

No último trimestre de 2018 esteve em preparação o plano de atividades do 

Museu Oceanográfico para 2019, em articulação com as entidades promotoras 

do projeto. Esta preparação permitiu o contacto e articulação com +10 entidades 

locais e nacionais (anexo I).  

O plano de atividades proposto contempla a realização de 3 a 4 exposições 

temporárias em 2019, assegurando a diversidade de temas abordados em torno 

do tema geral “Mar e Ambiente” e captar diferentes públicos-alvo no Museu em 

2019. Contempla também a realização de um programa mensal (“Sábados no 

museu”, 1o sábado de cada mês) dedicado a visitas guiadas, temáticas, com um(a) 

convidado(a) que poderá aprofundar um tema da sua expertise num ambiente 

familiar e descontraído. Prevemos a existência de um pequeno serviço de catering 
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associado a esta iniciativa (com o intuito de tornar a experiência mais agradável 

aos participantes) que poderá será fornecido por uma cooperativa de 

solidariedade social local (Cercizimbra), promovendo assim o impacto social e 

inclusão de mais públicos no projeto.  

Idealmente, o plano de atividades do Museu seria divulgado através dos canais 

de comunicação dos parceiros do projeto e entidades envolvidas nas atividades 

previstas (escolas, municípios, ICNF) (tão proximamente quanto possível da 

divulgação das primeiras iniciativas de dinamização do Museu – primeiro 

“sábado no museu” e inauguração de exposição temporária com o tema “Lixo 

marinho”), contudo alguns constrangimentos que nos foram comunicados 

durante o mês de janeiro de 2019 (e.g. impossibilidade do Museu assegurar as 

peças das exposições temporárias) levaram a que o plano tivesse de ser revisto, 

inclusivamente invalidando a cedência de uma das exposições já contactadas 

anteriormente. 

 

d.ii. 3: Avaliação de impacto 

Para dar resposta à necessidade de avaliação de impacto das medidas de 

dinamização implementadas foram aplicados inquéritos pré a partir de dezembro 

de 2018 (anexo III). Os inquéritos estão disponíveis para preenchimento físico no 

Museu e online neste link: https://goo.gl/forms/DvpROyZwJiDhg6u52 

Dado o encerramento do Museu na 2ª metade de Dezembro e baixa afluência de 

visitantes em janeiro o número de inquéritos preenchidos até agora baixo (n=4), 

pelo que tentaremos reforçar a sua divulgação até final de Janeiro.  
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Foi também criada uma ficha de registo de visitantes para o Museu, que irá 

permitir caracterizar melhor o perfil dos visitantes e motivação para a visita 

(incluindo informação acerca da faixa etária, género, objetivo e tipo da visita) 

(anexo III).  

 

d.ii. 4 Descrição detalhada dos recursos expositivos existentes no Museu 

Pesquisa de fontes bibliográficas para desenvolvimento de conteúdos de 

suporte à exposição e desenvolvimento de ideias para a exposição 

 

Foi feita pesquisa de fontes bibliográficas respeitantes aos três períodos a retratar 

na exposição do museu oceanográfico. Contou-se com o contributo da pesquisa 

já realizada por Duarte Frade (ficheiro excel com fontes bibliográficas – subtarefa 

a i, deliverable D3). Até à data a recolha de documentos para desenvolvimento 

de conteúdos focou-se principalmente no período inicial a retratar na exposição 

– Rei D.Carlos/Luis Gonzaga do Nascimento. Nesse contexto desenvolveu-se 

uma ideia para a parte inicial da exposição com base numa das fontes 

bibliográficas encontradas.  

 

Pesquisa e identificação de possíveis parceiros 

 

No decurso do desenvolvimento da exposição, website e livro sobre saberes 

tradicionais dos pescadores será necessário contactar entidades que possam 

eventualmente contribuir com peças/informação. Assim foram identificados 

alguns possíveis parceiros. Para a exposição desenvolveu-se um documento de 

apresentação do conceito da exposição para ser apresentado aos parceiros numa 

primeira abordagem.  
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Conforme reunião com os parceiros no dia 18 de janeiro de 2019, o ICNF 

(entidade gestora do Museu Oceanográfico) não se pode responsabilizar por 

quaisquer seguros sobre materiais cedidos temporária ou permanentemente, pelo 

que qualquer cedência dependerá da assinatura de documento (por parte de 

parceiros) clarificando a disponibilidade para abdicar dessas garantias. 

 

Visita ao Museu Oceanográfico e recolha de informação sobre a coleção 

 

No dia 30 do mês de novembro foi realizada uma visita ao Museu Oceanográfico 

(MO) para recolha de informação sobre as peças em exposição, as quais foram 

fotografadas, e sobre as peças em reserva. Constatou-se que as peças que não 

estão expostas se encontram num estado de deficiente conservação. 

Identificaram-se várias lacunas na informação sobre os materiais expositivos 

disponíveis. Contactou-se o ICNF para esclarecimento de dúvidas sobre livros, 

documentos e outras peças que não estando expostas, fazem parte da base de 

dados partilhada anteriormente com a listagem das peças que constituem o 

espólio do MO mas não foi obtida qualquer resposta.  

 

d.ii. 5 Plano de exposição 

Foi definido um plano expositivo preliminar com base no acervo do Museu 

Oceanográfico e com o objetivo de criar uma oferta expositiva apelativa que, 

partindo do pressuposto de que num raio relativamente curto se podem encontrar 

outros museus dedicados à biodiversidade marinha e às atividades humanas junto 

ao mar (ex. Oceanário, Aquário Vasco da Gama, Museu Marítimo de Sesimbra, 

Museu do Mar Rei D. Carlos em Cascais), e que é necessário oferecer uma 
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perspectiva original no acesso à coleção do MO. Assim, o plano de exposição 

pretende mostrar uma visão da história da Oceanografia portuguesa. Desta forma, 

o plano de exposição articula os recursos expositivos do Museu com as 

mensagens definidas no plano de comunicação estratégica (Sub-tarefa d.i.), de 

forma a obter uma linha condutora para a exposição (d.ii.).  O documento desse 

plano encontra-se como anexo V deste relatório intercalar. 

 

d.ii. 6 Pesquisa de conteúdos e recursos a integrar na exposição 

Iniciou-se a pesquisa e seleção de conteúdos científicos e de recursos audiovisuais 

a integrar na exposição. Tem havido a preocupação de contemplar futuramente 

os direitos e respetivas licenças de utilização desse material através da elaboração 

de um documento de cedência condicionada de direitos de reprodução, a assinar 

pelos autores. 
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Sub-tarefa d.iii. – Divulgação Científica e Sensibilização 

Ambiental  
 

Título da Tarefa: Divulgação e comunicação do Parque Marinho – 

Divulgação Científica e Sensibilização Ambiental 

 

Autor: Sílvia Tavares, João Tavares 

Coordenador: Rita Costa Abecasis 

Revisto por: Rita Costa Abecasis 

 

Número da tarefa: tarefa d (sub-tarefa d.iii.) 

 

Data de conclusão: 

A decorrer. 

 

Objetivo: 

Desenvolvimento de ações de divulgação científica e sensibilização ambiental, num 

total de 3 campanhas de sensibilização nas praias (uma por cada época balnear), 10 

acções de sensibilização em escolas, etc. 

De salientar que a realização inicialmente prevista na memória descritiva do projecto de 

três campanhas de sensibilização nas praias do Parque Marinho Professor Luiz 

Saldanha, abrangendo 3 épocas balneares não foi possível devido à data tardia de início 

do projeto - o periodo de execução do mesmo abrange apenas 2 épocas balneares. Desta 

forma, optou-se pela realização de duas campanhas de sensibilização nas praias no 

primeiro ano de execução do projecto.  
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Resultados obtidos: 

A maioria das ações de sensibilização ambiental foram desenvolvidas pela Ocean 

Alive (https://www.ocean-alive.org/), uma cooperativa para a educação criativa 

marinha com área de atuação na região de Sesimbra e Setúbal. A escolha desta 

entidade como parceira foi estudada de forma estratégica e alinhada com as 

diretivas resultantes do plano de comunicação, uma vez que proporciona a 

oportunidade de reforçar a ligação e estabelecer parcerias entre diversos agentes 

locais e uma entidade especializada na sensibilização ambiental. Espera-se que 

este investimento resulte em novas parcerias que venham a surgir após o fim deste 

projeto, contribuindo assim para a sustentabilidade das ações de sensibilização 

ambiental sobre o Parque Marinho.  

 

No âmbito do projeto Inforbiomares, foram realizadas 2 ações de sensibilização 

em época balnear em articulação com os municípios de Sesimbra e Setúbal e uma 

ação com a comunidade educativa de Setúbal. Também foi levada a cabo uma 

uma ação de sensibilização no dia 22 de maio de 2018, no âmbito de um programa 

da Ciência Viva.  

Está já planeada a realização de pelo menos mais duas ações de sensibilização em 

época balnear com os 2 municípios, 2 ações de sensibilização com os serviços 

educativos dos museus (Museu do Trabalho Michel Giacometti e Museu 

Marítimo de Sesimbra), 2 ações de sensibilização com alunos de escolas 

profissionais na área do turismo e hotelaria e a execução das restantes ações com 

a comunidade educativa até Julho de 2019. 

 

No anexo I encontra-se o quadro geral de ações de sensibilização já executadas e 

planeadas realizar no âmbito do projeto, bem como as entidades envolvidas.  
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d.iii. 1: Ações de sensibilização em articulação com os Municípios de Setúbal 

e Sesimbra  

 

Em Junho de 2018 foram iniciados os contactos para a realização de ações de 

sensibilização com os Municípios de Setúbal e Sesimbra. Desta articulação 

resultaram duas ações realizadas em Agosto de 2018, uma pontual com o 

Município de Setúbal e Ciência Viva, integrada no Ciência Viva no Verão (“Há 

ervas e golfinhos” – 4 Agosto) e uma campanha durante o mês de Agosto nas 

Bibliotecas de Praia de Sesimbra. Ambas as atividades foram sujeitas a avaliação 

de impacto através de inquéritos a uma amostra dos participantes.  

 

“Há ervas e golfinhos – e que outros tesouros marinhos?”   

 

A atividade “Há ervas e golfinhos – e que outros tesouros marinhos” realizou-se 

a 4 de Agosto de 2018, no âmbito das atividades do programa “Ciência Viva em 

rede 2018”. Esta atividade foi desenvolvida em parceria com a Ocean Alive, 

Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva e CM Setúbal e teve como objetivo a 

promoção da cultura científica e a divulgação do património natural do Parque 

Marinho Prof. Luiz Saldanha, bem como sua relação e conectividade com o 

estado de conservação de sistemas e habitats localizados nas zonas adjacentes 

(ex. estuário do Sado). A atividade decorreu a bordo da embarcação municipal 

“Maravilha do Sado”, numa viagem ao Portinho da Arrábida com início e fim em 

Setúbal com a oportunidade de explorar a paisagem envolvente, os folhetos 

informativos do Parque Marinho, e a realização de atividades pedagógicas de 

análise de nutrientes e transparência da água, e reflexão acerca da manutenção da 

saúde das áreas protegidas. A atividade foi guiada por uma bióloga e uma 
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pescadora, que transmitiram conhecimentos locais complementares, 

nomeadamente acerca das espécies presentes e artes de pesca sustentáveis.  

 

A adesão a esta iniciativa foi muito significativa, tendo as vagas esgotado nos 

primeiros minutos após a abertura de inscrições; 488 inscrições ficaram em lista 

de espera. 

Dos participantes que responderam ao inquérito de satisfação (n=12) 100% 

recomendaria a atividade a outros participantes, concorda que o tema era 

interessante e apelativo e refere que a ação permitiu adquirir novos 

conhecimentos. Foi ainda realizado um inquérito para avaliar se os objetivos de 

comunicação do INFORBIOMARES foram atingidos ao nível das mensagens 

apreendidas (n=2). Os participantes consideraram que este tipo de ações é muito 

eficaz para aumentar o conhecimento e visibilidade das áreas marinhas protegidas 

para os visitantes, e revelaram ter ficado esclarecidos acerca de habitats de 

interesse para a conservação (ex. pradarias de ervas marinhas), o que torna esta 

área marinha especial (ex. biodiversidade), as pressões a que está sujeita e a 

função do Parque Marinho ao travar os impactos negativos na sua conservação.  
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Figura 2: Participantes conhecem as artes de pesca para captura do polvo e 

realizam análises de qualidade da água 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, Ciência Viva e CM Setúbal  

Número de participantes: 58 
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Público-alvo: visitantes do PM; famílias 

 

Dado o sucesso da iniciativa, e apesar de para já não termos ainda previsto a 

realização de novas ações integradas no Ciência Viva no Verão em 2019 (as 

propostas ao programa são realizadas anualmente em Maio) consideramos que 

caso seja possível voltar a realizar ações em colaboração com a Ciência Viva e 

os municípios de Sesimbra e Setúbal na época balnear de 2019 poderá ser uma 

forma de chegar a um elevado número de visitantes. A desvantagem poderá ser o 

facto do tipo de público que se inscreve nestas atividades já estar mais 

sensibilizado para a preservação dos recursos naturais. 

 

Campanha de sensibilização nas Bibliotecas de Praia 

 

A Campanha de sensibilização para a valorização do “mar da Arrábida” (Parque 

Marinho) decorreu nas bibliotecas de praia da CM Sesimbra durante o mês de 

Agosto de 2018. Pretendeu-se nesta campanha chegar à comunidade local e aos 

visitantes do PM, em duas fases:  

1) Capacitação dos monitores das bibliotecas de praia (jovens do concelho de 

Sesimbra) para transmitir as mensagens-chave do plano de comunicação 

desenvolvido no âmbito do INFORBIOMARES e utilização dos materiais 

pedagógicos sobre o PM direcionados aos utilizadores de praias 

disponíveis (31/07/18) 

2) Implementação da campanha pelos monitores nas bibliotecas durante o 

mês de Agosto, na sua atividade diária dirigida aos visitantes 

 

Participámos na formação de 1 dia dada aos monitores das 4 bibliotecas de praia 

(Ouro, Califórnia, Meco e Lagoa de Albufeira) e 1 de jardim (Quinta do Conde) 
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que estão abertas na época balnear pela CM Sesimbra. Assim, através de uma 

apresentação e exploração de materiais, e da entrega de um kit para as 5 

bibliotecas (constituídos por um guião de apoio, 1 poster das espécies do PM, 2 

folhetos dirigidos aos utilizadores das praias e uma caixa com materiais 

biológicos – ex. conchas, ovos – para incentivar à descoberta da praia) pedimos 

aos jovens que comunicassem estas questões aos visitantes, e recolhessem 

informações acerca do interesse dos visitantes pelo tema e materiais, bem como 

as suas dúvidas.  

 

No final do mês foi realizado o follow-up da ação junto dos jovens em cada uma 

das bibliotecas (à exceção da de jardim) e foram aplicados inquéritos aos 

monitores.  

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Sesimbra 

Número de participantes: 17 monitores; 248 visitantes 

Público-alvo: monitores das bibliotecas de praia; utilizadores das praias, 

visitantes do PM 
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Figura 3: Campanha de sensibilização nas bibliotecas de praia; posters das 

espécies do PM afixados nas bibliotecas do Meco e Califórnia (Sesimbra) 

Os resultados dos inquéritos aos monitores (n=6) indicam que de um total de 1074 

utilizadores das bibliotecas em Agosto, 248 interagiram com os materiais 

disponibilizados sobre o PMPLS e 86 procuraram ativamente saber mais 

informações sobre o Parque junto dos monitores. Os monitores avaliaram em 4,3 

(1-5) a utilidade da formação, 5 dos 6 consideraram que aumentou o seu 

conhecimento nos tópicos abordados e todos consideram que se tornaram mais 

capazes para transmitir informações relativas ao PM. Todos consideraram que 

este tipo de ação aumenta a visibilidade do parque para visitantes. E foram 

também unânimes ao apontar o poster das espécies como o material que lhes foi 

mais útil ao chamar a atenção e servir de ponto de partida para a exploração dos 

restantes materiais, e as crianças e jovens como o público que mais interagiu com 

os materiais. Também registaram que muitas pessoas ficavam surpreendidas pela 

existência de um parque marinho em Sesimbra e pela diversidade de espécies que 
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lhes foi apresentada. No final reuniram ainda um conjunto de sugestões caso a 

iniciativa seja repetida: a criação de um jogo/livro/folha para colorir que possam 

utilizar, haverem ações pontuais de sensibilização por parte de biólogos com 

imagens reais do fundo do mar ou até a realização das ações numa zona de praia 

que não está na abrangência das bibliotecas de praia mas é utilizada 

preferencialmente pela comunidade local (praia da Fortaleza).  

 

Está já agendada a realização de ações de sensibilização nas praias em época 

balnear com ambos os municípios (ver anexo I). Com a CM Setúbal a data 

prevista de execução será a 28 de Julho (Dia Nacional da Conservação da 

Natureza e aniversário do PNA). Com a CM Sesimbra foi feita uma proposta que 

foi integrada na candidatura das praias ao Programa Bandeira Azul, a data de 

realização das atividades está ainda a ser definida. 
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d.iii. 2: Ações de sensibilização para a comunidade escolar (10 ações) 

 

O contacto com as escolas para integração de ações do projeto nos seus planos de 

atividades foi iniciado em Julho de 2018 com o Agrupamento de Escolas Barbosa 

du Bocage (Setúbal), o que levou à articulação com a equipa do projeto para a 

participação no evento de Receção ao professor que contou com a participação 

de todos os professores e auxiliares do agrupamento num conjunto de atividades 

com o tema do Mar no Portinho da Arrábida. Foi ainda realizada uma ação 

dirigida à comunidade escolar inserida nas comemorações dos 20 anos da 

Expo98, a qual permitiu apresentar o projeto às várias escolas que participaram 

no evento, assim como a outros atores relevantes.  

 

Receção ao professor do Agrupamento de Escolas Bocage – Portinho da 

Arrábida 

 

No dia 10 de Setembro apoiámos a realização do dia de receção ao professor do 

Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage, que foi dedicado a envolver os 

agentes educativos na valorização do património marinho local, e mais 

especificamente a conhecer e disfrutar do Parque Marinho. O 

INFORBIOMARES associou-se a esta iniciativa com a promoção de 2 

atividades: uma visita guiada ao Museu Oceanográfico, para lhes apresentar a 

potencialidade educativa deste equipamento e informar acerca do Parque 

Marinho e Parque Natural da Arrábida (ICNF) e um atividade de snorkeling na 

praia do Portinho, para proporcionar aos professores uma experiência direta com 

o Parque Marinho, dar a conhecer de forma direta a biodiversidade, limites, 

pressões e medidas de gestão.  
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Foram realizados inquéritos pré (n=48) e pós (n=6) a realização desta atividade. 

Os resultados dos inquéritos não foram ainda analisados cuidadosamente 

(estamos a tentar obter uma amostra mais representativa dos inquéritos pós 

atividade), mas o feedback por parte dos envolvidos foi muito positivo, no sentido 

em que muitos revelaram um aumento no conhecimento do PM e do Museu 

Oceanográfico enquanto tema a aprofundar e utilizar durante o ano letivo nas suas 

atividades com os alunos. 

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, ICNF, Ag. de Escolas 

Barbosa du Bocage, UF Setúbal, CFD Náuticas (Desporto Escolar) 

Número de participantes: 80 na visita ao museu; 50 na atividade de snorkeling 

Público-alvo: comunidade educativa (professores, auxiliares e pessoal 

administrativo)  
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Figura	4-a)	Participantes	na	atividade	de	receção	ao	professor	do	Agrupamento	

de	escolas	Bocage	-	visita	ao	Museu	Oceanográfico;	
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Figura	4-b.	Participantes	na	atividade	de	receção	ao	professor	do	Agrupamento	

de	escolas	Bocage	-		atividade	de	snorkeling	no	Parque	Marinho	

 

Está em planeamento a realização de sessões educativas e trabalhos pelos alunos 

do Ag. de Escolas Bocage sobre o tema “o meu mar é especial”, que darão origem 

a uma exposição temporária no Museu Oceanográfico a inaugurar no dia 1 de 

Junho (Dia da Criança). Também o Ag. Luisa Todi e o Ag. Lima de Freitas 

revelaram interesse em receber sessões educativas sobre este tema, a agendar até 

final do ano letivo 2018/2019. 

 

Participação em evento de outreach no Pavilhão do Conhecimento 

 

Para assinalar o 20º aniversário da EXPO 98, o CCMAR participou no programa 

"MAR DE ALTO ABAIXO", organizado pela Ciência Viva, no Pavilhão do 

Conhecimento, e que contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior Manuel Heitor. Neste evento, onde se realizaram atividades 

representativas da ciência marinha que se faz em Portugal, o CCMAR realizou 

uma atividade designada "Conservação em ação no Parque Marinho da 

Arrábida", no contexto da sua participação no INFORBIOMARES. 
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Nessa atividade, o Márcio Coelho contou com vários ajudantes do público 

presente para os seus transplantes de gorgónias, de populações saudáveis para 

populações impactadas. Esta atividade visou demonstrar o trabalho de 

recuperação de "florestas marinhas" que o CCMAR tem vindo a desenvolver no 

Parque Marinho da Arrábida. 

 

 
Figura 5: Márcio Coelho explica ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior como se fazem os transplantes de gorgónias 
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Figura 6: O investigador Márcio Coelho desenvolvendo a atividade com o público 

infantil. 

 

d.iii. 3: Desenvolvimento de atividades conjuntas com os serviços educativos 

dos municípios e equipamentos culturais relacionados com o mar e 

capacitação (2-3 atividades) 

 

Estamos a preparar uma ação em parceria com o Museu do Trabalho Michel 

Giacometti (CM Setúbal) dirigida aos funcionários do Município de Setúbal e 

público em geral, a decorrer a 25 de maio de 2019 no Portinho da Arrábida, no 

âmbito do Dia Internacional dos Museus e o Dia Internacional da Biodiversidade, 

que incluirá também visita ao Museu Oceanográfico. 

Estamos também a articular com o Município de Sesimbra a realização de uma 

ação de sensibilização no Museu Marítimo de Sesimbra no dia 31 de maio de 

2019, dia do Pescador. 
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d.iii. 4: Ações de capacitação para a comunicação do Parque Marinho com 

vários atores: associações de pescadores comerciais e de recreio, agentes 

económicos locais, postos de turismo (2 ações) 

 

Está a ser preparada a realização de duas sessões de capacitação em março/abril 

de 2019 dirigidas aos técnicos e assistentes operacionais dos municípios com 

funções no atendimento ao público na área do turismo e/ou da cultura (ex. 

museus) – uma em Setúbal e uma em Sesimbra.  
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d.iii. 5: Avaliação do impacto das ações através de relatório que avaliem o 

número de entidades envolvidas na organização, número de participantes e 

perceções, valores e atitudes ambientais dos participantes através de 

inquéritos 

 

A avaliação de impacto das ações será integrada no relatório final do projeto. A 

avaliação das ações já executadas está incluída acima, na descrição das ações e 

resultados atingidos. 
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Sub-tarefa d.iv. – Conteúdos para exposição e publicação   
 

Título da Tarefa: Divulgação e comunicação do Parque Marinho – 

Conteúdos para exposição e publicação 

 

Autor: João T. Tavares 

Coordenador: Rita Costa Abecasis 

Revisto por: Rita Costa Abecasis 

 

Número da tarefa: tarefa d (sub-tarefa d.iv.) 

 

Data de conclusão: 

Em preparação. 

 

Objetivo: 

Produção de conteúdos para suporte de exposições itinerantes e publicações, 

nomeadamente para:  

• -	Exposição	itinerante	de	fotografia	do	Parque	Marinho	Professor	Luiz	Saldanha,	

de	grande	 formato	e	que	possa	ser	colocada	em	 locais	públicos	onde	poderá	

receber	 muita	 atenção	 (ex:	 avenidas,	 muros	 de	 praia).	 Esta	 exposição	 será	

posteriormente	editada	no	formato	de	livro,	como	forma	de	comemorar	os	20	

anos	da	criação	do	Parque	Marinho	(2018).	Estes	conteúdos	incluem	fotografias	

e	conteúdos	técnico-científicos;		

• -	Produção	de	uma	publicação	que	compile	o	saber	tradicional	dos	pescadores	

locais,	associado	ao	conhecimento	dos	fundos	marinhos,	habitats	e	espécies;		
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Resultados obtidos: 

A concretização efectiva destas tarefas esteve suspensa e considerou-se o seu re-

planeamento, com base no Plano de Comunicação (subtarefa d i), uma vez foram 

identificadas necessidades de comunicação prioritárias nesse plano que não se 

encontravam contempladas no Caderno de Encargos. No entanto, iniciou-se a 

preparação da recolha de conteúdos visuais que poderão ser integrados nestes 

produtos de comunicação (identificação de fontes), assim como a preparação de 

documentos legais que assegurem a cedência de copyright para utilização de 

imagens no âmbito do projecto Inforbiomares. 
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Sub-tarefa d.v. – Conteúdos para plataforma web   
 

Título da Tarefa: Divulgação e comunicação do Parque Marinho – 

Conteúdos para plataforma web 

 

Autor: João T. Tavares, Jorge Assis 

Coordenador: Rita Costa Abecasis 

Revisto por: Rita Costa Abecasis 

 

Número da tarefa: tarefa d (sub-tarefa d.v.) 

 

Data de conclusão: 

Primeiros resultados estão disponíveis mas continua em atualização até ao final 

do projeto. 

 

Objetivo: 

Desenvolvimento de conteúdos técnicos e científicos sobre o Parque Marinho Professor 

Luiz Saldanha (decorrentes das tarefas indicadas anteriormente), nomeadamente para 

plataforma web do projeto. 

Implicitamente, as necessidades técnicas são as seguintes: 

• Desenvolver	uma	plataforma	web	que	permita	compilar	e	disponibilizar	

informação	 espacial	 sobre	 biodiversidade	 do	 Parque	 Marinho	 da	

Arrábida.		

• A	plataforma	digital	comunicará	e	articular-se-á	́com	o	Sistema	de	Informação	

de	modo	 integrar	 os	 dados	 de	 distribuição	 da	 biodiversidade	 disponibilizada	

pelos	cidadãos.	 	
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Resultados obtidos: 

Conceptualizou-se a plataforma web, que será também o website do Parque 

Marinho da Arrábida.  

Estrutura e conteúdos 

 

A informação nela contida estará organizada segundo os seguintes domínios: a) 

Biodiversidade, b) Ciência, c) História e cultura, d) Economia, e) 

Paisagem/Lifestyle, eventualmente apresentados sob a forma de separadores. 

Em cada separador, existirão conteúdos de texto acompanhados por um mosaico 

de imagens. 

a) No	 separador	 Biodiversidade,	 o	 texto	 tratará	 brevemente	 da	

biodiversidade	 do	 parque	 e	 incluirá	 informação	 acerca	 dos	 grandes	

grupos	 taxonómicos	 presentes.	 O	 mosaico	 de	 imagens	 adjacente	 irá	

conter	 uma	 seleção	 de	 imagens	 de	 espécies	 que	 ocorrem	 dentro	 do	

Parque	Marinho	Prof.	 Luiz	Saldanha	 (PMPLS)	pertencentes	aos	grandes	

grupos	 taxonómicos	 do	 texto.	 Cada	 imagem	 ao	 ser	 clicada	 irá	

disponibilizar	informação	relativa	a	esse	grupo	taxonómico:	conteúdo	de	

texto	e	imagens	de	espécies	presentes	no	PMA.	Cada	imagem	de	espécie	

ao	ser	clicada	poderá	disponibilizar	mais	informação	específica.	

Dentro deste separador, existirá uma seção dedicada à partilha de 

informação de biodiversidade (Citizen Science, semelhante em 

funcionalidade ao www.marineforests.com). Nela, qualquer pessoa poderá 

contribuir com imagens de biodiversidade (fotografias de espécies) que 

ajudem a completar a informação recolhida pelos cientistas. 
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b) No	 separador	 Ciência,	 o	 texto	 falará	 sucintamente	 das	 missões	 de	

pesquisa	 levadas	 a	 cabo	 no	 Parque	 Marinho	 (projetos	 BIOMARES	 e	

outros).	As	imagens	focar-se-ão	no	trabalho	dos	cientistas.	Cada	imagem	

ao	 ser	 clicada	 irá	 disponibilizar	 informação	 adicional	 acerca	 do	projeto	

onde	se	insere	e	idealmente	permitirá	contar	uma	história.	Os	parceiros	

do	projeto	INFORBIOMARES	são	contribuidores	potenciais.		

Estruturalmente, nos separadores História e cultura, Economia, 

Paisagem/Lifestyle, o texto será igualmente curto e conciso e relacionar-se-á com 

as imagens no mosaico adjacente. Cada imagem ao ser clicada irá disponibilizar 

informação adicional.  

Qualitativamente, também já existe um acervo de fontes de informação 

identificadas.  

c) No	 separador	 História	 e	 cultura,	 serão	 mostradas	 imagens	 antigas	 do	

PMPLS	e	da	zona	envolvente.	Idealmente,	essa	imagem	permitirá	contar	

uma	história	ou	mencionar	uma	curiosidade.	Pretende-se	aqui	valorizar	o	

passado	da	zona,	e	criar	um	registo	que	permita	ao	utilizador	viajar	no	

tempo	na	zona	envolvente	ao	PMPLS.	Já	estão	identificadas	fontes	para	

esta	 informação	visual,	oriunda	de	blogs	e	do	acervo	público	de	alguns	

fotógrafos.	

d) No	 separador	 Economia,	 as	 imagens	 devem	 abordar	 as	 atividades	

económicas	desenvolvidas	nas	imediações	do	PMPLS	e	que	estiverem	em	

consonância	com	os	objetivos	do	mesmo.	A	pesca	artesanal,	o	turismo	ou	

a	restauração	estarão	com	certeza	patentes	no	separador,	da	perspetiva	

de	como	os	valores	do	PMPLS	ajudam	na	dinamização	da	economia	local.	

e) No	 separador	 Paisagem/Lifestyle,	 serão	 mostradas	 imagens	 da	
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envolvência	 do	 PMPLS,	 cujos	 contribuidores	 potenciais	 estão	 já	

identificados,	com	recurso	a	redes	sociais	onde	partilham	essas	imagens.	

Foi	sugerida	a	criação	de	uma	conta	de	Instagram	do	projeto	para	facilitar	

estes	contactos.	Serão	privilegiadas	imagens	de	paisagem,	atividades	de	

lazer,	gastronomia	e	outros	temas	associados	à	experiência	dos	visitantes	

do	Parque.		

Salienta-se que todo o material cedido (sob a forma de imagens digitais) estará 

associado a uma declaração de cedência de direitos de reprodução ao CCMAR. 

Independentemente das condições definidas, importa também esclarecer os 

contribuidores do que irá suceder ao material após o desenvolvimento da 

plataforma, quando a gestão da mesma transitar para outra entidade. 

Componente técnica - Abordagem geral 

 

Está a ser desenvolvido um website que permite a submissão de registos 

fotográficos e bibliográficos onde utilizadores reconhecidos como taxonomistas 

podem validar a informação submetida.  

 

Tecnologia utilizada (software e hardware) 

 

O website em desenvolvimento encontra-se alojado num servidor virtual criado 

com um Hypervisor da Microsoft (Hyper-V) dentro do datacenter da 

Universidade do Algarve. Este possui 20 vCores Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 

CPU @ 2.00GHz, 20GB RAM e uma interface de rede de 1Gb/s. Para garantir 

que o website possa ser migrado para outro servidor e que continue a operar da 

mesma forma que no ambiente de desenvolvimento e produção, são utilizadas as 

ferramentas Docker e Docker-compose. 
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O website em si é construído utilizando a linguagem de programação Python com 

recurso à framework Django no backend e HTML5, CSS com recurso à 

framework Bootstrap e Javascript, utilizando as bibliotecas Leaflet para os mapas 

e Jquery para algum conteúdo dinâmico. Este é servido utilizando o servidor web 

NGINX com recurso a certificados SSL para proteger os dados dos utilizadores. 

Toda a informação do website está guardada numa base de dados Postgres SQL 

com o plugin PostGIS que adiciona suporte a objetos GIS. 

 

Módulos desenvolvidos (Nome do módulo, função, etc.) 

 

Para que o website possa compilar e disponibilizar informação espacial sobre 

biodiversidade do Parque Marinho da Arrábida, foram desenvolvidos vários 

módulos: 

 

1. Redes sociais: Permite a Integração de contas criadas através do website 

com uma conta de Facebook, Gmail ou Twitter; permite a login no website 

com uma conta de Facebook, Gmail ou Twitter; 

2. REST API: Permite a comunicação de uma aplicação móvel com o 

backend do website; 

3. Copyright: Permite ao utilizador adicionar/remover copyright aos seus 

registos; 

4. Geocoding: Adiciona automaticamente informação geográfica ao registo 

com base nas coordenadas dadas pelo utilizador; 

5. Curador de registos: permite que utilizadores com permissão curem o 

registo (nome da espécie) associado a uma foto; 
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6. Bibliografia: Permite que um registo possa ser apenas bibliográfico ou 

fotográfico e bibliográfico; 

7. HTTPS: Permite que toda a comunicação com o site seja encriptada; 

8. WoRMS scrapper: Recolhe informação do WoRMS e adicionada à base de 

dados do website; 

9. mapas: Permite que os mapas sejam carregados com a informação 

geográfica do website; 

10. Notificações: Notifica os utilizadores de comentários efetuados nos seus 

registos; 

11. Definições: Permite ao utilizador apagar a sua conta, fazer alterações à sua 

privacidade, alterar informação pessoal e alterar palavra-passe. 

 

Estado atual de desenvolvimento 

 

Está prevista a criação de um conjunto adicional de funcionalidades tais como o 

upload em bulk de fotografias, filtros na pesquisa de registos, dar a possibilidade 

do utilizador ser notificado quando um novo registo de uma espécie do seu 

interesse ou numa zona de seu interesse é criado. O módulo de geocoding será 

também estendido de modo a utilizar a informação EXIF contida na fotografia, 

os mapas funcionarão por nível de zoom e terão uma indicação visual mais 

percetível da quantidade de registos numa região, estender-se-á o módulo das 

notificações para permitir que os utilizadores sejam notificados de alterações 

feitas aos seus registos e receber as notificações também por e-mail, o módulo 

das definições permitirá que se controle as definições das notificações. 
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Figura	7:	Esquema	simplificado	da	estrutura	da	base	de	dados	desenvolvida	para	

compilar	e	disponibilizar	 informação	espacial	 sobre	biodiversidade	do	Parque	

Marinho	da	Arrábida.	

 

Condicionantes 

O avanço desta tarefa, de forma a implementar o conceito definido acima, 

depende em absoluto da contratação dos serviços propostos por parte da Entidade 

Adjudicante. À presente data essa contratação ainda não foi efetuada. 
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ANEXOS 

 

Anexos da Sub-SubTarefa bi : 

Anexo bi - I - Protocolo Experimental para retenção de transmissores em 
Octopus vulgaris 
 

 

Anexos da Tarefa d : 

Anexo I – Quadro de ações executadas e planeadas  

Anexo II – Quadro de reuniões e contactos com parceiros executadas 

Anexo III – Materiais desenvolvidos no âmbito da tarefa d ii 

Anexo IV – Listas de participantes e inquéritos aplicados na avaliação de impacto 

das ações d iii  

Anexo V – Plano de exposição para o Museu Oceanográfico 

Anexo VI – Cronograma da Comunicação 

Anexo VII – Logotipo (kit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos da Sub-SubTarefa bi : 
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Anexo bi - I - Protocolo Experimental para retenção de transmissores em 
Octopus vulgaris 

 
 

Protocolo Experimental para retenção de transmissores em Octopus vulgaris 
INFORBIOMARES 

J. Baeyaert, A. Sykes, K. Erzini, D. Abecasis 
 
Objetivos: 1) Monitorização da reação comportamental Octopus vulgaris à fixação de um 
transmissor acústico; 2) Determinação do sucesso na retenção dos transmissores. 
 
Tratamento: 
3 indivíduos marcados com o novo método de fixação inspirado nos discos de Petersen, 
mantidos em tanques individuais. 
 
Experiência: 

1. Indivíduos	retidos	em	cativeiro	por	pelo	menos	2	dias	antes	dos	ensaios;	
2. Monitorização	por	um	período	mínimo	de	15	dias	após	a	marcação;	
3. 5	eventos	de	filmagem	aleatória	de	15	minutos	por	dia	
4. A	alimentação	consiste	em	2	caranguejos	por	dia	ou	8	amêijoas	por	dia;	
5. 30	dias	de	recuperação	pós-tratamento	

 
1. Configuração: 

1.1. 3 tanques brancos de 500 L de capacidade - até 250L -, cobertos com uma faixa 
de 50 cm de relva artificial sintática no topo para evitar fugas - todos os tanques armazenados 
na sala 1.2 na Estação Ramalhete; 

1.2. Uma armadilha de polvo colocada no meio do tanque; 
1.3. Densidade - 1 indivíduo por tanque; 
1.4. Temperatura e Salinidade - de acordo com o ambiente local - Ria Formosa; 
1.5. Luminosidade - luz branca colocada cerca de 60 cm acima dos tanques; 
1.6. Oxigênio dissolvido >90%; 
1.7. Fluxo de água que permite a renovação de pelo menos 5 vezes o volume total do 

tanque por dia; 
1.8. Duração total da experiência - 30 dias ou no quando atingido qualquer endpoint 

 
2. Limite-critico: 

2.1. Os animais que desenvolvam comportamento de stress agudo expresso como 
tentativas repetidas de remover o transmissor (verificado por gravação de vídeo) até dois dias 
após sua aplicação; 

2.2. Os animais que desenvolvam ferimentos abrasivos significativos resultantes da 
aplicação do aparelho de telemetria ou que percam o transmissor serão removidos do estudo 
para evitar situações patológicas; 

2.3. Os animais que não se alimentem até 5 dias após o procedimento serão removidos 
do estudo para evitar situações irreversíveis que levam a inanição (Speers-Roesch et al., 
2016; Sykes et al., 2017). 
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3. Componentes comportamentais: 
3.1. Quantificação do grau de ventilação 
3.2. Grau de irritação: 

3.2.1. i: Ausente - sem interações com o transmissor; 
3.2.2. ii: Leve - ligeira interação, (tocar – brincar); 
3.2.3. iii: Moderado - gentil puxa e esfrega, às vezes, agarrando o dispositivo, 
mas não uma vontade determinada de remover a marcação; 
3.2.4. iv: Alto / intenso - agarrando agressivamente o transmissor na tentativa 
de retirá-lo - comportamento que gera escoriações e feridas 

3.3. Massa / ganho de peso ao longo do estudo - substituto da condição corporal (i.e. 
literatura de Jesus Cerezo Valverde). 

 
4. Cuidados com os animais e medidas de crescimento: 

4.1. Peso individual - monitorizado a cada 7 dias; 
4.2. Registar o comportamento alimentar nas observações da folha de registo diária 
(i.e. número de itens consumidos); 
4.3. Variáveis ambientais registradas diariamente por tanques - Temperatura, 
Salinidade e oxigênio dissolvido; 
 

5. configuração de vídeo: 
5.1. Uma câmera atribuída por tanque (i.e. cada tanque tem a sua própria Gopro); 
5.2. Garantir o ângulo da câmera – 5.5 cm; 
5.3. Download de todos os três cartões SD no final do dia nas pastas correspondentes 
- Três pastas principais com o nome do tanque - cada pasta diária deve informar a data 
e ID do tanque # 

 
Referências: 
 
Speers-Roesch, B., Callaghan, N.I., MacCormack, T.J., Lamarre, S.G., Sykes, A.V., Driedzic, 
W.R., 2016. Enzymatic capacities of metabolic fuel use in cuttlefish (Sepia officinalis) and 
responses to food deprivation: insight into the metabolic organization and starvation survival 
strategy of cephalopods. J Comp Physiol B 186, 711-725.  
 
Sykes, A.V., Almansa, E., Cooke, G.M., Ponte, G., Andrews, P.L.R., 2017. The digestive 
tract of cephalopods: a neglected topic of relevance to animal welfare in the laboratory and 
aquaculture. Front. Physiol. 8.  
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Anexos da Tarefa d: 

 

ANEXO I 

Quadro de ações executadas e planeadas 

 

 Tarefa Data Descrição 
E d iii.1/d 

iii.4 

31/07/18 Sessão de capacitação aos monitores das Bibliotecas de Praia de Sesimbra 

E d iii.1 04/08/18 Ação no âmbito do Ciência Viva no Verão 2018 "Há ervas e golfinhos - e 

que outros tesouros marinhos?" 

E d iii.2 10/09/18 Ação com professores do Ag. Bocage (Setúbal) - snorkeling no PM e visita 

ao MO 

E d ii.1 13/10/18 Dia aberto Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha/Museu Oceanográfico; 

visitas guiadas no Museu 

P d ii.2 02/02 - 30/03/19 Exposição Lixo Marinho: Filipa Bessa (MARE), Ana Quintino e 

Feel4Planet, XicoGaivota (?) 

P d iii.2 25/02/19 Ação com alunos 1º ano cursos animação turistica e cozinha (Agostinho 

Roseta) 

P d iii.1/d 

iii.4 

? 25/03/19 Sessão de capacitação com técnicos de turismo: Setúbal 

P d iii.1/d 

iii.4 

01/04/19 Sessão de capacitação com técnicos de turismo e cultura: Sesimbra 

P d ii.2 06/04/19 Exposição "Mar Profundo Português" - DGPM/IPMA 

P d iii.2 abril ou maio Ação com alunos Escola de Hotelaria e Turismo Setúbal 

P d iii.3 25/05/19 Atividade com Museu do Trabalho no Portinho - "Vem conhecer a tua 

casa" 

P d iii.3 31/05/19 Atividade com Museu Marítimo de Sesimbra - Dia do Pescador 

P d ii.2 1/06 - 31/07/19 Exposição no MO de trabalhos dos alunos do Ag Bocage - Setúbal 

P d ii.2 ? 3/08 a 28/09 Exposição "Aos olhos do CCMAR" 

P d ii.2 ? 6/04 a 31/05 Exposição "PNA - História(s) de conservação em Portugal " LPN 

(reserva) 

 

Estado: E – executada | P - Planeada 
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ANEXO II 

Quadro de reuniões e contactos com parceiros executadas 

Reuniões e contactos   

T d iii.1 05/06/18 CM Setúbal: Miguel Neves (Educação) 

T d iii.1 05/06/18 Ciência Viva: Amilton Moreira (CV Verão) 

P d iii.2 24/07/18 Ag. Escolas Barbosa du Bocage: Justina Ferreira  

P d iii.1/d iii.4 24/07/18 CM Setúbal: Filipa Fernandes (Turismo) e Rute Vieira (Ambiente) 

P d iii.1 27/07/18 CM Sesimbra: Sónia Ferreira (Serviços educativos Bibliotecas) 

P d iii.3 15/10/18 CM Setúbal: José Luís Catalão (Museu do Trabalho Michel Giacometti) 

P d iii.1 04/11/18 CM Sesimbra: Marta Franco (Ambiente e Sustentabilidade) + Tiago Cagica e 

Alexandra Luís (Ruralidade e Pescas) 

P d iii.2 04/11/18 Escola Profissional Agostinho Roseta: Tânia Almeida 

P todas 16/10/18 Parceiros do projeto (ICNF, LPN e CCMAR) 

P d iii.2 21/11/18 Ag. Escolas Barbosa du Bocage: Justina Ferreira  

P d iii.1/d iii.4 21/11/18 CM Setúbal: Filipa Fernandes (Turismo) 

P d iii.2 05/12/18 Ag. Escolas Barbosa du Bocage: Justina Ferreira  

P d ii.1/d ii.2/d ii.3 05/12/19 ICNF: Miguel Henriques 

P d iii.2 10/12/18 CM Setúbal: Filipa Fernandes e José Fernando (Turismo) 

P d ii.1/d ii.2/d ii.3 13/12/19 ICNF: Mafalda Gaspar 

P d iii.3 10/01/19 CM Setúbal: José Luís Catalão (Museu do Trabalho Michel Giacometti) 

P d iii.2 10/01/19 Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal: Bernardo Ramos 

P d iii.1/d iii.3 11/01/19 CM Sesimbra: Jonas Cardoso e Carla Macedo (Turismo) + Luísa Fachada e 

Andreia Conceição (Cultura) 

T todas 17/12/18 CCMAR: Rita Abecasis 

T d ii.2 19/12/18 EMEPC/IPMA: exposição mar profundo português (Mónica Albuquerque; 

Ana Paula Carneiro) 

E d ii.2 09/18 Feel4planet 

E d ii.2 09/18 MARE: Filipa Bessa e Diana Rodrigues 

E d ii.2 11/18 XicoGaivota 

T todas 11/01/19 LPN: Marisa Batista 

P d ii 12/01/19 ICNF: Mafalda Gaspar 
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T d ii.2 15/01/19 Cercizimbra: colaboração Sábados no Museu (catering) 

P – presencial | T – telefone | E – email 
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ANEXO III  

 

Materiais desenvolvidos no âmbito da tarefa d ii 

 

a) Ficha	de	registo	de	visitantes	

b) Inquérito	pré	implementação	de	ações	de	dinamização	

c) Plano	de	atividades	do	Museu	para	2019	
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a)

	

  
 

Parceria: 

� �
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x 
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b)

 
Cofinanciado por: Parceria: 
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c)

  
 

Parceria: Cofinanciado por: 
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Parceria: Cofinanciado por: 
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Parceria: Cofinanciado por: 
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ANEXO	IV	

	

a)		Inquéritos	da	atividade	“Há	ervas	e	golfinhos	–	e	que	outros	tesouros	marinhos		

	

b)		Inquéritos	aos	monitores	da	campanha	de	sensibilização	nas	bibliotecas	de	praia		

	

c)		Inquéritos	da	atividade	de	recepção	ao	professor	com	o	Agrupamento	de	escolas	Bocage		
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a)

 

 
Resultados da Avaliação

Acção: Há ervas e gol�nhos - e que outros tesouros marinhos? de 04-08-2018 10:00:00

Existem 12 respostas ao formulário solicitado
 1 - Qual a sua apreciacao Global da Acção?

Boa:2
 Muito Boa:10

 

2 - Indique se concorda ou não com as seguintes a�rmações relativas à acção?
2.1 - O tema abordado era interessante e apelativo

Concordo:2
 Concordo Totalmente:10

 

 
2.2 - Os Assuntos foram apresentados com clareza

Concordo:1
 Concordo Totalmente:11

 

 
2.3 - A acção permitiu adquirir novos conhecimentos

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO (http://www.pavconhecimento.pt/home/) CIÊNCIA VIVA (http://www.cienciaviva.pt/home/) REDE CENTROS CIÊNCIA VIVA (http://www.cienciaviva.pt/centroscv/rede/)
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Concordo:3
 Concordo Totalmente:9

 

3 - A duração da acção foi

Demasiado Curta:5
 Ajustada:7

 

4 - Veio à acção

Sozinho: 0
 Com familia: 9

 Com Amigos: 3
 

Nota: este campo não é exclusivo. O participante pode ir á acção, por exemplo, com a Familia e com amigos em simultâneo

5 - Como tomou conhecimento desta acção

Familiares/Amigos:2
 Internet:10

 

6 - Relativamente à informação disponível sobra a acção, indique se concorda com as seguintes a�rmações?
6.1. - A Informação sobre o conteúdo da acção foi adequada

Concordo:4
 Concordo Totalmente:8

 

 
6.2. A Informação sobre o ponto de encontro foi adequada

Concordo:2
 Concordo Totalmente:9

 

 
6.2. A Informação sobre o transporte foi adequada
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Concordo:3
 Concordo Totalmente:9

 

7 - Recomendaria esta acção a amigos seus

Sim:12
 

8 - Para além desta, em quantas acções da Ciência Viva no Verão 2010 participou ou planeia participar

1 (só esta): 1
 2-3: 3

 4-5: 4
 Mais de 5: 4

 

10 - Comentários / Sugestões

Acção muito bem organizada e as orientadoras muito entusiastas conseguiram contagiar todos os participantes.

Sugestão: 
 Na pesquisa de ações para além de botão para _Apenas acções pagas_, colocar também botão _Apenas ações gratuitas_

Na página de inscrição também poderia existir um botão para ações não pagas.

11 - Idade

32 anos: 1
 34 anos: 1
 39 anos: 1
 42 anos: 1
 43 anos: 1
 44 anos: 1
 48 anos: 1
 50 anos: 1
 51 anos: 1
 

12 - Sexo

Feminino: 5
 Masculino: 4
 

13 - Concelho de Residência



	
	

PROJECTO	INFORBIOMARES	
	

189	
	

ALENQUER :2
 AZAMBUJA :1
 LISBOA :3

 MAIA :1
 OEIRAS :1

 

13.a) - Distrito de Residência

LISBOA:7
 PORTO :1
 

14 - Habilitações

12º Ano:2
 Bacharelato/Licenciatura:5

 Pós-Graduação:2
 

15 - É Estudante?

Não:8
 

16 - É professor ou investigador?

Não:8
 Sim:1
 

17 - No caso de ter formação superior, qual a sua área de formação?

Ciências Sociais, Artes ou
Humanidades:4

 Ciências Naturais,
Matemática e
Tecnologias:4

 

18 - Com que frequência costuma participar em actividades de divulgação cientí�ca?
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Raramente:1
 Às vezes:3

 Frequentemente:5
 

PROJETOS
Sparks (http://www.cienciaviva.pt/projectos/sparks.asp)
ESERO Portugal (http://www.cienciaviva.pt/esero/home/)
Sea Change (http://www.cienciaviva.pt/home/projectos/seachange)
Aliança para a Investigação do Atlântico – CSA (AORA-CSA) (http://www.cienciaviva.pt/home/projectos/aora)
ERC=ScienceSquared (http://www.cienciaviva.pt/home/projectos/erc)
EduCO2cean (http://www.cienciaviva.pt/projectos/educo2cean)
Space Awareness (http://www.space-awareness.org/pt/)
RRI TOOLS (http://www.rri-tools.eu/who-we-are#hubs)
Conhecer o Oceano (http://www.cienciaviva.pt/home/oceano)
Synenergene (http://www.cienciaviva.pt/projectos/syn)
Sea for Society (http://www.cienciaviva.pt/home/oceano/cienciaviva/projetos/SeaSociety.asp)
Cidades Sustentáveis (http://www.cienciaviva.pt/home/cidades)
MARCH - MAke science Real in sCHools (http://www.cienciaviva.pt/home/march)
World Biotech Tour (http://www.cienciaviva.pt/projectos/worldbiotechtour/)
NERRI (http://www.cienciaviva.pt/home/projinternacionais/nerri/index.asp)
Biotech Kids (http://www.cienciaviva.pt/projectos/biotechkids/index.asp)
Missão X (http://www.cienciaviva.pt/esero/iniciativas/?accao=showini&id_i=232)
Ciência Viva nos Pátios (http://www.cienciaviva.pt/projectos/patios/index.asp)
Noite Europeia dos Investigadores 2016-2017 (http://noitedosinvestigadores.pt)

INICIATIVAS
Ciência Viva no Verão (http://www.cienciaviva.pt/veraocv/)
Ocupação Científica dos Jovens (http://www.cienciaviva.pt/estagios/)
Semana C&T (http://www.cienciaviva.pt/semanact/)
Café de Ciência (http://www.cienciaviva.pt/divulgacao/cafe/home.asp)
Escola Ciência Viva (http://escola.cienciaviva.pt)
Fórum Ciência Viva (http://www.cienciaviva.pt/forum/)

MEDIDAS DE APOIO
Escolher Ciência (http://www.cienciaviva.pt/EscolherCiencia/)
Pais com a Ciência (http://www.cienciaviva.pt/paisciencia/)
Ciência nos Média (http://www.cienciaviva.pt/apoio/mediaciencia/)
Integra (http://www.cienciaviva.pt/integra/)

SITES
Imprensa Regional (http://imprensaregional.cienciaviva.pt)
Vídeos Ciência Viva (http://www.cvtv.pt)
Darwin (http://darwin2009.cienciaviva.pt/home/)
Pedro Nunes (http://pedronunes.cienciaviva.pt/home/)
GPS Latitude Longitude (http://www.cienciaviva.pt/latlong/anterior/gps.asp)
Sites de projectos CV VI (http://www.cienciaviva.pt/oficinaweb/projectosweb/)
Pelucia Diversus (http://www.cienciaviva.pt/peluches/home/)
Conhecer o Oceano (http://www.cienciaviva.pt/oceano/)

SOBRE
Agência Ciência Viva (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/agencia.asp)
Missão (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/missao.asp)
Valores (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/valores.asp)
Visão (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/visao.asp)
Associados (http://www.cienciaviva.pt/cienciaviva/assoc.asp)
Equipa (http://www.cienciaviva.pt/cv/equipa.asp)
Logotipo - Download (http://www.cienciaviva.pt/cv/logotipo.asp)
Parceiros Internacionais (http://www.cienciaviva.pt/projinternacionais/)
Imprensa (http://www.cienciaviva.pt/comunicacaoeimagem/)

CONTATOS
Correio electrónico (http://www.cienciaviva.pt/rede/enviaremail.asp?id_endereco=10)
Tel: (+351) 21 898 50 20
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Fax: (+351) 21 898 50 55
Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva

 
Largo José Mariano Gago n.º1

 
Parque das Nações

 
1990-073 Lisboa, Portugal

© Ciência Viva 1996-2018
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b)

PARQUE MARINHO PROF. LUIZ SALDANHA – PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA 

biodiversidade – cultura – história – paisagem - conservação 

Materiais de comunicação disponíveis: 

1. Poster com as 60 espécies mais emblemáticas do Parque Marinho (1 por biblioteca de praia, para 
afixar) 

2. Folhetos destinados aos utilizadores de praias e praticantes de mergulho (50 de cada no total ---- 
para os monitores (informação) e serem utilizados pelos monitores para comunicação nas 
bibliotecas 

3. Kit pedagógico (contém materiais encontrados na praia – ovo de raia, coral, etc. ------ 1 por 
biblioteca de praia, serve para incentivar a descoberta durante os dias de praia e dá o mote a 
conhecer o ciclo de vida e história das espécies marinhas que partilham connosco o mar da Arrábida 
(e não só)) 

 

+ INFO: http://biomares-arrabida.ccmar.ualg.pt/ | Sílvia Tavares silvia@ocean-alive.org 

 

MENSAGENS-CHAVE 

1. O mar da costa da arrábida está protegido. 
Dar a conhecer aos visitantes a existência de uma Área Marinha Protegida que corresponde ao Parque 
Marinho Professor Luiz Saldanha. Transmitir o conceito de Área Marinha Protegida, estabelecer os limites do 
PMA. 
 
O PMA tem 53 Km2 e inclui toda a costa virada a sul adjacente ao PNA e o Cabo Espichel. Tem como limite 
Este a praia da Figueirinha (Setúbal), e Oeste a praia da Foz, a Norte do Cabo Espichel. Inclui a baía de 
Sesimbra, nomeadamente as praias da Califórnia e do Ouro onde estão localizadas as Bibliotecas de Praia. 
Criado em 1998, completa em Outubro 20 anos! 

        
 
Áreas marinhas protegidas são áreas no mar especiais pelo seu valor para a reprodução, crescimento de 
espécies e processos marinhos essenciais para a manutenção de um mar rico e saudável. São sujeitas a 
medidas de gestão diferentes das restantes áreas marinhas pela sua importância e sensibilidade.  
 
O PMA possui uma gestão específica, privilegiando a conservação das zonas sensíveis e a compatibilização 
com a utilização por parte de diversos agentes, com destaque para a cultura e tradição das atividades 
tradicionais. Assim, inclui: 

a) uma área de proteção total, com cerca de 11 Km2 (Reserva) que é o único local onde nenhuma 
atividade extrativa ou de lazer é permitida (não há pesca, nem mergulho, nem passagem de 
embarcações p.ex.) 

b) áreas de proteção parcial, onde é permitida a pesca apenas por parte de embarcações tradicionais 
licenciadas <7m (aiolas) com artes que não danificam os fundos marinhos (ao lado da área de 
proteção total e no Espichel); e a ancoragem por barcos de recreio/marítimo-turísticas é limitada às 
bóias de amarração existentes (não se pode colocar âncora nestes fundos); permite mergulho e 
snorkeling 

c) áreas de proteção complementar, onde o nível de proteção é mais baixo e são permitidos também 
outros tipos de pesca e usos, como colocação de âncoras e mergulho (ex: baía de Sesimbra) 
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NÃO É PERMITIDO EM NENHUMA DAS ÁREAS: 
~ Apanha de animais/algas/plantas 
~ Caça submarina 
~ Circulação de motas de água 
~ Pesca de arrasto 
 
EXCEÇÃO: “Chincha”, arte xávega em Sesimbra, fruto da sua importância cultural 
 

2. O mar da arrábida é especial: pela sua biodiversidade, cultura, história e paisagem 
Divulgar não só a biodiversidade associada ao PMA (com as diferentes espécies que nele habitam), como a 
cultura associada à região, a história daquele local e as paisagens de carácter cénico que o caracterizam. 
 
+ estão registadas nesta área + 1500 espécies de vida marinha (fauna e flora)  
 
+ é um local especialmente importante para o crescimento e reprodução de peixes e mariscos 
 
+ Principais habitats: recifes rochosos; grutas submersas; pradarias de ervas marinhas; florestas de algas 
castanhas e de corais (jardins de gorgónias) 
 
+ utilizado por espécies importantes para a conservação: golfinhos (roaz, comum, riscado, boto), baleias 
(baleia-anã), tubarões e raias (ex. tubarão-frade, tubarão-azul/tintureira), tartarugas-marinhas 
(tartaruga-boba, tartaruga-verde, tartaruga-de-couro), cavalo-marinho, etc.  
 
+ aqui nasceu a investigação marinha em Portugal, ainda antes das 1as expedições do Rei D. Carlos; e mais 
tarde com o mergulho de escafandro com o Prof. Luiz Saldanha 
 
+ colaboração entre cientistas e pescadores já deu aqui muitos frutos, e todos ganham com a colaboração! 

 
3. Conservação – zona com grande pressão, já sofreu alterações com grande impacto  

O parque marinho contribui para preservar as riquezas destas águas para as gerações futuras. São 
conhecidas alterações que esta zona tem vindo a sofrer ao longo do tempo, resultado das diferentes 
pressões a que tem estado sujeito. A existência de uma AMP pretende travar esse efeito e contribuir para a 
conservação. 
Proximidade de grandes centros urbanos; diversos usos, sazonalidade; apelar às memórias dos participantes 
(conhecimento ecológico tradicional: praia das pedrinhas, passadiço do macorrilho, algas castanhas/ golfos - 

 

________________________________________________________________________________________ 

A REGISTAR, sempre que possível, EM AGOSTO: 

1) Número de pessoas que questiona sobre o parque marinho (existência, limites)/biodiversidade do 
mar/investigação marinha/efeitos das medidas de conservação; ou partilha histórias de como era o 
mar na sua infância; se possível tb idade aproximada [em conversa com monitores] 

2) Número de pessoas que interagem com os materiais de comunicação (analisam o poster, vêm o 
folheto, têm acesso ao kit pedagógico) 

3) Quais são as dúvidas/curiosidades/sugestões mais comuns? Que aspetos geram mais 
interesse/conflito? Que informação as pessoas mais procuram? 

MUITO OBRIGADA! 
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c)

10 SET | Inforbiomares . Escola Azul Receção

comunidade educativa do AE Barbosa du Bocage no

Portinho da Arrábida

Este curto inquérito destina-se a avaliar as perceções, valores e atitudes ambientais dos 
participantes nas atividades de recepção à comunidade educativa do Agrupamento de Escolas 
Barbosa du Bocage que decorreram no Portinho da Arrábida no dia 10 de Setembro de 2018, 
nomeadamente as dinamizadas pela Ocean Alive (de óculos e tubo à descoberta do Parque 
Marinho- snorkeling) e ICNF (visita guiada ao Museu Oceanográfico). 

Estas duas atividades estão inseridas nas ações de sensibilização com escolas do projeto 
Inforbiomares.

Foi para nós um grande prazer partilhar convosco este dia, em pleno Parque Marinho Prof. Luiz 
Saldanha.

Com os dados deste inquérito pretendemos perceber se os objetivos de comunicação foram 
atingidos, bem como planear ainda melhor futuras iniciativas no âmbito da divulgação do património 
natural, cultural, histórico e paisagístico associado ao Parque Marinho do Parque Natural da 
Arrábida.

A duração de preenchimento estimada é de 3 MINUTOS.

MUITO OBRIGADA pela vossa valiosa colaboração e esperamos que tenha aberto o apetite para a 
descoberta e preservação do nosso mar!

........................................................................................................................................................

Esta atividade foi desenvolvida pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e 
Ocean Alive e decorreu no âmbito do projeto Inforbiomares (tarefa D3.2). O projeto Inforbiomares é 
promovido pelo ICNF e Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e conta com o CCMAR e ISPA 
Instituto Universitário (MARE-ISPA) como parceiros na sua implementação.

O projeto Inforbiomares é co-financiado pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos (POSEUR) do Portugal 2020, através do Fundo de Coesão da União Europeia, 
e pela SECIL Companhia Geral de Cal e Cimento S.A..

* Required

1. Email address *

Público-alvo
A ação foi dirigida aos professores, educadores e pessoal auxilar e admnistrativo do Agrupamento. 
Os campos seguintes destinam-se a caracterizar os participantes na ação.
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2. Sexo *

Mark only one oval.

 Feminino

 Masculino

3. Idade *

4. Função *

Mark only one oval.

 Professor(a)

 Educador(a)

 Auxiliar

 Admnistrativo(a)

 Other: 

5. Ciclo de ensino

Mark only one oval.

 Pré-escolar

 1º ciclo

 2º ciclo

 3º ciclo

 Other: 

6. Área(s) de estudo ou interesse

Check all that apply.

 Ciências

 Artes

 Economia

 Humanidades

 Geral

 Other: 

7. Em qual das iniciativas participou? *

Mark only one oval.

 Visita ao Museu Oceanográfico

 De óculos e tubo à descoberta do Parque Marinho (snorkeling)

 Ambas

 Nenhuma das duas

Avaliação da ação
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8. Como avalia a atividade em que participou? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Fraca Muito boa

9. Comentários:

 

 

 

 

 

10. Prevê utilizar e partilhar as aprendizagens e experiência adquiridas com os alunos e

restante comunidade educativa? *

Mark only one oval.

 Sim, com os alunos

 Sim, com os alunos e outros professores/educadores/auxilidares que não tiveram
oportunidade de participar

 Não

11. A ação aumentou o seu conhecimento nos tópicos abordados? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Muito pouco Muito

12. Se sim, em quais dos temas ficou mais esclarecido e considerou útil serem transmitidos?

*

Check all that apply.

 Existem pradarias de ervas marinhas no fundo do estuário e mar adjacente que são
essenciais para a sua riqueza e função

 O estuário do Sado e mar da Arrábida possuem um valor especial para a conservação, e
por isso contém áreas marinhas protegidas

 O mar da costa da Arrábida está protegido: ali existe um Parque Marinho, que é uma área
marinha protegida

 O mar da costa da Arrábida está protegido: conheço os limites geográficos do Parque
Marinho

 O mar da Arrábida é especial: pela sua biodiversidade (riqueza de espécies que aqui
habitam)

 O mar da Arrábida é especial: pela sua cultura, história e paisagem (riqueza cultural e
paisagística)

 O mar da Arrábida está sujeito a diferentes usos e pressões humanas

 O mar da Arrábida já foi diferente, tendo já sofrido alterações com impacto

 A existência de áreas marinhas protegidas pretende travar os impactos negativos e
contribuir para a conservação e riqueza do mar
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13. Quais os assuntos que gostaria que tivessem sido abordados ou mais explorados?

 

 

 

 

 

Perceções e atitudes

14. A ação mudou a sua perceção da importância de trabalhar o tema do mar e as áreas

protegidas locais com os alunos? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Não Sim, muito

15. A ação mudou a sua perceção acerca do valor natural, cultural, histórico e paisagístico do

Parque Marinho do Parque Natural da Arrábida? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Não Sim, muito

Ervas marinhas transplantadas, Arrábida, 2017
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16. A visita ao Museu Oceanográfico e/ou a experiência de observar a fauna e flora com

máscara e tubo mudou a sua perceção do Parque Marinho? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Não Sim, muito

17. Como? Deixe-nos o seu testemunho!

 

 

 

 

 

Conclusão e sugestões
Queremos saber a vossa opinião relativamente à forma como esta iniciativa decorreu, e sugestões 
para o futuro

18. Considera que este tipo de ações aumenta o conhecimento e visibilidade destas áreas

marinhas protegidas para a comunidade educativa? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Nada eficaz Muito eficaz

19. Gostaria de repetir a ação com alunos/professores/funcionários/pais deste e outros

Agrupamentos de Escolas? *

Mark only one oval.

 Sim

 Não

 Talvez

20. Quais foram os aspectos mais positivos e mais negativos desta atividade?

 

 

 

 

 

21. Sugestões para o futuro
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Powered by

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO!

Foi muito importante para nós a sua participação e esperamos que possa levar a mensagem deste 
nosso mar tão especial ainda mais além. Todos contamos! 
 
Caso queira voltar a contactar-nos para algum assunto não hesite: 
info@ocean-alive.org 
www.ocean-alive.org 
www.facebook.com/ocean.alive.org/ 
www.instagram.com/ocean_alive_org/

 Send me a copy of my responses.

Golfinho-roaz fotografado a alimentar-se no Parque Marinho,

2017
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INQUÉRITO DE DIAGNÓSTICO | 10/09/2018 | Ag. Escolas Barbosa du Bocage 

www.ocean-alive.org | info@ocean-alive.org                     
Ocean Alive CRL, Bombel, Casal 32, Vendas Novas, NIF: 513437045, RNAT: 293/2015  

Por favor preencha os espaços e assinale a(s) resposta(s) corretas com um X ou O 

PÚBLICO-ALVO 
 
Email: _________________________________________________________________________ 
 
Sexo: Masculino  Feminino   Idade: _________ 
 
Função:   Docente  Educador(a)  Auxiliar  Administrativo(a)  Outro   
 
Ciclo de ensino:  Pré-escolar  1º ciclo  2º ciclo  3º ciclo  
 
Área: Geral  Ciências  Humanidades  Artes  Economia  

 

TEMAS EXPLORADOS 
 
Conhece o programa educativo escola azul? 
     Não, nunca ouvi falar 
     Já ouvi falar mas não sei do que se trata 
     Sim, mas ainda não tive oportunidade de participar 
     Sim e já participei no ano letivo anterior 
 
Conhece os princípios da literacia do oceano? 
     Não 
     Sim mas tenho dificuldade em comunicá-los 
     Sim e aplico-os durante a minha atividade 
 
Reconhece a relevância de trabalhar o tema do mar com os alunos desta comunidade educativa? 
     Sim, considero muito importante 
     Sim, considero importante 
     Sim, mas considero pouco importante 
     Não 
 
Porquê? 
 
 
 
 
 
Conhece as áreas classificadas, de interesse para conservação, que existem no concelho de 
Setúbal? 
     Sim, todas 
     Sim, algumas 
     Não 
 
Quais? 
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Um agradecimento do fundo do mar pela sua colaboração! - 
www.ocean-alive.org | info@ocean-alive.org                     

Conhece o Parque Marinho do Parque Natural da Arrábida (Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha)? 
     Sim, conheço 
     Sim, mas nunca lá estive 
     Não 
 
Se sim, conhece os seus limites geográficos e boas-praticas a adotar para a sua conservação? 
     Não 
     Sim, mas só as boas-praticas 
     Sim, mas só os limites 
     Sim, conheço ambos 
 
Conhece os ambientes/habitats marinhos de maior relevância para a riqueza natural desta 
região? 
     Sim, conheço bem 
     Sim, mas pouco 
     Não 
 
Quais? 
 
 
 
 
Já ouviu falar em pradarias de ervas marinhas e da sua importância? 
     Não 
     Sim, mas nunca as observei 
     Sim e já as observei 
 
Já alguma vez observou as espécies e paisagens subaquáticas com máscara de mergulho e tubo? 
     Sim, frequentemente 
     Sim, ocasionalmente 
     Sim, raramente 
     Não 
 
Conhece o Museu Oceanográfico, que se localiza na Fortaleza de Sta Maria no Portinho da 
Arrábida? 
     Não 
     Sim, mas considero que tem pouco interesse educativo 
     Sim, acho interessante mas nunca visitei com alunos 
     Sim, e já o visitei com alunos 
 
Comentários, sugestões e observações  
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ANEXO V 

Plano preliminar de Exposição do Museu Oceanográfico 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

PLANO	EXPOSITIVO	

MUSEU	OCEANOGRÁFICO	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Gestão	documental	

Versão	 Data	 Autor	

Draft	v.2	 22/11/2018	 Margarida	Carvalho	

Coordenação	 	 Revisão	

Rita	 Costa	 Abecasis	
(CCMAR)	
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Este	 documento	 foi	 desenvolvido	 pelo	 Centro	 de	 Ciências	 do	Mar	 (CCMAR)	 no	 âmbito	 do	

projeto	INFORBIOMARES	(tarefa	D-ii).	O	projeto	Inforbiomares	é	promovido	pela	Liga	para	a	

Protecção	da	Natureza	(LPN)	e	conta	com	o	CCMAR	e	com	o	Instituto	Superior	de	Psicologia	

Aplicada	(MARE-ISPA)	como	parceiros	na	sua	implementação.		

	

									 				 	

	

O	Inforbiomares	é	um	projecto	cofinanciado	por:		
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CONTEXTO	

No	âmbito	do	projeto	INFORBIOMARES	(tarefa	D-ii),	o	Centro	de	Ciências	do	Mar	(CCMAR)	está	

a	desenvolver	novos	conteúdos	para	o	Museu	Oceanográfico.	

	

ENQUADRAMENTO	

O	Museu	Oceanográfico	está	instalado	na	Fortaleza	de	Santa	Maria,	no	Portinho	da	Arrábida,	

sobre	a	falésia	sobranceira	ao	mar.	

Este	museu,	pela	sua	localização,	história	e	coleção	que	detém	constitui	um	ponto	chave	da	

comunicação	do	PMPLS.			

No	 entanto,	 após	 estudo	 da	 situação	 de	 referência,	 concluiu-se	 que	 podia	 ser	melhorado	

através	 da	 reformulação	 da	 exposição	 do	 museu,	 com	 melhoria	 dos	 elementos	 de	

comunicação	e	introdução	de	novas	peças.		

	

CONCEITO	

Uma	vez	que	já	existem	diversas	unidades	museológicas	na	zona	da	grande	Lisboa	ligadas	à	

temática	mar,	algumas	das	quais	com	espécimes	vivos	em	aquários	com	bastantes	condições,	

não	 é	 objetivo	 expor	 os	 mesmos	 assuntos.	 A	 história	 do	 Museu	 Oceanográfico	 está	

intimamente	 ligada	 ao	 despertar	 da	 oceanografia	 em	 Portugal	 e	 ao	 trabalho	 de	 alguns	

naturalistas	que	se	interessaram	pelas	águas	marinhas	da	Arrábida,	Setúbal	e	Sesimbra.	Um	

dos	mais	ilustres	foi	o	rei	D.	Carlos	que	realizou	várias	campanhas	oceanográficas	nesta	zona.	

Ao	fundador	do	museu,	Luís	Gonzaga	do	Nascimento,	naturalista	setubalense,	deve-se	ainda	

parte	 do	 espólio	 do	 museu	 com	 espécimes	 marítimos	 conservados	 em	 frascos	 e	 livros	

diversificados.	 Atualmente,	 o	museu	mantém-se	 ligado	 a	 diversos	 projetos	 de	 investigação	

desenvolvidos	na	região.		

Pretende-se	que	a	nova	exposição	do	museu	oceanográfico	reflita	a	história	da	oceanografia	

em	Portugal,	com	ligação	especial	ao	trabalho	desenvolvido	no	Parque	Marinho	Professor	Luiz	

Saldanha	com	qual	o	museu	tem	uma	estreita	ligação.	Nesta	nova	exposição	procura-se	que	o	

visitante	faça	uma	viagem	no	tempo	assistindo	à	evolução	no	estudo	da	oceanografia	no	país	
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conhecendo	o	trabalho	e	os	métodos	usados	por	quem	se	dedicou	a	esta	área	desde	o	tempo	

do	rei	D.	Carlos,	até	aos	vários	cientistas	que	atualmente	trabalham	nesta	área.		

Integra-se	 assim,	 no	 novo	 modelo	 expositivo,	 algum	 do	 espólio	 atualmente	 exposto	 e	

mantendo	o	vinculo	com	a	região	em	que	se	insere	e	a	história	do	próprio	museu.	Propõe-se	

o	desenvolvimento	da	nova	exposição	sob	a	linha	orientadora	“Museu	Oceanográfico	–	Uma	

viagem	pelo	estudo	do	mar	da	arrábida”.	

	

TEMÁTICA	E	ELEMENTOS	EXPOSITIVOS	

A	exposição,	que	ocupará	as	duas	salas	existentes	no	piso	1	do	museu,	irá	refletir	a	evolução	

do	estudo	do	mar,	incidindo	em	três	épocas	distintas:		

1. Época	 do	 rei	 D.	 Carlos	 e	 Luís	 Gonzaga	 do	 Nascimento	 -	 caracterizada	 pelas	 campanhas	

oceanográficas,	recolha	de	indivíduos	(conservados	em	frascos	de	vidro	com	formol/álcool	etílico),	

identificação	dos	mesmos	 (aguarelas),	 taxidermia.	 Para	 retratar	 esta	 época	 deve	manter-se	 em	

exposição	 a	 coleção	 de	 espécies	 marinhas	 conservadas	 correspondente	 à	 época,	 atualmente	

exposta	 na	 sala	 Luís	 Gonzaga	 do	 Nascimento.	 Deverão	 ser	 acrescentados	 novos	 elementos	

expositivos	que	retratem	a	época,	nomeadamente	relacionados	com	as	campanhas	oceanográficas	

feitas	pelo	rei	D.	Carlos,	o	trabalho	de	Barboza	du	Bocage	ou	a	visita	de	Álberto	do	Mónaco	que	

influenciaram	 o	 rei.	 Mostrar	 a	 continuação	 do	 desenvolvimento	 de	 trabalhos	 de	 oceanografia	

mesmo	após	o	regicídio	e	a	implantação	da	república.		

2. Anos	50/60	–	Caracteriza-se	pelo	desenvolvimento	do	mergulho	com	escafandro	e	o	trabalho	do	

Professor	Luiz	Saldanha.	A	exposição	deve	retratar	as	difíceis	condições	existentes	para	a	prática	

de	mergulho	científico,	através	da	exposição	de	equipamentos	antigos,	fotografia	subaquática.	Os	

materiais	expositivos	devem	já	refletir	a	noção	de	ecossistema	e	os	primeiros	estudos	científicos	

desenvolvidos	com	este	conceito.	A	exposição	deverá	refletir	também	as	primeiras	preocupações	

com	a	preservação	da	biodiversidade	fruto	do	crescimento	da	industria	pesqueira	no	pós-guerra	e	

nos	finais	dos	anos	60	o	assumir	da	oceanografia	como	opção	estratégica	de	Portugal.		

3. Época	 Atual	 –	 Retratar	 o	 elevado	 conhecimento	 de	 biodiversidade,	 as	 mais	 de	 1300	 espécies	

registadas	 no	 parque	 marinho,	 a	 existência	 de	 técnicas	 para	 investigação	 mais	 avançadas	 e	 a	

investigação	associada	à	conservação	da	natureza	e	monitorização	ambiental:	

a. Conhecimento	 da	 biodiversidade	 –	 Recurso	 a	 elementos	 multimédia	 para	 dar	 a	

conhecer	aos	visitantes	as	diversas	espécies	presentes	no	PMPLS.		
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b. Técnicas	 mais	 avançadas	 –	 Exposição	 de	 materiais/dispositivos	 que	 tenham	 sido	

utilizados	 nos	 estudos	 desenvolvidos	 no	 PMPLS	 (ex.:	 equipamento	 de	 mergulho	

completo,	 telemetria,	 estudos	 de	 recrutamento,	 sensus	 visuais,	 estudos	 de	 idade	 e	

crescimento).	

c. Investigação	associada	a	conservação	–	Exposição	de	um	painel	comemorativo	dos	20	

anos	 do	 parque	 marinho,	 que	 justifique	 a	 sua	 existência	 do	 ponto	 de	 vista	 da	

conservação.		
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ANEXO VI 

Cronograma da Comunicação (Sumário) 

a) 2018	

 
b) 2019	

 
Anexo VII  – Kit logotipo 
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