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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, Ester Serrão 

 

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 
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disponibilizados para os visitantes em toda a área envolvente ao Parque 

Marinho. 

 

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. 
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Tarefas extra 

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 tinha 

planeado reavaliar o plano de comunicação de forma intercalar, contudo não foi 

possível efectuá-lo com a periodicidade inicialmente proposta. Contamos executar 

esta reavaliação futuramente. 

 

Finalmente, no contexto dos múltiplos produtos de comunicação, desenvolveu-se a 

partir do início de 2019 uma identidade visual básica que ultrapassa o contexto do 

INFORBIOMARES e poderá ser mantida na comunicação do Parque Marinho 

Prof. Luiz Saldanha após o encerramento do projecto.  

Com esse objetivo em mente, entregaremos um manual de normas gráficas no final 

em conjunto com o Relatório Final, mas a aplicação dessa identidade visual já é 

aparente na globalidade dos materiais gráficos em produção no projecto durante o 

último semestre: imagens para divulgação nas redes sociais (d.ii), Plano de 

atividades do Museu Oceanográfico (d.ii), painel informativo colocado na praia da 

Figueirinha (d.iii) e ainda nas primeiras maquetes gráficas da exposição itinerante 

e do livro e do website. 
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Documentos entregues para a Sub-tarefa d.i.: 

• Plano de comunicação (deliverable D2, entregue)  

• Relatório da avaliação de referência do Parque Marinho da Arrábida 

(entregue); 

• Logomarca e respetivo manual de normas para o projeto 

INFORBIOMARES (entregue); 

• Reavaliação do plano de comunicação (a entregar) 
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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, Ester Serrão 

 

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	
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de	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  

 

Entre os meses 12 a 18 do projeto foram várias as iniciativas de dinamização do 

museu oceanográfico. Entre estas destacam-se a realização de 3 exposições 

temporárias (sobre os temas lixo marinho, mar profundo e educação marinha) e 

a implementação de atividades bimensais de divulgação de temas de “mar e 

ambiente” inseridas no contexto das exposições. Estas atividades, designadas 

“Sábados no Museu”, reforçaram o convite aos visitantes para a descoberta do 

museu e do parque marinho e ao envolvimento da comunidade científica e 

educativa na sua dinamização. Neste período foram realizados 3 “Sábados no 

Museu”, a 2 de Março (convidada Diana Rodrigues), a 11 de Maio (convidada 

Inês Tojeira) e a 1 de Junho (convidada Raquel Gaspar).  

Para todas estas iniciativas foi desenvolvida uma linguagem gráfica coerente e 

foi feito um grande esforço na divulgação, através das páginas de redes sociais 

dos parceiros do projeto e publicação em grupos (facebook, instagram), por 

email para parceiros, revistas e listas de divulgação neste tema (ex. APA, 
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Wilder, Pong-pesca) e de eventos municipais (ex. guia de eventos da CM 

Setúbal), para a comunidade educativa e para  “Lista de amigos do Museu 

Oceanográfico” recém-criada. 

 

Exposição colaborativa “Plástico no mar: Despertar. Mudar.” 

Esta exposição colaborativa pretendeu reunir diversos contributos para a 

sensibilização para o problema da contaminação por plásticos no mar, com 

abordagens diversas e aliando a arte à sensibilização ambiental. Integrou 

fotografias de microplásticos de Filipa Bessa, investigadora vencedora de um 

prémio mundial das Nações Unidas para o ambiente, esculturas feitas com 70 

000 beatas de cigarro resultantes da colaboração da artista plástica setubalense 

Ana Quintino com o grupo local Feel4Planet, e uma peça feita por plástico 

recolhido na costa portuguesa pelo artista plástico XicoGaivota (Ricardo 

Ramos). A inauguração da exposição ocorreu a 16 de Fevereiro, e contou com 

elementos da Ocean Alive, Feel4Planet e Ricardo Ramos, e com a participação 

de mais de 100 visitantes. Durante o período em que se manteve em exibição no 

museu (16 de Fevereiro a 30 de Março) esta exposição recebeu a visita de 949 

pessoas. Consideramos que foi um excelente pontapé de saída nas ações de 

dinamização do museu, e o facto de na Ocean Alive termos recebido o interesse 

de três outras entidades nacionais (Agência Portuguesa do Ambiente, CM de 

Salvaterra de Magos e Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados) 

com interesse em acolhê-la também nas suas instalações nos indica não só a 

pertinência e atualidade do tema, como também a eficácia da sua divulgação. A 

publicação acerca da exposição na página de facebook da Ocean Alive teve o 

alcance de 7693 pessoas. 

Foram criados textos de divulgação e uma folha de sala para apoiar a 

divulgação da exposição e a interpretação por parte do visitante, bem como uma 

lista de presenças para a inauguração da exposição. 
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Houve ainda a necessidade de assegurar as peças em exposição através da 

contratualização de um seguro, dada a inexistência de seguros contra danos, 

roubo ou responsabilidade civil decorrentes desta exposição por parte da 

entidade gestora do Museu. 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CCMAR, ICNF, 

MARE, Feel4Planet, Ana Quintino, XicoGaivota, Universidade de Coimbra, 

Museu da Água 

Número de participantes: 117 (inauguração); 949 (durante o período da 

exposição) 

Público-alvo: Visitantes do PM, comunidade local 

         

 
Figura 2: Banners de divulgação da exposição “Plástico no mar: Despertar. 

Mudar” 
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Figura 3: Inauguração da exposição “Plástico no mar: Despertar. Mudar.” 

 

Sábados no Museu: Microplásticos no mar da Arrábida, por Diana 

Rodrigues 

O primeiro evento da iniciativa “Sábados no Museu” decorreu a 2 de Março. O 

tema inseriu-se no tema da exposição temporária, aplicado à realidade local do 

Parque Marinho. A Diana Rodrigues (bióloga) testemunhou a sua experiência 

em projetos de investigação diversificados no Parque Marinho, e apresentou o 

seu trabalho de doutoramento (em curso) que se foca no estudo da quantidade e 

diversidade de microplásticos na zona marinha entre Setúbal-Sesimbra, e nos 

efeitos que causam nos peixes que os ingerem. 

Esta iniciativa teve bastante adesão por parte de um publico variado, a maioria 

dos quais não conhecia o Museu. Estiveram no museu 127 visitantes, dos quais 

43 assistiram à palestra da convidada e puderam interagir com os restantes 

participantes durante um pequeno catering. 
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À semelhança do que aconteceu com a inauguração da exposição, foi feito um 

esforço significativo na divulgação deste evento através da produção de 

materiais gráficos e divulgação nas diversas plataformas. A publicação do 

evento na página de facebook da Ocean Alive alcançou mais de 10 400 pessoas.   

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CCMAR, ICNF, 

MARE, FCT-UNL, APLM 

Número de participantes: 43 (palestra) 127 (total visitantes)  

Público-alvo: Visitantes do PM, comunidade local 
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a) 
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b) 

      
Figura 4: Banner de divulgação do evento; Palestra sobre microplásticos no 

mar da Arrábida e interação com os participantes 

 

 

 

Exposição “Mar Profundo Português” 

A exposição temporária “Mar Profundo Português” esteve em exibição no 

Museu Oceanográfico entre 6 de Abril e 25 de Maio de 2019.  
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Esta exposição é da autoria do Ministério do Mar, com a colaboração do IPMA, 

DGPM, Porto de Lisboa, EMEPC, Comissão Cultural de Marinha, Museu de 

Marinha, Biblioteca Central de Marinha, Aquário Vasco da Gama e Comité 

Português para a COI. Foi originalmente apresentada na Oceans Meeting 2018, 

que decorreu em Lisboa. A sua cedência para exposição no Museu 

Oceanográfico foi pedida inicialmente à EMEPC, e articulada depois 

diretamente com o IPMA, que coordena a sua cedência a terceiros. 

Considerou-se pertinente a exibição desta exposição no Museu Oceanográfico 

dado o interesse do tema para o conhecimento e gestão do Parque Marinho, que 

tem zonas de grandes profundidades nas proximidades que foram foco das 

primeiras expedições oceanográficas na região, e também a sua sinergia com a 

exposição de longa duração do Museu Oceanográfico, que conta com diversos 

exemplares deste habitat, que tanta curiosidade desperta nos visitantes do 

museu.   

Para assegurar a vinda da exposição foi necessário articular o seu transporte, 

montagem e realização de seguro com as entidades envolvidas e parceiros do 

projeto INFORBIOMARES. 

A divulgação desta exposição continuou a ser feita do mesmo modo que a 

anterior, seguindo uma linha coerente de comunicação, que produziu resultados 

efetivos. A publicação na página de facebook da Ocean Alive teve o alcance de 

1597 pessoas. 

A inauguração da exposição decorreu a 6 de Abril e contou com a presença de 

93 visitantes, que mostraram interesse em conhecer mais acerca deste habitat e 

também da sua ligação à zona do Parque Marinho, em particular. 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CCMAR, ICNF, 

IPMA, Ministério do Mar, EMEPC 

Número de participantes: 93 (inauguração); 786 (durante o período da 

exposição) 
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Público-alvo: Visitantes do PM, comunidade local 

 

 

a) 

 
 

 

 

 

b) 
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Figura 5: a) Banner de divulgação da exposição “Mar Profundo Português” b) 

Inauguração da exposição 

 

Sábados no Museu: Vamos ao fundo? Uma viagem mar adentro, por Inês 

Tojeira 

Inserido no tema da exposição temporária, decorreu a 11 de Maio de 2019 a 

segunda iniciativa “Sábados no Museu”. Desta vez a convidada foi Inês Tojeira, 

bióloga da EMEPC que dedica os seus estudos de doutoramento aos habitats de 

mar profundo. Os participantes ficaram a conhecer estes habitats, a história da 

sua exploração e ouviram ainda muitas estórias da exploração que é hoje feita 

no mar profundo. 

A comunicação deste evento seguiu os mesmos moldes dos anteriores. A 

publicação na página de facebook da Ocean Alive relativa a este evento 

alcançou 7272 pessoas. 

 11 
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Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CCMAR, ICNF, 

EMEPC 

Número de participantes: 32 participantes na visita guiada; 96 

visitantes no Museu 

Público-alvo: Visitantes do PM, comunidade local 
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a) 

 
b) 

 
Figura 6: a) Banner de divulgação e b) foto do evento 

 

Exposição “Educar para aMAR” 
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A exposição “Educar para aMAR” surge na sequência do trabalho desenvolvido 

no ano letivo 2018/2019 com o Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage 

(Setúbal), que foi iniciado em Setembro 2018 com a apresentação do Museu 

Oceanográfico e Parque Marinho durante a receção aos professores do 

Agrupamento que decorreu no Portinho da Arrábida. Tendo um projeto 

educativo ligado ao mar e à serra e integrando o programa nacional Escola 

Azul, este agrupamento desenvolveu durante o ano letivo diversos trabalhos 

destinados a educar e sensibilizar os seus alunos, professores, auxiliares 

educativos e pais para a importância da conservação do oceano e as mais-valias 

dos ecossistemas costeiros locais.  

Assim, com o intuito de reforçar os laços destes alunos, professores e pais ao 

Museu Oceanográfico e ao Parque Marinho exibem-se alguns dos trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos das turmas de pré-escolar e 1º ciclo, para promover 

a importância da educação marinha para a valorização e estabelecimento de 

vínculo afetivo das comunidades ao mar. Foram produzidos 1000 convites para 

entregar às famílias dos alunos para que possam aproveitar o período de férias 

escolares para conhecerem o Museu e ficaram a par das boas-práticas a adoptar 

para a sua conservação. Iremos posteriormente avaliar quantos destes “convites” 

foram utilizados, e se esta poderá ser uma boa medida de envolvimento da 

comunidade educativa e local com o Museu. 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, ICNF, 

Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage, CCMAR 

Número de participantes: 413 (até final de Junho) 

Público-alvo: Comunidade local, comunidade educativa, visitantes do 

PM 

 

a) 
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b) 
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Figura 7: Banner de divulgação e imagens da exposição 

Sábados no museu: Baleias e Golfinhos no Parque Marinho, por Raquel 

Gaspar 

No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, decorreu no Museu o 3º evento 

“Sábados no museu”, dedicado às Baleias e golfinhos do Parque Marinho. A 

convidada foi Raquel Gaspar, bióloga que durante bastante tempo dedicou o seu 

estudo aos cetáceos que ocupam esta região. Durante uma visita guiada ao 

Museu partilharam-se estórias de encontros e os participantes ficaram a 
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conhecer melhor as espécies e comportamentos dos cetáceos que utilizam esta 

região. Contou com 30 participantes. 

A divulgação deste evento seguiu a mesma estratégia dos anteriores, mantendo 

uma linha de comunicaçao coerente. A publicação do evento na pagina de 

facebook da Ocean Alive alcaçou 2267 pessoas. 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, ICNF, CCMAR 

Número de participantes: 30 

Público-alvo: Comunidade local, visitantes do PM 

 



196	
	

a) 

 
b) 

     
 

 
Figura 8: a) Banner de divulgação e b) imagens do evento 
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d.ii. 2   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 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, 
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inclusivamente invalidando a cedência de uma das exposições já contactadas 

anteriormente. 

O plano de atividades proposto contemplava 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. Contemplava 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.   

O plano de atividades do Museu Oceanográfico para 2019, disponível em anexo 

(ver anexo X), foi consolidado entre os parceiros e ficou concluído nos meses 

de Janeiro e Fevereiro. A sua divulgação, após a sua atualização com uma 

imagem gráfica apelativa e coerente com os restantes materiais desenvolvidos 

no âmbito deste projeto foi feita a 11 de Março de uma forma alargada, através 

das escolas aderentes aos programas nacionais Eco-Escolas e Escola Azul, 

através dos serviços educativos dos municípios de Sesimbra, Setúbal e Palmela, 

e através de pedido feito diretamente à rede de professores desta região 

colaboradores da Ocean Alive.  

 

 

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 
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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.  

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).  

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).  

Os inquéritos pós serão aplicados a partir de Setembro 2019, e as suas 

conclusões irão integrar o relatório final do projeto. 

 

 

 

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 
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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.  

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).  

 

 

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.  

 

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 

 



201	
	

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 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.).   

 

Já no início de 2019, definiu-se o percurso expositivo com base nas limitações 

de recursos e no estado de conservação das salas do Museu Ocenanográfico. 
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Figura 9: Percurso expositivo, mostrando o acesso a partir do pátio térreo do 

MO, atravessando a Sala Luís Gonzaga do Nascimento (1) e saíndo pela sala 

de aquariofilia (2); 

 

Visita ao Museu para medição do espaço e da coleção 

  

Foi efectuada uma visita ao MO no dia 26 de março de 2019, no sentido de 

caracterizar os recursos expositivos disponíveis, nomeadamente obtendo 

medições aproximadas do mobiliário expositivo na Sala Luís Gonzaga do 

Nascimento, onde deverá ficar a exposição permanente, permitindo criar uma 

maquete de trabalho do espaço expositivo.  

Na mesma lógica, obtiveram-se medições aproximadas da totalidade dos frascos 

da colecção húmida e de outros exemplares presentemente em exposição, para 

conseguir planear a sua recolocação utilizando o software 3d Blender. 
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Figura 10: Maquete tridimensional simplificada da sala Luís Gonzaga do 

Nascimento e das vitrines aí posicionadas (a arquitectura da sala é apenas uma 

aproximação para efeitos de visualização); 
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Figura 11: Maquete tridimensional simplificada simulando a relocalização da 

colecção húmida para dentro de uma das vitrines do Museu Oceanográfico; 

 

Foi solicitada uma prestação de serviços do videógrafo Nuno Sá para a 

produção de um clipe de vídeo (8-16 minutos estimados) onde se focarão 

diversas abordagens científicas no trabalho de Biologia Marinha e Conservação 

feito actualmente no Parque Marinho. Este produto deverá constar da 

componente da exposição permanente onde se explora a fase mais recente das 

ciências marinhas no contexto do PMPLS. 

 

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. 

 

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

audiovisuais a integrar na exposição. 
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Nos dias 24 e 25 de Junho de 2019, na sequência de contatos estabelecidos 

previamente, dois elementos da equipa deslocaram-se para uma série de 

reuniões estratégicas.  

Reunimos com membros da equipa da Estrutura de Missão para a Extensão da 

Plataforma Continental (EMEPC). Estamos em processo de conseguir obter 

informação de referência para criar um modelo em miniatura do ROV Luso e 

uma colecção de fotografias subaquáticas aptas a ser incorporadas no espaço do 

MO. 

Reunimos com Margarida Farrajota, a presidente do Centro Português de 

Actividades Subaquáticas. Dada a ausência de garantias de segurança para 

quaisquer peças, será impossível obter peças cedidas pelo CPAS. 

Reunimos com Miguel Saldanha, filho do prof. Luiz Saldanha (LS). Estamos 

em contacto para conseguir a cedência de algum material de mergulho usado 

por LS, e ainda registos fotográficos de LS durante o seu trabalho na região. 

Visitámos ainda o Aquário Vasco da Gama, onde reunimos com a responsável 

da aquariologia, a Dra. Mª Fátima Gil, que nos mostrou parte da colecção 

dedicada ao rei D. Carlos I. Contamos futuramente conseguir referências para 

replicar alguma das peças usadas nos seus trabalhos de oceanografia dentro da 

região de Sesimbra e Setúbal. 

 Tivemos oportunidade de visitar a Exposição “Mar Mineral”, no Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência, onde fomos guiados pelo Dr. 

Fernando Barriga. Estamos ainda a aguardar informação sobre a possibilidade 

de uma ou mais peças desta exposição nos serem cedidas, caso a mesma não 

entre em itinerância. 

Finalmente, visitámos o Arquivo Histórico da Marinha, onde nos foi facultada 

uma shortlist de fontes potenciais de conteúdos visuais (para documentar 

principalmente o trabalho em Biologia Marinha e Oceanografia Biológica  

durante a primeira metade do século XX) que estamos em processo de consultar 

no dito arquivo.  
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Existe 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 respectivos 

detentores dos direitos (autores, herdeiros, bibliotecas, museus). 

 

d.ii. 7 Preparação do caderno de encargos para intervenções no Museu 

Oceanográfico 

Com base no plano de exposição que tem vindo a ser desenvolvido, criou-se um 

caderno de encargos que pretende adaptar o mobiliário expositivo 

presentemente disponível (vitrines da sala Luís Gonzaga do Nascimento), 

introduzindo novos elementos expositivos, decoração e sinalética geral no 

edifício (ver anexo VIII). 
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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, Ester Serrão 

 

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.  

 

Resultados obtidos: 
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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 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.  

 

 

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.  

 

Após o início dos contactos com os Municípios de Sesimbra e Setúbal e a 

realização de ações de sensibilização conjuntas em 2018, e dado o sucesso das 

mesmas, começaram a ser realizados contactos com os vários serviços dos 

municípios de modo a 1) fazer o balanço das atividades desenvolvidas em 2018 

e planear as atividades para 2019, 2) verificar junto dos diferentes serviços as 

lacunas de informação e necessidades sentidas na comunicação do Parque 

Marinho, de modo atempadamente a época balnear 2019, e 3) fortalecer as 

ações de sensibilização a desenvolver em 2019 através do contacto e 

envolvimento de outros serviços e técnicos municipais, e a sua capacitação para 

a comunicação do Parque Marinho (ver em maior detalhe em d.iii.4). 

Assim, foram efetuados contactos e reuniões com técnicos de ambos os 

municípios para este fim, de diversos serviços/gabinetes (Setúbal – Turismo e 

Ambiente; Sesimbra – Turismo, Cultura, Ambiente, Pescas e Ruralidade). 

Destes contactos surgiram parcerias que permitirão a comunicação do Parque 

Marinho de várias formas durante a época balnear, em ambos os municípios.  

No âmbito do programa Bandeira Azul, em Setúbal estará afixado entre 15 de 

Junho e 29 de Setembro de 2019 um painel interpretativo na Praia da 

Figueirinha que chama a atenção para os valores naturais do Parque Marinho, a 
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sua gestão/zonamento e resultados das medidas e projetos de conservação que 

aqui tem decorrido. Esta informação ficará acessível aos milhares de visitantes 

que aqui ocorrem no verão. Para além disso, realizou-se no dia 27 de junho uma 

ação de sensibilização ambiental que contou com a participação de muitos 

voluntários e parceiros, detalhados abaixo. Está também programada a 

realização de uma ação comemorativa do aniversário do PNA, um passeio 

interpretativo a realizar a bordo da embarcação municipal Maravilha do Sado no 

dia 28 de Julho. 

Relativamente ao município de Sesimbra, irá repetir-se a campanha de 

sensibilização nas bibliotecas de praia, desta vez num prazo mais alargado 

(meses de Julho e Agosto), reforçadas pela capacitação de 2 grupos de 

monitores e pela realização de ações de sensibilização ambiental pela Ocean 

Alive e CM Sesimbra integradas no âmbito do programa Bandeira Azul.  

Todas as atividades são 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 
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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 

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) 

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 
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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 lhes foi apresentada. No final reuniram ainda um 

conjunto de sugestões caso a iniciativa seja repetida: a criação de um 
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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).  

 

Depois dos resultados e rede de parcerias estabelecida na iniciativa piloto 

realizada em 2018, a campanha de sensibilização de 2019 para a valorização do 

“mar da Arrábida” (Parque Marinho) inclui novamente iniciativas de 

capacitação de monitores e dinamização das bibliotecas de praia da CM 

Sesimbra, durante os meses de Julho e Agosto de 2019, que são este ano 

reforçadas por ações em datas relevantes para o Parque Natural da Arrábida (28 

de Julho, Dia Nacional da Conservação da Natureza e aniversário do PNA). A 

realização destas atividades complementares permitirá uma maior eficácia na 

ação de sensibilização dos monitores, ao proporcionar-lhe uma experiência 

acompanhada na realização de ações com este tema, e permitiu reforçar também 

a capacidade dos técnicos da CM Sesimbra para a realização deste tipo de ações 

no futuro, ao incluir não só o contacto com Divisão de Bibliotecas mas também 

com o Gabinete de Turismo, responsável pela implementação de ações no 

âmbito do programa Bandeira Azul. 

 

Pretende-se nesta campanha chegar à comunidade local e aos visitantes do PM, 

em três 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 (27 de Junho – já realizada - e 30 Julho – a realizar); 
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2) Implementação da campanha pelos monitores nas bibliotecas durante os 

meses de Julho e Agosto, na sua atividade diária dirigida aos utilizadores 

das praias; 

3) Reforço da sensibilização através de uma ação de sensibilização em cada 

biblioteca acompanhada pela Ocean Alive (a ocorrer a 30 Julho, 1 e 2 de 

Agosto, para comemoração do aniversário do PNA), dirigida aos 

utilizadores de praia e integrada nas ações de sensibilização ambiental 

propostas pela CM Sesimbra no âmbito do programa Bandeira Azul. 

 

A realização desta campanha surgiu na sequência da avaliação da campanha 

anterior com a Divisão de Bibliotecas. A articulação com as ações do programa 

Bandeira Azul foram propostas numa reunião presencial realizada a 10 de 

Janeiro, que contou com a presença de técnicos das divisões de Turismo e 

Cultura. Para a sua concretização foi também importante a participação dos 

técnicos na ação de capacitação para a comunicação do Parque Marinho que 

decorreu no Museu Marítimo de Sesimbra a 20 de Maio. 

 

No dia 27 de Junho a Ocean Alive participou na formação de 1 dia dada aos 

monitores das 4 bibliotecas de praia (Ouro, Califórnia, Meco e Lagoa de 

Albufeira) e 2 de jardim (Quinta do Conde e Parque de Campismo do Forte do 

Cavalo) que estão abertas durante a época balnear pela CM Sesimbra. Assim, 

através de uma apresentação e exploração de materiais, e da entrega de um kit 

para as 6 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.  
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No final de cada mês será realizado o follow-up da ação junto dos jovens em 

cada uma das bibliotecas e serão aplicados inquéritos aos monitores, que 

permitam avaliar a eficácia desta iniciativa.  

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive e CM Sesimbra 

Número de participantes (à data): 25 monitores 

Público-alvo: monitores e técnicos das bibliotecas de praia; utilizadores das 

praias (comunidade local e visitantes do PM) 

 

 

Campanha de sensibilização na praia da Figueirinha (Setúbal) 

 

Da colaboração entre o CCMAR, a Ocean Alive, a CM Setúbal e Associação 

Baía de Setúbal foi produzido em 2019 um painel interpretativo que estará 

disponível para os milhares de visitantes da Praia da Figueirinha durante a 

época balnear, e que os apoia na compreensão dos valores naturais, investigação 

e conservação do Parque Marinho. O enfoque da comunicação no painel 

recorreu às mensagens prioritárias desenvolvidas no plano de comunicação 

desenvolvido neste projecto. O painel foi concebido em formato bilingue 

(português e inglês), beneficia da utilização de imagens atractivas da 

biodiversidade do PMPLS e informa o zonamento do parque. Fizémos ainda 

questão de valorizar a co-responsabilidade das populações locais na 

conservação, através da alteração de hábitos adveniente das regras de uma área 

marinha protegida, mas que depende igualmente da colaboração da 

comunidades. 

Esta exposição está integrada na proposta desta praia ao programa Bandeira 

Azul.  
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Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CCMAR, CM 

Setúbal, Associação Baía de Setúbal 

Número de participantes: não quantificado 

Público-alvo: utilizadores da praia (comunidade local e visitantes do 

PM) 

 

 

 
Figura 14: Painel interpretativo que está instalado na praia da Figueirinha 

 

 

PROTEGENDO O FUTURO
À sua frente e ao longo dos 38 km de 
costa rochosa que seguem até à praia 
da Foz (a norte do Cabo Espichel) existe 
uma área marinha protegida. É o Parque 
Marinho Prof. Luiz Saldanha, e está 
associado ao Parque Natural da Arrábida. 

ESTE MAR É ESPECIAL
A beleza destas águas azuis cobre um mundo natural 
riquíssimo. Fonte de alimento e de outros recursos, o mar 
da Arrábida atraíu a presença humana desde tempos 
imemoriais, esculpindo as comunidades locais, os seus 
hábitos e costumes. Da pesca ao turismo, o mar da Arrábida 
continua a trazer prosperidade à região. 

Já se encontraram mais de 1350 espécies de fauna e flora 
nestas águas - um verdadeiro oásis de vida marinha, que 
despertou o interesse de grandes oceanógrafos, como o rei D. 
Carlos I e o prof. Luiz Saldanha. 

RECUPERAR O QUE SE 
PERDEU
A costa da Arrábida sofreu bastante nas últimas décadas. 
Habitats como as pradarias de ervas marinhas, onde era 
vulgar encontrar cavalos- -marinhos, chegaram a desaparecer 
completamente. 
Com a criação do Parque Marinho, as comunidades locais e 
os visitantes alteraram os seus comportamentos e padrões 
de uso desta costa. O seu contributo é essencial para a 
recuperação da riqueza marinha.

RESULTADOS À VISTA!
O Parque Marinho é uma fonte de vida para todos. Os 
cientistas têm vindo a tentar compreender os processos que 
levaram à perda de habitats no passado, permitindo melhorar 
a gestão destas águas.
Os seus estudos mostram que dentro da reserva há maior 
quantidade de peixe, tanto em número como em peso. Desta 
forma, fora da reserva os pescadores tradicionais da região 
poderão vir a apanhar mais peixes, e de maior tamanho.

Área total | Total area: 53 km2

Área de Protecção Total 

| Full Protection Area

não é permitida qualquer pesca | no 
fisheries allowed;

 

Áreas de Protecção Parcial 

| Partial Protection Areas

restrições à pesca com armadilhas e 
linhas, inclui secção entre o Portinho 
da Arrábida e a Figueirinha | restrictions 
to fishing, includes the area between 
Portinho da Arrábida and Figueirinha.

 

Áreas de Protecção Complementar | 
Complimentary Protection Areas

só embarcações licenciadas poderão 
operar | only licenced fishing vessels can 
operate.

Sesimbra

Cabo Espichel

P. do Portinho da Arrábida

P. da Figueirinha
PROTECTING THE FUTURE

In front of you and towards the west, 
along 38 km of rocky shore that end 
just North of Cape Espichel, there is a 
marine protected area. It is the Prof. 
Luiz Saldanha Marine Park, a part of 
the Arrábida Natural Park.

THIS SEA IS UNIQUE

Beautiful blue waters hide a 
rich natural world.
It has provided food and 
other resources for many 
since times immemorial, 
shaping customs and 
traditions of local comunities. 
From fisheries to tourism, the 
sea is bringing prosperity to 
the region.

Over 1350 species have been 
described so far here - a 
true oasis of marine life, that 
caught the attention of great 
oceanographers, not only 
from Portugal but also from 
other countries in Europe.

GETTING BACK WHAT 
WAS LOST

The Arrábida coast suffered 
many losses in the last 
decades. Habitats were lost 
completely, among them the 
seagrass meadows where 
seahorses could be found 
regularly.

The Marine Park sparked a 
change in habits and uses by 
the local communities, as well 
as for visitors of this coastal 
area. This is an unvaluable 
contribution towards the 
preservation of our marine 
environment.

CONSERVATION 
WORKS!

The Marine Park is a source of 
life for everyone.
Scientists have been trying 
to understand the processes 
that once led to habitat loss, 
in order to help management 
decisions for the future.

Studies show that, inside 
the reserve, fish density and 
biomass are increasing.
Outside the reserve, 
traditional fisheries may get 
more and larger fish.

Fotografias: Emanuel Gonçalves
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Foi também já realizada uma grande ação de sensibilização para o problema do 

plástico no mar e os valores naturais do Parque Marinho, que foi co-organizado 

por diversos parceiros (Ocean Alive, IPSetúbal, Centro Europe Direct da Área 

Metropolitana de Lisboa, Centro Jovem Tabor), contemplou a capacitação de 19 

jovens voluntários do IPS e Centro Jovem Tabor, o apoio do AKI, e dirigiu-se 

aos utilizadores da praia da Figueirinha (famílias e escolas) e incluiu também a 

sensibilização dos concessionários das praias. Nesta ação foram sensibilizadas 

na praia mais de 400 pessoas. Esta ação, intitulada “o mar não é de plástico”, 

inseriu-se nas comemorações europeias do Europe Maritime Day. 

 http://europedirect.adrepes.pt/european-maritime-day-o-mar-nao-e-de-plastico-

2/ 

A preparação da ação foi realizada em 3 reuniões e visita antecipada ao local e 

uma sessão de capacitação dos voluntários (19 participantes) que decorreu no 

dia 26 de Junho no Centro Jovem Tabor. A ação foi um sucesso, e divididos por 

equipas numa manhã chegámos a mais de 400 pessoas que estavam na praia. 

A divulgação da ação na página de facebook da Ocean Alive, em duas 

publicações, uma prévia e uma posterior à ação, alcançou 3764 e 2474 pessoas 

respetivamente.  

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Setúbal, 

Associação Baía de Setúbal, IPSetúbal, Centro Europe Direct AML, 

Centro Jovem Tabor, AKI 

Número de participantes: 21 (voluntários); +400 utilizadores da praia 

sensibilizados 

Público-alvo: utilizadores da praia (comunidade local e visitantes do 

PM) 
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a) 

   
b) 
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c) 
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Figura 15: a) Banner , b) poster de divulgação e c)  fotografias do evento 

 

 

 

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 
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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.  

 

Foram realizados inquéritos pré (n=48) e pós (n=6) a realização desta atividade. 

Os resultados dos inquéritos não foram ainda analisados cuidadosamente 
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(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. 

 

No dia 11 de Março de 2019 realizou-se uma ação de sensibilização na Escola 

Profissional Agostinho Roseta (pólo de Sesimbra) integrada nos objetivos de 

comunicação do projeto INFORBIOMARES. A escolha deste público-alvo 

pretendeu dar resposta à necessidade identificada no Plano de Comunicação do 

Parque Marinho relativa à comunicação efetiva do PM aos visitantes dos 

concelhos de Sesimbra e Setúbal. Estes jovens tem um contacto muito imediato 

e frequente com o mercado de trabalho com ligação ao turismo nesta região, 

pelo que se considera que a sua capacitação é uma mais-valia na resposta rápida 

às lacunas identificadas. O contacto com a escola partiu do interesse dos 

professores desta escola, que sentem necessidade de apoio na sensibilização e 

transmissão de conteúdos acerca deste tema, que consideram relevante incluir 

na formação destes jovens. 

Participaram nesta ação 39 jovens de vários cursos (animação turística, 

operações turísticas, e cozinha, pastelaria, bar e cozinha). 
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Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, Escola Profissional 

Agostinho Roseta (pólo de Sesimbra) 

Número de participantes: 39 alunos, 1 professora 

Público-alvo: Alunos dos cursos profissionais de Animação em Turismo 

(AT), Operações Turisticas (OT) e Cozinha, Pastelaria, Restaurante e Bar 
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a) 

 
b) 

 

 
Figura 20 a) Ação de sensibilização realizada a 11 de Março na Escola 

Profissional Agostinho Roseta; b) respostas dadas na ação por uma amostra 
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dos participantes (n=15) acerca dos conhecimentos base acerca do Parque 

Marinho e Parque Natural da Arrábida 

 

Para além desta ação, foi também realizada uma reunião com a CM Sesimbra 

(Divisão de Ambiente, em Dezembro 2018) de modo a verificar o interesse na 

realização de ações sobre o Parque Marinho com os alunos de 8º ano deste 

concelho, mas que não teve consequência. 

De realçar também o trabalho de continuidade desenvolvido com o 

Agrupamento de escolas Barbosa du Bocage (Setúbal), que resultou numa 

exposição de trabalhos escolares em exibição no Museu Oceanográfico. 

 

 

 

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.  

 

A preparação das atividades a desenvolver em 2019 teve início em 2018, com 

os primeiros contactos e reuniões com os técnicos responsáveis pelo Museu do 
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Trabalho Michel Giacometti (Setúbal) e Museu Marítimo de Sesimbra. Houve 

bastante interesse de ambos os serviços em aproveitar a oportunidade deste 

projeto para 1) comemorar datas emblemáticas através de iniciativas conjuntas e 

2) poder ter capacitação dos técnicos associados a estes equipamentos para a 

comunicação do Parque Marinho. 

Entre os meses 12 e 18 decorreram duas ações conjuntas dos municípios e 

Ocean Alive, uma em cada município, para comemoração de datas 

emblemáticas. Está ainda programada para Agosto (dia 22) a realização de uma 

outra ação conjunta com o Museu Marítimo de Sesimbra, que será importante 

para sensibilizar para a importância do Parque Marinho para os visitantes, dada 

a elevada afluência de visitantes em época balnear. 

 

Visita “Mar da Arrábida: biodiversidade, história, cultura e paisagem” (25 

Maio) em colaboração com o Museu do Trabalho (CM Setúbal) 

 

No âmbito do Dia Internacional da Biodiversidade, esta ação decorreu a 25 de 

Maio no Portinho da Arrábida. Durante uma caminhada pelo património, que 

incluiu visita às ruínas romanas de salga de peixe do Creiro, praia do Creiro, 

Museu Oceanográfico e Lapa de Santa Margarida, abordaram-se os vários 

temas relativos à biodiversidade e paisagem envolvente, tendo em atenção a 

história deste local. Esta ação teve duas sessões, acompanhadas pela Ocean 

Alive e técnicos do museu do trabalho, para tentar colmatar algumas lacunas 

identificadas no plano de comunicação do Parque Marinho – a sessão da manhã 

destinou-se a funcionários da CM Setúbal ao abrigo do programa “Somos 

CMS” (41 participantes), e a da tarde foi aberta ao público em geral (22 

participantes). O sucesso da iniciativa despoletou a vontade expressa do Museu 

em novas colaborações de futuro, nomeadamente para assinalar o aniversário da 

abertura do Museu Oceanográfico por Luiz Saldanha em Setúbal e promover a 

ligação entre os dois museus.  



238	
	

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Setúbal 

Número de participantes: 63 participantes em 2 sessões 

Público-alvo: trabalhadores da CM Setúbal e público em geral 

(comunidade local e visitantes do PM) 
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a)   
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Figura 21: a) Cartaz do evento e b) fotografias 

 

Sessão de partilha “Estórias da Terra e do Mar” (31 de Maio) em 

colaboração com o Museu Marítimo de Sesimbra 

 

No âmbito do Dia Internacional dos Museus e do Dia do Pescador, e em 

comemoração do 3º aniversário do Museu Marítimo de Sesimbra, decorreu a 31 

de Maio de 2019 uma sessão de partilha de estórias. Numa exploração noturna 

dos espaços do Museu, partilharam-se testemunhos das vidas no mar, como se 

tem alterado, e as profissões e costumes a ele associado, que culminou com a 

celebração do aniversário do Museu e um momento de música ao vivo. Esta 

iniciativa teve uma excelente adesão, e estiveram presentes +100 participantes, 

abrindo a vontade de voltarmos a colaborar de futuro. 

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Sesimbra 
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Número de participantes: +100 

Público-alvo: Comunidade local  
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a)  

Select Language  ▼

siga-nos!  (/pages/1081)  (https://www.facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra)

 (https://twitter.com/cmsesimbra) bem-vindo! 23 de maio de 2019 | 09h50

 (/pages/1)

hoje

máx 26°C
mín 13°C

amanhã

máx 26°C
mín 14°C

depois

máx 28°C
mín 14°C

pesquisar...

MUNICÍPIO (/PAGES/426)VIVER (/PAGES/417)CONHECER (/PAGES/418)

BALCÃO VIRTUAL (/PAGES/419)

GERAL (HTTPS://WWW.SESIMBRA.PT/PAGES/420)

ESTÓRIAS DA TERRA E DO MAR

Município (/pages/426)



244	
	

      
b) 
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Figura 22: a) Divulgação do evento através dos canais de comunicação da CM 

Sesimbra; b) Imagens da sessão 
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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.  

 

Foram realizadas duas sessões de capacitação em Maio 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. Estas ações pretendem dar resposta às lacunas na 

comunicação por estes serviços identificadas no Plano de Comunicação do 

Parque Marinho. 

 

Ação de capacitação para a comunicação do Parque Marinho - Setúbal 

 

A realização da ação de capacitação dirigida aos técnicos da CM Setúbal com 

responsabilidades na gestão ou atendimento em equipamentos ligados ao 

turismo ou à cultura foi articulada com a CM Setúbal e Associação Baía de 

Setúbal em Dezembro 2018. Decorreu em Setúbal no dia 13 de Maio, tendo 

uma componente teórico-prática na Casa da Baía e uma componente prática a 

bordo do Maravilha do Sado. Estiveram presentes 15 participantes, pertencentes 

a 5 divisões do município: Bibliotecas e Museus (3), Desporto (1), Turismo (9), 

Gestão e Projetos Educativos (1), Projetos do Ambiente e Energia (1). Foram 

distribuídos e apresentados vários conteúdos e materiais relacionados com o 

projeto e aplicados inquéritos pré e pós ação, que nos vão permitir avaliar a sua 

eficácia. 
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Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Setúbal, 

Associação Baía de Setúbal 

Número de participantes: 15 (de 5 divisões da CM) 

Público-alvo: Técnicos da CM Setúbal (comunidade local) 

a) 
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b) 

  
 

Parceria: Cofinanciado por: 

-
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Figura 23: a) Programa da ação e b) fotografias 

 

Ação de capacitação para a comunicação do Parque Marinho - Sesimbra 

 

Decorreu a 20 de Maio (manhã) no Museu Marítimo de Sesimbra a sessão de 

capacitação dos técnicos da CM Sesimbra. Esta sessão foi teórico-prática, 

incluindo uma sessão e dinâmicas de grupo numa das salas do museu, e a visita 

acompanhada à exposição. Esta sessão contou com a presença de 14 

participantes de 5 divisões: cultura (5), turismo (3), bibliotecas (3), pescas e 

ruralidade (2) e ambiente (1).  

Foram distribuídos e apresentados vários conteúdos e materiais relacionados 

com o projeto e aplicados inquéritos pré e pós ação, que nos vão permitir avaliar 

a sua eficácia. 

 

Entidades envolvidas na organização: Ocean Alive, CM Sesimbra 

Número de participantes: 14 (de 5 divisões da CM) 
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Público-alvo: Técnicos da CM Sesimbra (comunidade local) 

a) 

 
b) 

  
 

Parceria: Cofinanciado por: 

-
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Figura 24: a) Programa da ação e b) fotografias 
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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, Ester Serrão 

 

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. 

 

Até ao fim de 2018, 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. 

Face aos objectivos definidos, definiu-se um conjunto de produtos de 

comunicação que pretendem tirar o máximo proveito dos conteúdos que têm 

vindo a ser planeados. 

No entanto, iniciou-se a recolha de conteúdos visuais que poderão ser 

integrados nestes produtos de comunicação (não apenas a identificação de 

fontes, mas efectivamente o contacto dessas fontes), estando preparados 

documentos legais que asseguram a cedência de copyright para utilização de 

imagens no âmbito do projecto INFORBIOMARES (ver anexo IX). 
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Exposição “Este Mar é Especial - Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, do 

Parque Natural da Arrábida” 

Na sequência da recolha de imagens mencionada acima, contamos a esta altura 

com a expressão da disponibilidade para cedência de imagens de elevada 

qualidade de alguns fotógrafos (principalmente imagens de biodiversidade). A 

estas somar-se-ão (cerca de 60) imagens que foram entretanto solicitadas em 

regime de prestação de serviços a um fotógrafo de natureza com um portefólio 

de relevo na área do Parque Marinho, o Luís Quinta. Serão cerca de 30 imagens 

de arquivo, incluindo biodiversidade e paisagem, e cerca de 30 fotografias 

documentando a pesca tradicional no PMPLS; ver mais informação abaixo). 

Contamos assim ter uma quantidade de imagens suficiente para criar uma 

exposição muito atractiva para o público em geral. 

Além disso, a exposição contará com um mapa do Parque Marinho, contendo 

informação sobre as diferentes zonas de protecção do parque, os seus valores 

naturais e ainda dados sobre a toponímia marinha tradicional (presentemente em 

processo de compilação; mais informação abaixo). 

Uma maquete gráfica geral da exposição já foi preparada, para funcionar como 

template à posterior recepção de conteúdos (textos e imagens). 

No sentido de encontrar uma solução de produção que não comprometesse a 

viabilidade da exposição, optámos por considerar a  produção em lonas (com 

impressão de alta qualidade), que pode ser adaptada a diversos espaços e 

suportes (como nestes exemplos: 1, 2, 3, 4).  
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Figura 25: maquete gráfica preliminar da exposição itinerante de fotografia, 

com exemplo de painel simples (150 x 10 cm) com título de exposição, painel 

simples com fotografia em formato paisagem (170 x 10 cm), painel simples com 

fotografia em formato retrato (100 x 100 cm) e painel longo (500 x 10 cm); as 

fotografias são imagens de arquivo do fotógrafo Luís Quinta, que estamos em 

processo de adquirir. 
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Livro “Este Mar é Especial - Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, do 

Parque Natural da Arrábida” 

A estrutura deste livro tem vindo a ser delineada enquanto uma colaboração 

entre pessoas responsáveis pelo projecto INFORBIOMARES ou pela 

componente de comunicação (Ester Serrão, Emanuel Gonçalves, Miguel 

Henriques, Karim Erzini, Rita Abecasis, João Tavares).  

Esta publicação pretende comunicar o PMPLS ao público geral, menos sensível 

aos conteúdos quase exclusivamente sobre biodiversidade e de vocação 

eminentemente educativa que têm sido criados ao longo de vários anos nos 

projectos BIOMARES. 

O livro terá um formato não muito distante de um coffee table book. Pretende-se 

usar a fotografia enquanto janela para o Parque Marinho. Cada capítulo terá 

uma introdução sobre o tema que cobre, seguido de imagens. Cada imagem virá 

acompanhada de um texto, uma breve história sobre o tema ilustrado. Aí serão 

passadas breves mensagens na linha do que foi definido pelo plano de 

comunicação, fomentando uma relação positiva e de interesse no que se passa 

no Parque Marinho. 

Sucintamente, existirão 6 capítulos abordando i) a história da conservação no 

Parque Marinho Prof. Luiz Saldanha, ii) mostrando a presente zonação segundo 

áreas com diferente protecção, iii) os valores naturais, iv) a ciência e a 

conservação, v) as atividades humanas (incluindo a pesca, o turismo ou o 

mergulho) e ainda vi) uma secção onde se compilará algum do conhecimento 

tradicional dos pescadores, na forma de um mapa com a toponímia marinha da 

Arrábida. 

Já foi preparado um template gráfico do livro (280 x 216 mm em formato 

fechado), para posteriormente receber os conteúdos (textos e imagens). O livro 

deverá ter 144 páginas. 

 

Conhecimento tradicional dos pescadores 
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Em termos gerais, a existência do Museu Marítimo de Sesimbra, que tem como 

foco a história e a etnografia da pesca, compromete a relevância de criar um 

livro que fosse uma recolha sobre a comunidade piscatória de Sesimbra e 

Setúbal. Assim, focámo-nos na capacidade obter uma perspectiva um pouco 

diferente da experiência dos pescadores no Parque Marinho. Buscámos um 

interlocutor que conseguisse entender tanto a linguagem da comunidade local 

como a linguagem da conservação, e que conhecesse por experiência própria o 

parque, abaixo e acima da superfície das suas águas. Foi a um fotógrafo de 

natureza que pedimos que recolhesse testemunhos do trabalho da pesca 

tradicional no contexto do PMPLS, que mostrasse como o mar e as pessoas 

interagem de forma positiva e se enriquecem mutuamente de alguma forma. 

Para este fim, solicitámos uma prestação de serviços ao fotógrafo Luís Quinta, 

que tem registado a natureza subaquática da região há décadas, que procurasse 

essa perspectiva difícil e original, que capta não apenas os traços humanos, mas 

também o entorno natural, reconhecível, do ParqueMarinho. 

Cerca de 30 imagens (dentro deste tema) deverão ser recolhidas, e poderão 

constar da exposição fotográfica itinerante e do livro (e ainda do website (ver 

subtarefa d.v) que está em preparação sobre o Parque Marinho (descrito acima). 

Por outro lado, através da plataforma Ocean Alive (em colaboração próxima 

com o Museu Marítimo de Sesimbra), estamos a recolher dados para compilar 

um mapa da toponímia marinha do PMPLS, que contenha os principais pontos 

de referência dos homens do mar, os nomes dos pesqueiros mais utilizados, que 

afinal são também parte da sua cultura e herança. Começámos por desenvolver 

um mapa contendo informação base (posição da linha de costa, batimetria e 

tipologia dos fundos marinhos).  

Será nesse mapa que os pescadores irão registar os topónimos que conhecerem 

num evento (expectavelmente promovido em conjunto com o museu de 

Sesimbra, que costuma envolver a comunidade piscatória em diversas tertúlias e 

eventos). 
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Figura 26: Mapa base geral, área Oeste e área Este, aptos para impressão em 

grande formato, onde os pescadores poderão marcar os topónimos; 
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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, Ester Serrão 

 

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.  
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• A plataforma digital comunicará e articular-se-á́ 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. 

b) No separador Ciência, o texto falará sucintamente das missões de 

pesquisa levadas a cabo no Parque Marinho (projetos BIOMARES e 
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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 

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 
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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. 

 

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 
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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; 

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; 
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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. 

 

 

 


