
AMPIC
Área Marinha Protegida
de Interesse Comunitário
Relatório da 6ª Reunião Participativa

AUTORIA:
Mª Helena Guimarães

Apoio:Coordenação:

Versão Final



2

RESUMO

 No dia 18 de Dezembro de 2019 decorreu, na sede do Clube de Futebol 

“Os Armacenenses”, a sexta reunião de trabalho do processo participativo com vista à 

implementação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC). O objectivo 

desta reunião foi a apresentação e discussão preliminar de modelos de co-gestão e de 

financiamento. Mediante as confirmações recebidas a sessão foi preparada para receber 42 

representantes de 29 entidades regionais e nacionais ligados a diversos sectores, incluindo: 

investigação, educação, administração pública, autoridade marítima, organizações não-

governamentais, pesca comercial, pesca lúdica, operadores marítimo-turísticos, etc. Após o 

início da sessão, chegaram cerca de 10 novos participantes, que desconheciam o processo 

participativo e as conclusões alcançadas até ao momento. Informaram que não se sentiam 

representados e manifestaram vontade de serem integrados e que fossem ouvidas as sua 

ideias e preocupações, nomeadamente o seu descontentamento com a possibilidade de 

restrições à pesca. Mediante a necessidade de explicar a génese e o historial do processo, 

a sessão foi restruturada. A discussão sobre possíveis modelos de co-gestão foi interrompida 

e a continuação dos trabalhos sobre este tema adiada.

 Posto isto, as anotações sobre esta sessão podem ser dívididas em dois grupos 

distintos:

 - Modelos de co-gestão: experiências e possibilidades

 A sessão  tinha como objectivo mostrar o trabalho desenvolvido pela Universidade 

Católica Portuguesa sobre possíveis modelos de co-gestão. Foram apresentas duas 2 

alternativas possíveis e a opção que coloca maior poder de decisão nas organizações locais 

é a alternativa que implica a criação de uma associação pública mista. 

 - Génese do processo participativo e historial até ao momento

 Da sessão ficou claro a necessidade de aprofundar a comunicação para além das 

oportunidades existentes com as sessões participativas. Como tal, ficaram previstas uma 

série de reuniões bilaterais com as organizações que solicitaram esclarecimentos extras e 

necessidade de estreitar a comunicação.

 A próxima reunião irá decorrer após as reuniões bilateriais acima referidas. 

Frisa-se a necessidade de limitar a participação de 2 representantes de cada entidade 

nas sessões participativas. Neste momento a lista de contactos inclui cerca de 50 entidades 

públicas e privadas. A participação de interessados que não acompanham o processo e que 

não representam grupos organizados, impede o bom funcionamento das sessões. Todas as 

dúvidas e necessidades de diálogo são consideradas e agendadas em reuniões bilaterais. 

Desta forma a ordem de trabalhos de cada sessão participativa poderá ser desenvolvida. 

Agradecemos o entendimento e empenho de todos.
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PARTICIPANTES

 A sessão contou com 52 participantes. Sendo que 42 destes participantes são 

representantes das seguintes 29 instituições.

1. Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for Nature - WWF
2. Associação de Ciências Marinhas e Cooperação – SCIAENA
3. Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve - Almargem
4. Associação de Pesca Artesanal Barlavento Algarvio
5. Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira
6. Associação de Pescadores de Armação de Pêra
7. Associação de Pescadores de Ferragudo e Afins
8. Associação de Pescadores de Lobos do Mar
9. Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turisticos da Senhora da Rocha
10. Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira
11. Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
12. Associação Portuguesa de Pesca Desportiva Algarve
13. Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia
14. Câmara Municipal Albufeira
15. Câmara Municipal de Silves
16. Câmara Municipal Lagoa
17. Centro de Ciências do Mar (CCMAR), Universidade do Algarve
18.  Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Universidade do Algarve
19. Clube de Caça e Pesca de Albufeira
20. Docapesca – Portos e Lotas, SA
21. Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas
22. Fundação Oceano Azul
23. Grupo de Ação Local Pesca do Barlavento Algarve
24. Grupo de Ação Local Pesca do Sotavento Algarve
25. Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, departamento do Algarve
26. Instituto Português do Mar e da Atmosfera
27. Junta de Freguesia de Armação de Pêra
28. Marina de Albufeira
29. Região de Turismo do Algarve
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OS OBJETIVOS DA SESSÃO
 A 6ª sessão do processo participativo teve como objectivo discutir as possíveis 

alternativas para um modelo de co-gestão para a futura AMPIC. Como tal foram efectuadas 

três intervenções iniciais com o objectivo de disponibilizar informação que alimentasse a 

discussão subsequente. Contudo, no desenrolar da introdução ao tema, chegaram cerca de 

10 novos participantes. Informaram que não se sentiam representados e manifestaram vontade 

de serem integrados e que fossem ouvidas as sua ideias e preocupações, nomeadamente o 

seu descontentamento com a possibilidade de restrições à pesca. Mediante a perturbação 

resultante de intervenções realizadas e a necessidade de explicar a génese e historial do 

processo, optou-se por adiar a discussão de possíveis modelos de co-gestão. Contudo, de 

seguida expõem-se o conteúdo das intervenções efectuadas. 

INTERVENÇÕES INICIAIS
 A sessão teve inicio com um intervenção de boas vindas e agradecimento pela 

presença por parte da Câmara Municipal de Silves e Junta de Freguesia de Armação de Pêra.

 Os pontos fundamentais da intervenção por parte do Município de Silves foram:

 1. A importância da criação da AMPIC para o Município de Silves

 O estabelecimento de uma visão de futuro para a preservação de valores sociais, 

culturais e ambientais, existentes na área territorial da AMPIC, com o cerne na protecção dos 

ecossistemas marinhos de extrema riqueza do recife rochoso, garantindo-se o equibilibrio 

entre a realização da pesca e o turismo de natureza e a preservação e o reflorescer da fauna 

e flora marinha, com respeito pelas gerações futuras e pelo principio da sustentabilidade dos 

valores naturais, da biodiversidade e serviços de ecossistema (capital natural azul), também 

eles considerados pelo município com força motriz do desenvolvimento local e regional.   

 2.A singularidade do processo

O Município deu nota da singularidade deste processo, considerada assente em duas 

premissas:

 a) O Município está a trabalhar na criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse 

Comunitário. Importa dar enfoque na nomenclatura no que respeita ao “interesse comunitário”; 

são múltiplos os interesses que operam na área territorial, desde variados interesses privados, 

até ao interesse público na regulação de actividades privadas ou na salvaguarda de recursos 

públicos ou naturais. Assim, quando se fala de interesse comunitário, fala-se num interesse em 

que se revê toda a comunidade, o qual poderá ser local, regional e até mesmo nacional, e 

daí a preocupação imanente neste processo de conciliar, compatibilizar, harmonizar, mesclar 

e consensualizar os vários interesses existentes (privados e publico) num interesse comunitário, 

que seja a simbiose entre todos eles.
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 b) O Município está a trabalhar para garantir a máxima participação dos interessados 

– agentes privados e públicos – na formalização da proposta que irá ser posteriormente 

submetida à apreciação formal dos serviços competentes da Administração Central, no 

âmbito de um procedimento legal, que irá também ele contemplar momentos de participação 

e consulta pública. Existe assim um reforço de garantias em termos de participação dos 

interessados e consulta pública, visando garantir que todos se revêem na proposta final, porque 

ela foi trabalhada com a preocupação de absorver os contributos de todos os interessados.

 3. A importância desta e futuras sessões de trabalho para a discussão de assuntos 

relacionados com os conteudos do futuro zonamento da AMPIC e do regulanento da mesma, 

que deverá condensar as actividades proibidas, condicionadas e livres. Daí a importância 

da participação e da recolha dos contributos de todos os interessados, para conhecer melhor 

as actividades que operam nesta area (pesca lúdica, pesca professional, pesca submarina, 

maritimo-turísticas) e quais os seus impactos reais e efectivos.

 Os pontos fundamentais da intervenção por parte da Junta de Freguesia de Armação 

de Pêra foram:

 A Junta de Freguesia de Armação de Pêra agradeceu a presença de todos os 

participantes na sessão em apreço, assim como a cedência do espaço onde a mesma 

decorreu. 

 Fazendo uma breve alusão às motivações que estiveram na origem do processo que 

visa criar a AMPIC da Baía de Armação de Pêra, destacou o caminho até aqui percorrido 

na construção de um modelo que permita fazer um uso e gestão sustentáveis dos recursos 

naturais. Enalteceu o que, juntas, todas as entidades envolvidas neste processo têm sido 

capazes de construir, referindo que os resultados até agora obtidos e a forma como a eles 

se chegou têm tanto de importantes e inovadores como de difíceis e raros, motivo pelo qual 

manifestou a sua gratidão a todos.

 Referiu ainda que embora existam pontos de discórdia e algumas “arestas a limar”, 

que são perfeitamente naturais num processo desta complexidade em que cada agente é 

convidado a abdicar de uma parte do seu “quinhão”, é muito mais o que nos une do que 

aquilo que nos separa. Por esse motivo, considerou que este é o momento de esquecer o 

secundário que nos divide e olhar ao essencial que nos deve unir.

 Terminou a sua intervenção referindo que mais do que procurar fazer muitas coisas 

e fazê-las bem feitas, importa que todas as entidades procurem fazer as coisas certas. A 

esse respeito referiu ainda ser sua firme convicção que a criação da AMPIC, através do 

seu uso sustentável, permitirá preservar o património natural existente, cuja enorme riqueza 

já se encontra provada e demonstrada, da mesma forma que permitirá valorizar e reforçar 

as atividades económicas ali desenvolvidas. Construir esse ponto de equilíbrio é um desafio 

muito exigente que se apresenta perante todas as entidades envolvidas, as quais considerou 

estarem à altura de construir a solução que permitirá deixar um autêntico legado para as 

gerações vindouras.
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EXPERIÊNCIAS A DECORRER, O 
CASO DO PROJECTO CO-PESCA
Rita Sá, ANP|WWF
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APONTAMENTOS SOBRE 
POSSÍVEIS MECANISMOS DE 
VALORIZAÇÃO E FINANCIAMENTO 
DA AMPIC
Emanuel Gonçalves, Fundação Oceano Azul

 Foram apresentados alguns exemplos de valorização do território, actividades 

e recursos, com a criação de uma área marinha protegida de interesse comunitário, em 

particular valorização da pesca. Embora a apresentação não tenha sido finalizada devido às 

interrupções e necessidade de esclarecimentos sobre o processo, neste relatório optou-se por 

disponibilizar toda a informação preparada.

 Apontamentos sobre possíveis mecanismos de valorização do território, actividades e 

produtos/serviços

1. Proteção da biodiversidade e aumento da produtividade:

Com áreas de proteção total constrói-se um banco que quanto maior e mais bem protegido 

for, mais peixe terá e maior será o retorno para a pesca fora das zonas de proteção.

2. Aumento da resiliência e dos serviços dos ecossistemas:

Ecossistemas saudáveis são mais resistentes a mudanças e alterações como as alterações 

climáticas. Ou seja, com a proteção será de esperar que alterações externas possam ter 

menos impactos nas pescarias.

3. Zonas de referência sobre a saúde dos ecossistemas:

Apenas com áreas de proteção total é possível avaliar os efeitos da proteção e os impactos 

das atividades humanas.

4. Efeito de alastramento (spill-over):

Peixes maiores dentro da reserva produzem mais descendentes e com maior sobrevivência, 

que vão migrar para fora da reserva para as zonas de pesca. Quanto mais eficaz for a zona 

de proteção total, maior será este efeito.

5. Proteção / valorização do património geológico:

Com a AMPIC todo o território se qualifica e a visitação pode passar a ter regras de uso 

diferentes que ajudem a resolver os atuais problemas.
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6. Valores culturais:

O atual declínio das comunidades costeiras levará ao desaparecimento do conhecimento e 

cultura que hoje os pescadores dessas áreas detêm. Com a valorização através da AMPIC 

é possível reforçar estas comunidades e garantir que não se perdem esses valores culturais.

7. Valorização de atividades recreativas e turismo:

A valorização do território permite também a qualificação turística ajudando na resolução de 

conflitos e na valorização das atividades através de regras de uso.

8. Educação e ciência:

O estudo socioeconómico em curso permitirá avaliar a situação de referência sobre as 

atividades humanas que se desenvolvem na região o que permitirá separar os efeitos das 

actividades humanas dos efeitos da variabilidade natural. As atividades educativas e de 

sensibilização ambiental que já hoje se desenvolvem na região por causa deste processo, 

são garantia do reforço junto das crianças e jovens da ligação à natureza e aos modos de 

vida ligados ao mar.

9. Valorização dos produtos da região:

Com a AMPIC é possível falar em certificação do pescado e controlo do mecanismo de 

venda, garantindo a captura do valor pelas comunidades locais e a atração de investimento 

para o desenvolvimento das atividades.

10. Financiamento

Com o estabelecimento da AMPIC é possível começar a discutir formas de financiamento 

desta área marinha protegida que permita, nomeadamente: i) garantir que, se houver 

perdas, nomeadamente para os pescadores, com o estabelecimento da AMPIC, existe uma 

forma de as compensar; ii) receber fundos públicos e privados para o desenvolvimento das 

atividades na região; iii) cobrar licenças e taxas que garantam o funcionamento da vigilância 

e sensibilização ambiental; iv) aquisição de equipamentos para delimitação e vigilância 

como, por exemplo, boias, câmaras, embarcações.
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
ALCANÇADOS PELO ESTUDO 
JURÍDICO DE APOIO À CRIAÇÃO E 
GESTÃO PARTICIPADA DA AMPIC
António Cortêz, Universidade Católica
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CLARIFICAÇÕES DAS QUESTÕES 
COLOCADAS 

- Que restrições estão previstas para os barcos costeiros?

Na proposta apresentada e discutida na sessão anterior (relatório aqui) os barcos costeiros 

podem trabalhar nesta área. Da costa até aos  30 metros de profundidade só podem operar 

embarcações até 7 metros. A partir dos 30 metros podem operar todas as embarcações 

excepto o cerco costeiro e as de artes arrastantes na área abrangida pela AMPIC.

- Que tipo de alteração está planeado para o licenciamento de pesca com 

gaiolas/armadilhas?

Para as embarcações com licença para operar na futura AMPIC não se prevêm alterações 

para além das decorrentes das regras de uso que forem acordadas. 

- Como está diferenciada a pesca na actual proposta de regulamento?

Na lei nacional a pesca local inclui embarcações de 9 metros. Ao nível da Europa a pesca de 

pequena escala inclui embarcações até aos 12 metros. Na actual proposta de regulamento 

esta não é a distinção que se utiliza. Prevê-se que possam pescar embarcações até aos 7 

metros até à batimétrica dos 30m.

- Da proposta inicial à proposta actual, as restrições à pesca local na zona 

utilizada pelos pescadores na Senhora da Rocha aumentaram bastante. A 

Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da 

Rocha não concorda com este aumento.
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Com base nos contributos recebidos até ao momento, percebeu-se que a versão apresentada 

e discutida na 5ª sessão participativa (ver relatório aqui) necessita de ser revista. Todas as 

versões e proposta são discutidas no processo participativo. No entanto, as reuniões bilaterais 

servirão para aferir as necessidades de cada associação, por forma a que uma nova proposta 

tenha em consideração os interesses de todos.

- O projecto tem em consideração as famílias que vai afectar?

Desde do ínicio, a melhoria das condições sociais e económicas, após a implementação 

da AMPIC, são um dos pilares deste projecto, principalmente no que diz respeito às famílias dos 

pescadores da pequena pesca local. As restrições às actividades actuais podem destabilizar 

o orçamento familiar e, por isso, é necessário identificar e aplicar formas alternativas de 

alcançar os mesmos níveis de rendimento,  ou até ultrapassar os rendimentos anteriores. 

A procura de alternativas é um trabalho que é de todos, mas que é possível, tal como o 

projecto Co-Pesca demonstrou. Há empenho nesse trabalho. Há consciência de que para que 

a AMPIC funcione é preciso criar restrições à pesca, e que isso pode ter impactos económicos 

que têm de ser compensados.

- As juntas de freguesia e Câmara foram notificadas deste processo?

Sim, desde do início que toda a informação e convites são enviados para todas as juntas de 

freguesia e Câmaras Municipais da zona abrangida pela AMPIC, nomeadamente: Junta de 

Freguesia de Armação de Pêra, Porches e Ferragudo, Câmara Municipal de Silves, Albufeira, 

Alcoutim, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás 

de Alportel, Tavira, Municipal Vila do Bispo, Vila Real de Sto António.

COMENTÁRIOS 
 -A WWF refere que no projecto Co-pesca, ocorreu algo similar ao que está a ocorrer 

através do processo de implementação da AMPIC, ou seja, surgiu um conjunto de pessoas 

que não se sentiram representadas pelas associações existentes e, consequentemente, não 

se consideravam parte do processo de co-gestão. A compreensão desta situação induziu 

o repensar do processo participativo.Assim, a WWF considera a situação normal e que é 

possível criar-se as condições necessárias para que o processo contínue com o máximo de 

apoio possível.

 - Alguns participantes a título individual souberam da iniciativa há muito pouco 

tempo e consideram importante que esta informação chegue a todos. Assim, alertam para 

a importância de informar o maior número de pessoas possível sobre o que está a decorrer 

nas sessões e no processo em geral. Para além disso, consideram que as associações devem 

informar os pescadores do que se passa nestas reuniões.
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 - A Câmara Municipal de Lagoa refere que tem acompanhado desde do início este 

processo de forma muito positiva. O Município informa que necessita de tempo para reunir 

com os seus parceiros sociais, de forma a congregar o máximo de perspectivas possíveis e 

contribuir da melhor forma para o processo. O despertar de pessoas que ainda não estavam 

a par do processo é considerado importantíssimo e muito positivo. Segundo o município é 

necessário contar com todos para que se encontre uma opção que consiga alcançar todos os 

objectivos a que a AMPIC se propõe. Esta ambição só será alcançada com o empenho de 

todos e muito diálogo. No âmbito da atuação da Câmara, é importante encontrar a melhor 

forma de manter o diálogo e contacto. Como tal, o município sugere a disponibilização 

dos contactos de todos os interessados e frisa que as pessoas envolvidas neste processo 

demonstram interesse e abertura para reunirem sempre que for necessário. Da parte da 

Câmara Municipal foi facultado um número de telemóvel para um acesso expedito sempre 

que necessário. A Câmara Municipal de Lagoa expressou a sua oposição ao zonamento 

em discussão e entregou uma nova proposta para apreciação posterior. Por fim a Câmara 

Municipal de Lagoa apelou à importância de ouvir o Município de Portimão, e os pescadores 

de Portimão, que também pescam nesta zona.

 - A Associação de Pescadores “Lobos do Mar” esteve presente desde do início do 

processo e, comparando as duas proposta de zonamento discutidas no processo participativo, 

considera que a primeira opção é a que menos impactos apresenta para os seus associados. 

A segunda proposta cria demasiados entraves à pesca na zona utilizada pelos associados 

e como tal, considera necessário a discussão aprofundada de outra alternativa. Além disso, 

alertou para o facto de que, se a AMPIC colocar demasiadas restrições à pesca, se prevê 

muita resistência à sua implementação. Por fim, apelou à utilização de uma linguagem 

mais próxima da utilizada pelo sector da pesca. Como exemplo utilizou a distinção entre 

comunidade local, pesca local e pesca costeira. Ambos os tipos de pesca fazem parte da 

comunidade local que é compreendida pelos pescadores desta forma, ou seja, não é restrita 

aos pescadores de pesca local (ou seja até aos 9 metros). 

 - A Câmara Municipal de Albufeira congratula o início desta iniciativa e todo o 

trabalho desenvolvido até ao momento. Considera que a presença de novas pessoas nesta 

sessão é um sinal de que o processo está a evoluir e a chamar a atenção dos aliados que 

precisa de ter. A CM de Albufeira tem neste momento a responsabilidade de licenciar as 

actividades lúdico-desportivas até 1 milha de costa. A Câmara considera que no ínicio do 

processo deveriam ter sido elas a contactar todos os seus parceiros sociais e assim agilizar 

o processo. A Câmara explicou que no início do processo, embora tenham sido convidados 

não se aperceberam da amplitude da área e consideraram que se restringia apenas à Baía de 

Armação de Pera. Como tal, não deram prioridade à iniciativa. Contudo, estão empenhados 

neste processo e consideram que há ainda muito trabalho ao nível do zonamento para 
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encontrar um solução que evite conflitos desnecessários e que permita um compromisso de 

todos.

 - Diversos participantes solicitaram a alteração do nome da AMPIC para que se 

perceba logo à partida que a área não abrange exclusivamente a Baía de Armação de Pêra. 

 

 - Por fim, referiu-se a importância de encontrar apoios ao abate de barcos.

INTERVENÇÃO FINAL

 A sessão do dia 18 de dezembro, tinha como objectivo mostrar o trabalho 

desenvolvido pela Universidade Católica Portuguesa sobre possíveis modelos de co-gestão. 

Embora não tivesse havido oportunidade de as discutir, foram apresentadas 2 alternativas de 

cogestão possíveis. A opção que coloca maior poder de decisão nas organizações locais é a 

alternativa que implica a criação de uma associação pública mista. Na opinião da Fundação 

Oceano Azul, esta deveria ser a possibilidade a que se deve ambicionar chegar e que 

permitirá uma verdadeira gestão partilhada e participada dado que garante que a gestão 

passa a ser participada por todos os intervenientes locais.

 Por outro lado frisou-se que todos os documentos criados neste processo estão 

disponíveis de forma aberta no site da Câmara Municipal de Silves. Ver aqui: https://www.

cm-silves.pt/pt/5434/projeto-da-area-marinha-protegida-de-interesse-comunitario-da-baia-de-

armacao-de-pera.aspx. O processo é aberto e transparente. 

 Frisou-se que desde do início foi feito um esforço para envolver todos os interessados 

na implementação desta AMPIC, incluindo no âmbito da comunidade intermunicipal do 

Algarve (AMAL).

 A lista de associações e entidades presentes em cada sessão participativa demonstra o 

esforço feito de envolver todas as organizações implicadas. Sempre que novas entidades foram 

sugeridas, estas foram integradas. No dia 18 de Abril de 2019 decorreu na AMAL uma nova 

apresentação do projecto, com o objectivo de clarificar dúvidas que entretanto surgiram. Assim, 

é importante realçar que desde o início foram feitos todos os esforços para envolver todos os 

representantes da comunidade, que corresponderam de forma positiva, participando sempre 

mais de 20 entidades em cada sessão do processo participativo. Este esforço continuará.

 Relativamente à nomenclatura da AMPIC, está tudo em aberto podendo a designação 

ser acordada entre todos em sede do processo participativo.

 Salientou-se ainda que o processo não vai retroceder ou começar de novo. O processo 

será enriquecido com todos os contributos e com todos que responsavelmente pretendam 

participar. Após acordada uma proposta, a mesma será submetida ao governo português que 

tomará as decisões que entenda sobre esta área. Quanto mais consensual for a proposta, 

maior a probabilidade de existir uma gestão conjunta desta AMPIC.
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AVALIAÇÃO DA SESSÃO
Dos 52 participantes, 18 responderam ao questionário final. 

Comentários registados:

• Informar de forma clara os participantes antes 

da reunião.

• Dado que a estrutura da reunião não foi bem 

cumprida, considero que foi bom ter-se aberto a 

reunião e ouvir toda a gente.

• Penso que era necessário um tipo de 

comunicação mais simples para que toda a 

comunidade pudesse participar. 

• Talvez tentar falar com maior número de 

associações. 

• Eu só falo dos barcos costeiros.

• Não pôr pescadores locais contra costeiros.

• Sim, sou de acordo que se faça alguma coisa sim. Agora como isto não pode ser. 

• Que não prejudiquem os barcos costeiros. 

• Haver algum tipo de mecanismo para evitar pessoas a estar na reunião sem estar inscrito. 

• Infelizmente a reunião não teve a estrutura prevista devido à interrupção constante de alguns 

participantes, sendo que o tema principal da reunião (co-gestão) foi abordado apenas ao de 

leve. 

• Menos secretários e mais gente que vai ficar prejudicada com tudo isto.

O que explica a inovação?

• Achamos que limita muita a [ilegível], não 

possibilita decisões pensadas.

• Inovador no ponto que ainda não existe igual, 

mas um pouco complexa porque diz respeito a 

quem começou este tipo de projecto e quais as 

condições que cada uma das partes tem que se 

sujeitar.

• Mais associações envolvidas. 

• Proibir a todas as embarcações de pescar meia 

milha para a terra. Pescar toda a costa. 

• Actualmente já fazemos defeso, obrigatoriamente. 

Só trabalhamos quatro dias por semana.
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Comentários registados:

• Mais reuniões de pares e fundamentar mais as decisões.

• Sugiro que façam reuniões abertas a todos e reuniões específicas para pescadores. Vejam 

a metodologia do MARGOV. 

• Penso que pelo mesmo as pessoas mais interessadas deveriam ter sido contactadas para 

não se sentirem excluídas, nomeadamente as associações de pescadores que penso serem a 

comunidade mais prejudicadas por este projecto. 

• As reuniões deveriam ser segmentadas. Depois reunir as conclusões. 

• Gostaria de ver mais associados da pesca profissional envolvidas neste projecto. 

• Há muitas maneiras de fazer há muitos barcos. 

• Precisamos de trabalho para pagar as nossas despesas.

• Pensar numa hierarquia para se poder tentar que a informação chegue de forma eficiente 

a toda a gente e em tempo útil. 

• O formato está correcto na minha opinião, mas é necessário que hajam apenas representantes 

nas reuniões. 

• Tudo ao molhe e fé em “Deus” e espaço para todos.

• Efectuar um documento a enviar às diversas entidades com o projecto todo, incluindo 

definições, regras, mapas. Seria mais fácil discutir e perceber todo o projecto.



32

ANEXO A
CÓDIGO DE CONDUTA DO PROCESSO 
PARTICIPATIVO

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

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

construtiva. Como tal, é primordial garantir que:

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

discussão construtiva e equitativa,

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

• O programa e estrutura são disponibilizados aos participantes prévia e 

atempadamente,

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

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

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

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

participação em sessões futuras.

Aspetos deontológicos:

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

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

desta tarefa,

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

toma partido ou favorece nenhuma das partes envolvidas,

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

medida por eles desejada.

Formas de funcionamento:

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

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

de diálogo social.

• O processo é transparente e quantificável, para isso:

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

qualquer questão ou sugestão alternativa de funcionamento deve ser considerada,

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

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

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

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

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

um relatório dos resultados obtidos.
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O processo é interativo e progressivo, ou seja, os resultados obtidos podem não 

ser finais. Se existirem ou surgirem questões é sempre possível retroceder e rever o trabalho 

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

envolvidos é que se considera válido esse conteúdo.

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

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


