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RESUMO
 No dia 7 de maio de 2019 decorreu, na sede do Clube de Futebol “Os 

Armacenenses”, a segunda reunião participativa para do projeto de implementação da 

Área Marinha Protegida de Interesse Comunitária (AMPIC) na Baía de Armação de Pêra. A 

sessão contou com 50 representantes de entidades locais, regionais e nacionais ligadas à: 

investigação, educação, administração pública, organizações não governamentais, sectores 

da pesca, comércio e serviços, tal como, atividades lúdicas e turísticas, nomeadamente 

as marítimo-turísticas. Continuando o esforço iniciado no dia 28 de novembro de 2018, 

o grupo dinamizador deu as boas vindas aos participantes contextualizando a iniciativa e 

os objetivos que se pretendem atingir com: o processo participativo, o envio da proposta 

construída ao governo e, a posterior implementação da AMPIC. Os objetivos da segunda 

a reunião participativa foram a criação de uma visão estratégica conjunta e a identificação 

de linhas estratégicas para o programa de desenvolvimento, que será acoplado ao plano 

de ordenamento da AMPIC. Os 50 participantes foram organizados em 7 grupos de 

trabalho. Os grupos, preparados anteriormente, pretenderam garantir que cada mesa de 

trabalho incluía representantes das valências referidas anteriormente. Desta sessão foram 

desenvolvidas 7 visões estratégicas e 26 ações a desenvolver para a AMPIC. Os resultados 

obtidos em cada mesa de trabalho apresentaram diversos elementos transversais que 

permitiram propor a visão consensual em seguida apresentada.

 A AMPIC é necessária para manter e aumentar o capital natural existente, 

salvaguardando o património cultural e económico da Baía de Armação de Pêra. Pretende-

se que AMPIC de Armação de Pêra possibilite a capitalização de todo o seu potencial, 

para tal será necessário: 

 - Criar um zonamento com vários níveis de proteção e uma zona de transição entre 

o final da AMPIC e o espaço marinho circundante. Um dos níveis de proteção será total. 

Nessa zona haverá interdição total à atividade humana. Atividades de pesca industrial, 

aquacultura e dragagens serão proibidas em toda a área da AMPIC, e este impedimento 

continuará na zona de transição entre a área da AMPIC e o exterior.

 - A AMPIC deve incluir a proteção dos corpos de água e zonas húmidas 

adjacentes, nomeadamente a Ribeira de Alcantarilha e a Lagoa dos Salgados. A Ribeira de 

Alcantarilha necessita de uma intervenção de restauro ecológico. Para além disso, deverá 

integrar as zonas balneares adjacentes onde se enfatizou a necessidade de requalificar a 

Praia dos Pescadores.

 - A implementação AMPIC deve ser acompanhada por um programa de 

monitorização dos efeitos previstos em termos de melhoria ambiental, tal como, dos efeitos 

das fontes de poluição terrestres e marinhas.

 - O zonamento deve ser acompanhado por uma fiscalização eficiente e integradora. 

A estrutura de fiscalização carece de maior discussão, mas foi consensual a importância de 
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criar uma rede alargada de suporte à fiscalização que inclua as entidades representativas 

das atividades económicas que decorrem dentro da AMPIC e sujeitas as regras de conduta 

a definir. Para além das atividades humanas, as fontes de poluição marinhas e terrestes 

devem ser igualmente controladas.

 - O zonamento, regulamentação, monitorização e fiscalização devem ser 

acompanhados por um programa de contacto próximo com a comunidade local e visitante, 

de forma a criar um sentido de pertença da AMPIC por todos os envolvidos. Assim, prevê-se 

um programa educacional dirigido aos agrupamentos escolares nos municípios adjacentes 

à AMPIC. As iniciativas de educação, informação e sensibilização serão dirigidas não 

só à comunidade escolar como também aos trabalhadores envolvidos nas atividades 

económicas que decorram na área da AMPIC. Deverá ser criado um espaço físico (museu 

e centro interpretativo) onde cidadãos locais e visitantes compreendam os valores naturais, 

patrimoniais e culturais inerentes à AMPIC. Neste ponto foram sugeridas a criação de 

roteiros submarinos de visita a AMPIC, tal como, visitas subaquáticas virtuais.

 - É essencial criar as condições necessárias para as atividades económicas que 

dependem dos recursos naturais futuramente protegidos. Embora essas condições ainda 

necessitem de maior discussão foram debatidas as possibilidades que em seguida se 

apresentam. No caso da atividades marítimo-turísticas é necessário garantir canais de 

navegação e possibilidade de fundear. A utilização de ancoras para fundear tem impactos 

negativos no meio marinho e por isso terão de ser equacionados outros formatos de fundeio. 

Para além disso, deve ser previsto a reconversão faseada para a utilização de energias 

limpas e renováveis. No caso de atividades extrativas como a pesca deverá ser criada uma 

estratégia eficiente de valorização do pescado para ser possível pescar menos e ganhar 

mais. As possibilidades discutidas foram a criação de uma certificação de qualidade e 

de respeito pela proteção da AMPIC, a possibilidade de venda direta a determinados 

consumidores e a venda privilegiada aos restaurantes da área e com identificação da 

origem marinha protegida. No caso da pesca lúdica e pesca submarina estas atividades 

serão condicionas a determinadas zonas e haverá um controlo das espécies alvo.

 A visão estratégica e o plano desenvolvimento continuarão a ser nutridos 

nas discussões futuras ao longo do processo participativo. A próxima sessão 

terá lugar no dia 30 de maio das 15h às 18h na sede do Clube de Futebol “Os 

Armacenenses”. Agrademos que os participantes cheguem 15 minutos antes da 

hora de início para evitar atrasos. O objetivo geral desta sessão será detalhar o 

zonamento da AMPIC. Especificamente, esta sessão pretende identificar as áreas de 

maior importância para as atividades humanas que atualmente decorrem na área 

potencialmente abrangidas pela AMPIC.
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A AMPIC é necessária para manter e aumentar o 
capital natural existente, salvaguardando o património 
cultural e económico da Baía de Armação de Pêra. 
Pretende-se que a AMPIC de Armação de Pêra permita a 
capitalização de todo o seu potencial, para tal será 
necessário:

Área Marinha
Protegida
de Interesse 
Comunitário

AMPIC

€

+€

€
PESCA 

sustentável

Criar um zonamento com vários níveis de 
proteção e zona de transição entre o final da 
AMPIC e o espaço marinho circundante. Um 
dos níveis de proteção será total. Nessa zona 
haverá interdição total à atividade humana. 
Atividades de pesca industrial, aquacultura e 
dragagens serão proibidas em toda a área da 
AMPIC e este impedimento continuará na zona 
de transição entre a área da AMPIC e o 
exterior.

 O zonamento deve ser acompanhado por uma 

fiscalização eficiente e integradora. A estrutura de 

fiscalização carece de maior discussão, mas foi 

consensual a importância de criar uma rede alargada 

de suporte à fiscalização que inclua as entidades 

representativas das atividades económicas que 

decorrem dentro da AMPIC e sujeitas as regras de 

conduta a definir. Para além das actividades humanas, 

as fontes de poluição marinhas e terrestes devem ser 

igualmente controladas.

O zonamento, regulamentação, monitorização e 

fiscalização devem ser acompanhados por um 

programa de contacto próximo com a comunidade local 

e visitantes, de forma a criar um sentido de pertença da 

AMPIC por todos os envolvidos. Assim, prevê-se um 

programa educacional dirigido aos agrupamentos 

escolares nos municípios adjacentes à AMPIC. As 

iniciativas de educação, informação e sensibilização 

serão dirigidas não só a comunidade escolar como aos 

trabalhadores envolvidos nas atividades económicas 

que decorram na área da AMPIC. Deverá ser criado um 

espaço físico (museu e ou centro interpretativo) onde 

cidadãos locais e visitantes compreendam os valores 

naturais, patrimoniais e culturais inerentes à AMPIC. 

Neste ponto foram sugeridas a criação de roteiros 

submarinos de visita a AMPIC, tal como, uma visita 

subaquática virtual.

A implementação 

AMPIC deve ser 

acompanhada por um 

programa de 

monitorização dos 

efeitos previstos em 

termo de melhoria 

ambiental, tal como, 

dos efeitos das fontes 

de poluição terrestre 

e marinhos.

A AMPIC deve incluir a proteção dos 

corpos de água e zonas húmidas 

adjacentes, nomeadamente a 

Ribeira de Alcantarilha e a Lagoa 

dos Salgados. A Ribeira de 

Alcantarilha necessita de uma 

intervenção de restauro ecológico. 

Para além disso, deverá integrar as 

zonas balneares adjacentes onde 

ser enfatizou a necessidade de 

requalificar a Praia dos Pescadores.

 Mediante as restrições às atividades humanas que serão 

implementadas, é essencial criar as condições necessárias para às 

atividades económicas que dependem dos recursos naturais 

futuramente protegidos. Embora essas condições ainda necessitem 

de maior discussão foram discutidas as seguintes possibilidades. No 

caso da atividades marítimo-turísticas é necessário garantir canais de 

navegação e possibilidade de fundear. A utilização de ancoras para 

fundear tem impactos negativos no meio marinho e por isso terão de 

ser equacionadas outros formatos de fundeio. Para além disso, deve 

ser previsto a reconversão faseada para a utilização de energias 

limpas e renováveis. No caso de atividades extrativas como a pesca 

deverá ser criada uma estratégia eficiente de valorização do pescado 

para ser possível pescar menos e ganhar mais. As possibilidades 

discutidas foram a criação de uma certificação de qualidade e de 

respeito pela proteção da AMPIC, a possibilidade de venda direta a 

determinados consumidores e a venda privilegiada aos restaurantes 

da área e com identificação de origem marinha protegida. No caso 

da pesca lúdica e caça submarina estas atividades serão condicionas 

a determinadas zonas e haverá um controlo as espécies alvo.
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PARTICIPANTES
 A sessão contou com 50 participantes representantes das seguintes instituições:

Agência de Desenvolvimento do Barlavento
Agrupamento de Escolas de Silves
Agrupamento de Escolas de Silves Sul
ANP/WWF - Associação Natureza Portugal/World Wide Fund for Nature
APA - Agência Portuguesa do Ambiente
APPSA - Associação Portuguesa de Pesca Submarina e Apneia
Associação de Pescadores Armação de Pêra
Associação de Pescadores e Operadores Marítimo - Turísticos da Senhora da Rocha
Câmara Municipal Albufeira
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Olhão
Câmara Municipal de Silves
Câmara Municipal Lagoa
Capitania do porto de Portimão
CCMAR - Centro de Ciências do Mar - UAlg
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental - UAlg
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve
DocaPesca
Easydivers
FOA - Fundação Oceano Azul
FPAS - Federação Portuguesa Atividades Subaquáticas
ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Junta de Freguesia de Armação de Pêra
Junta de Freguesia de Porches
Marina de Albufeira
Quarpesca
Quercus
SCIAENA - Associação de Ciências Marinhas e Cooperação
Vanguard Properties
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INTRODUÇÃO
 No início da sessão o projeto de criação da AMPIC da Baía de Armação de Pêra 

foi recapitulado com o apoio da seguinte apresentação onde se descreve a informação de 

base dos valores naturais e dos usos do espaço marinho da zona
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OBJETIVOS E FUNCIONAMENTO 
DA SESSÃO
 O processo participativo e objetivos da sessão foram apresentados com apoio à 

seguinte apresentação
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As cartas disponíveis encontram-se no anexo B, tal como o mapa que serviu de base de 

trabalho.
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DESCRIÇÃO DAS VISÕES CRIADAS
VISÃO INTITULADA: MAR EDUCA

 

Descrição em plenário da visão:

 Esta visão enfatiza a necessidade de evitar o declínio iminente da AMPIC, caso 

a utilização se mantenha nos níveis atuais. Embora alguns elementos do grupo tenham 

expressado a vontade de ver os níveis de biodiversidade aumentar, o porta-voz do grupo 

frisou o desejo de, pelo menos, manter os níveis atuais. O grupo pretendeu realçar que as 

atuais pressões na área têm implicações alarmantes sobre o declínio os recursos naturais. A 

ligação ente a parte terreste e marinha foi enfatizanda, tal como a necessidade de controlar 

as fontes de poluentes com origem terrestre, nomeadamente os emissários identificados 

no mapa. O grupo considerou que há problemas de poluição que têm de ser resolvidos 

para que a AMPIC produza os efeitos desejados. Para isso, o grupo considera necessário 

aumentar o conhecimento sobre as fontes de poluição existentes e a capacidade de carga 

do sistema marinho. Foi identificada a necessidade de acoplar à implementação da AMPIC 

um programa de educação com uma sede física como por exemplo um museu, com a 

participação de um conjunto alargado de entidades. A utilização de energias renováveis 

e a fiscalização adequada foram referidas como forma de salvaguardar os interesses 

ambientais da área. Os problemas inerentes às atividades de dragagem e alimentação 

artificial de areia nas praias foram referidos. Segundo este grupo, estas atividades devem 

ser evitadas ao máximo na área incluída na AMPIC. Duas outras ameaças referidas foram a 

pesca industrial e a implementação de aquaculturas, em que o grupo expressou a vontade 

de proibição. O grupo incluía diversos elementos das atividades marítimo turísticas e por 

isso listou-se um número elevado de questões deste sector nomeadamente: existência de 

canais de navegação, possibilidade de fundear mesmo sendo através de boias ou outros 

métodos capazes de evitar o impacto negativo de fundeio, e a vontade de não existirem 

limites de velocidade. Em relação à pesca, daqui a 15 anos, pretende-se ter uma pesca 

sustentável, com produtos de qualidade certificados, incluindo a venda direta. Por fim o 

grupo enfatizou a importância da história e identidade cultural que deve ser mantida e 

valorizada através por exemplo da criação de um observatório permanente ou museu da 

AMPIC.

Descrição dos elementos presentes no mapa:

•	 Manter	níveis	e	melhorar	biodiversidade

•	 Zona	húmidas	saudáveis	e	boa	ligação	ao	meio	marinho

•	 Emissários	dimensionados	e	qualidade	controlada

•	 Energias	alternativas:	motores	elétricos	(ruído),	solar	(alterações	climáticas)
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•	 Formação/legislação	e	fiscalização	nas	atividades	marítimo	turísticos	

•	 Educar	para	desenvolver	–	criação	de	centro	interpretativo	

•	 Cultura	de	ligação	ao	mar

•	 Criação	de	programas	educativos	virados	para	o	mar	(escolas/autarquias/

entidades	privadas/universidades)

•	 Evitar	dragagens	(manter	o	equilíbrio	biofísico)

•	 Restringir	dragagens	nesta	área	

•	 Proibir	aquacultura	nesta	área

•	 Pesca	industrial	proibida

•	 Pontos	de	fundeio/boias

•	 Não	restringir	passagem	nessa	zona

•	 Não	restringir	limites	de	velocidade

•	 Definição	e	controlo	de	espécies	possíveis	de	capturar	(incluindo	na	pesca	lúdica)

•	 Sensibilização	da	pesca	tradicional

VISÃO INTITULADA: MAR COM FUTURO

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a segunda visão a ser apresentada. No início desta apresentação foi 

frisada a importância da componente educacional da implementação da AMPIC através 

da implementação de um centro interpretativo e de um programa de divulgação da AMPIC 

a nível local e mesmo nacional, com temas como a proteção da zona contra fontes de 

poluição terrestres e marinhas. O grupo referiu também a importância de ser melhorado o 

sistema de atribuição de licenças para as atividades marítimo-turísticas com regulamentação 

mais eficiente e que, tendo em conta a existência de outras áreas ao longo da costa 

algarvia, a zona definida como mancha de empréstimo só devia ser utilizada em caso 

de urgência de alimentação de orla costeira. A pesca foi outro dos temas trabalhados 

pelo grupo que propôs o desenvolvimento de uma pesca certificada, eventualmente com 
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a denominação de origem protegida. O objetivo seria manter uma pesca local sustentável 

e mais valorizada. Um dos elementos do grupo frisou uma ideia individual de que a zona 

da AMPIC irá alcançar maiores níveis de biodiversidade e com este aumento ganhará uma 

vantagem competitiva sobre zonas que mantem níveis de biodiversidade baixos.

Descrição dos elementos no mapa:

1) Espécies com valor comercial

Qualificação do território algarvio, valor acrescentado para a economia da região.

2) Hotspot biodiversidade

Mais espécies, maiores indivíduos, maior captura de pescado

Vantagem comparativa com lugares pobres em biodiversidade 

3) Valorizar o interesse da comunidade nos benefícios que resultem desta iniciativa

4) Trazer uma marca aos produtos da AMPIC. Valorizar o pescado. Pescado com 

denominação de origem marinha protegida.

5) Gerar uma marca internacional frisando a sustentabilidade

6)	 Pesca	local:	com	a	AMP	pode	haver	mais	biodiversidade/mais	biomassa/mais	

recursos	pesqueiros/manutenção	da	pesca	local.

7) Corpos de água e zonas húmidas: gestão integrada destes elementos com vista a 

uma visão conservacionista potenciando as atividades humanas (lazer, economia, gestão…)

8) Conflitos de uso: Reconhecimento valor ecológico, necessidade da gestão de outras 

utilizações do espaço como a aquacultura e extração de areias. O emissário presente no 

mapa encontra-se desativado e serviu apenas como escape de emergência para as águas 

da Lagoa dos Salgados (a ETAR intermunicipal pode descarregar na Lagoa dos Salgados e 

as águas reutilizadas para rega)

9) Interesse económico na realização da AMP, há exploração dos recursos, mas com 

subordinação aos critérios da defesa e reforço da biodiversidade e sustentabilidade 

10) Espécies de elevada importância para as atividades lúdicas e turísticas. Visão: 
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manter e reforçar a biodiversidade, garantir a sustentabilidade da exploração dos recursos 

que exige a regulação das atividades referidas.

11) Educação: Centro de Interpretação Ambiental

12) Alterações climáticas: adaptar às alterações climáticas, mas promovendo a proteção

VISÃO INTITULADA: PROGREDIR PROTEGENDO COM TRADIÇÃO

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a terceira visão a ser apresentada e evidenciou a existência de diversos 

elementos comuns às duas visões anteriores, incluindo: 1) a necessidade de promover 

uma pesca sustentável com uma marca de qualidade, 2) capitalizar o património natural 

e cultural através da criação de um museu, implantado num local estratégico, i.e., visível 

pelo público-alvo. Este grupo frisou a necessidade de incluir zonas dentro da AMPIC com 

proteção total dos valores ambientais. Sobre as atividades marítimo-turísticas o grupo 

pretende aumentar a formação dos operadores em relação às valências ambientais da zona 

e promover boas práticas para cada atividade, tal como a transição gradual dos veículos 

motorizados para energias renováveis e mais amigas do ambiente. 

Elementos identificados no mapa:

Atividades Marítimo-Turísticas:

•	 Maior	sustentabilidade

•	 Exploração	local	mais	diversificada	(pesca	e	outras)

•	 Diminuição	da	sazonalidade	

•	 Maior	fiscalização	(reforço	através	do	envolvimento	de	todos)

•	 Maior	educação

•	 Mais	amigas	do	ambiente

•	 Mais	diferenciadas	e	valorizadas	pelos	recursos	e	cultura	locais

•	 Avaliação	prévia	da	capacidade	de	carga	dos	ecossistemas/paisagens

Educação:

•	 Taxa	de	escolaridade	para	100%

•	 Integração	nos	conteúdos	escolares	de	matéria	relacionada	com	a	importância	

estratégica do mar e com a necessidade de conservação dos ecossistemas marinhos

•	 Criação	de	iniciativas	também	para	adultos	visando	o	aumento	do	conhecimento	

local

Influências Humanas ao Meio Marinho:

•	 Excluir	todas	estas	atividades	incluindo	emissários

Turismo sustentável:

•	 Maior	qualidade

•	 Mais	amigo	do	ambiente
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•	 Preservação	da	identidade	baseada	na	cultura	local

Espécies importantes para a conservação e outras:

•	 Bom	estado	ambiental

•	 Zonas	prioritárias	com	proteção	restrita	para	manter	a	saúde	do	ecossistema	

-	Beneficiar	atividades	(turismo/pesca/conservação/etc)

-	Zonas	com	boias	para	evitar	ancorar	

•	 Evitar	a	interação	(ex.:	meros)

Cultura e desenvolvimento local:

•	 Criação	de	museu	na	praia	dedicado	à	cultura	da	pesca	e	valores	da	região	e	da	

AMP

Pesca local:

•	 Maior	rendimento	para	a	pesca	(valorização	monetária	do	pescado)

•	 Menor	esforço	de	pesca	

•	 Pesca	sustentável	(pequena	pesca)

•	 Imagem	de	marca	diferenciada	

•	 Peixe	da	zona	(AMP)

•	 Venda	na	lota	direta	privilegiando	restaurantes	locais	e	particulares

•	 Embarcações	com	um	comprimento	máximo	de	7m

•	 Cultura	da	pesca	local	valorizada

•	 Cogestão:	envolvimento	da	pesca	e	outros	intervenientes	na	gestão?,	fiscalização	e	

monitorização da pescaria
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VISÃO INTITULADA: PROTEGER PARA CRESCER

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a quarta visão a ser escrita onde se consolidou os aspetos referidos 

anteriormente. Para além disso o grupo enfatizou a necessidade de acoplar à 

implementação da AMPIC um programa de monitorização das atividades humanas, tal 

como, da evolução dos valores naturais protegidos. 

Elementos identificados no mapa

•	 Influência	humana

- Fundamental monitorizar o efluente para garantir qualidade ambiental

- Museu: Haver áudio desta zona como forma de monitorizar o ruido e também servir como 

ferramenta	de	sensibilização/educação	

- Definir limites de ruído

•	 Cultura	e	desenvolvimento

-	Museu	do	mar	é	uma	ideia	de	ouro	para	documentar	a	história/memória	da	vila

- Documentar a história da pesca e de todas as atividades ligadas ao mar

- Consciencialização ambiental da sociedade e gerações mais novas

Promover a literacia oceânica na sociedade 

Estar	intimamente	associado	à	gestão/promoção	da	AMPIC

•	 Marítimo	turísticas

- AMPIC como área de eleição para a promoção das atividades marítimo-turísticas 

sustentáveis	–	literacia	

- Que funcione também para criar uma imagem de marca para a baía de Armação de Pera

-	Monitorização	–	plataformas	(em	tempo	real/fiscalização:	portos	e	capitanias)	

-	Proteger	para	crescer	–	economia	azul

•	 Alterações	climáticas

- A preservação dos recife e espécies é fundamental para a mitigação e adaptação dos 

efeitos das alterações climáticas

•	 Educação	

-	A	AMPIC	deverá	ser	o	veículo	de	eleição	para	atividades	de	sensibilização/educação	da	

sociedade >> Literacia oceânica

-	Envolver	todos	os	sectores	da	sociedade	(ex.	desporto	escolar/educação	física,	AECs)	

- Haver instalações físicas na praia que permitam a concretização destas atividades. Ex. 

fortaleza/museu	do	mar

•	 Corpos	de	água	e	zonas	húmidas

- Necessário monitorizar estes efluentes (ex. silvicultura)

-	Requalificar	a	ribeira	de	Alcantarilha?

- Lagoa dos salgados 
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•	 Pesca	local

- Salvaguardar a pesca local na baía de Armação de Pêra

- Discriminação positiva do pescado capturado através da pesca local >> através de 

programa de certificação

- Maior fiscalização

- Algumas áreas com restrições à pesca 

-	A	AMPIC	ser	promotora	da	requalificação	da	praia/apoios	de	pesca

 

VISÃO INTITULADA: NO MAR, O FUTURO DO ALGARVE

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a quinta visão apresentada onde foi frisada a vontade de incluir no 

programa de desenvolvimento da AMPIC a criação das condições necessárias à 

implementação e funcionamento das atividades turísticas, tal como, a necessidade de 

requalificar a Praia dos pescadores. O grupo focou a necessidade de considerar um 

programa educacional com 2 focos: 1) o curriculum escolar dos agrupamentos escolar 

fronteiriços à área de implementação da AMP, e 2) um programa específico de formação 

dos intervenientes das atividades económicas desenvolvidas dentro da AMP. Outro aspeto 

desenvolvido nesta visão foi a criação de parcerias com o sector da restauração local para 

a comercialização dos produtos pescados de forma responsável na zona de influência 

da AMP. Para além disso, o grupo propõe a criação de alguns privilégios para a pesca 

local (e outras atividades de natureza extrativa) de forma a compensar as possíveis perdas 
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inerentes às futuras restrições que serão implementadas. Este grupo deu especial atenção à 

necessidade de comunicar de forma contínua a importância e funcionamento da AMP para 

evitar resistência por parte da população local à sua implementação.

Elementos identificados no mapa

•	 Educação/literacia	azul/ciência	cidadã/comunidade	escolar

•	 Sentido	de	pertença	–	desenvolver	com	a	comunidade	local	+	escolas	+	operadores	

turísticos

•	 Abertura	da	ribeira	de	Alcantarilha	

•	 Requalificação	e	preservação	das	zonas	húmidas	(ex.	sapal	da	ribeira	de	

Alcantarilha)

•	 	Não	haver	focos	de	contaminação	dos	corpos	de	água	e	zonas	húmidas

•	 Comunicação	do	processo.	Comunicação	da	AMPIC	e	dos	valores	da	bacia	de	

Armação	de	Pêra	/recife

•	 Valor	económico	das	diferentes	atividades?	(ex.	caça	submarina,	pesca	desportiva,	

observação de cetáceos, vistas às grutas)

•	 Operadores	locais	de	atividades	turísticas	e	privilégios	para	as	sustentáveis	

•	 Centro	de	interpretação	da	AMPIC	na	praia	dos	pescadores

•	 Roteiros	de	interpretação	subaquáticas	para	o	turismo	subaquático

•	 Promoção	da	cultura	do	mar	e	das	tradições	locais

•	 Gastronomia/parcerias	com	a	restauração	local

•	 Proteger	diferentes	tipos	de	habitats

•	 Alteração	climáticas	versus	espécies	exóticas	

•	 Monitorização	dos	efeitos	das	alterações	climáticas

•	 Venda	direta	do	pescado	com	certificação

•	 Pesca	artesanal	para	embarcações	com	7	a	9	metros

•	 Gestão	de	stocks	de	peixe
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•	 Privilégios	para	a	comunidade	local	com	mais	condições	logísticas	e	de	acesso	ao	

mar

•	 Áreas	de	proteção	total

•	 Áreas	com	sistema	modelo	de	“rodizio”

•	 Zonas	de	proteção	total	não	extrativa	

VISÃO INTITULADA: EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE NA RELAÇÃO HOMEM-

ECOSSISTEMA

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a penúltima visão a ser descrita. Em adição ao que já tinha sido referido, 

o grupo alertou para a necessidade de conciliar os interesses ambientais e económicos 

na próxima etapa do processo que será o zonamento. O grupo considera essencial existir 

um equilíbrio entre os diversos interesses, nomeadamente a existência de corredores de 

navegação. Para além da importância do zonamento, o grupo enfatizou a importância 

da fiscalização para a implementação efetiva do futuro ordenamento do espaço marinho. 

Este grupo considerou que a AMPIC terá um impacto positivo na adaptação às alterações 

climáticas. O último ponto frisado foi a vontade de ver, daqui a 15 anos, a ribeira de 

Alcantarilha e a Lagoa dos salgados em boas condições ecológicas e integradas na 

AMPIC.

Elementos identificados no mapa:

1) Criação de um zonamento dentro da AMPIC para todas as atividades

Foi discutida a criação de uma área restrita a qualquer tipo de atividade, mesmo que 

pequena, mas que possa ser zona de “descanso” e proteção. No entanto, seria obrigatório 

não existir qualquer tipo de atividade nesta área.

2) A preservação de habitats é fundamental no processo de zonamento

3) Preservação de todas as espécies importantes para o ecossistema com fiscalização 

adequada

Em relação à fiscalização sugeriu-se a criação de uma entidade fiscalizadora com agentes 

e embarcação somente para atuarem dentro da AMPIC.

4) Diminuição da poluição marinha e terrestre de modo a mitigar as alterações 

climáticas

5) Melhor definição ou limitação da capacidade de carga e tamanho das 

embarcações nas grutas (zona indicada no mapa):

- Boias fixas de ancoragem

- Corredores de navegação

Neste ponto o grupo considerou necessário um reforço numa melhor fiscalização da 

capacidade de carga (limite do tamanho e número das embarcações) mas também tendo 

em conta o controlo da poluição nas praias ou grutas visitadas por operadores turísticos.
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6)	 Classificar/proteger/inserir	na	AMPIC	a	várzea	da	ribeira	de	Alcantarilha	e	lagoa	

dos salgados

VISÃO INTITULADA: CRIAR, PROTEGER E VALORIZAR

Descrição em plenário da visão:

 Esta foi a última visão a ser apresentada. Durante a sua apresentação o grupo 

sugeriu que a criação da AMPIC fosse desenvolvida em paralelo com a denominação da 

zona como a capital do peixe fresco. O grupo enfatizou a necessidade da implementação 

de zonas onde não é permitida nenhuma atividade extrativa, nomeadamente nas zonas 

de maior valor ecológico. Para além disso, este grupo concorda com os restantes sobre 

o desejo de aumentar o valor ecológico da área tal como, do pescado proveniente 

desta zona (pescar menos, mas com mais valor). Para este grupo a pesca lúdica deve 

ser	proibida	e/ou	fortemente	restrita	em	algumas	zonas	da	AMP,	as	atividades	marítimo-

turísticas devem ser regulamentadas e atividades como dragagens e aquacultura devem ser 

proibidas dentro da AMP. Esta proibição, tal como identificado pelos outros grupos, deve 

ser alargada à área envolvente da AMPIC.

Elementos identificados no mapa

“Valado”	–	Ponto	mais	alto	a	15	m.	É	preciso	a	monitorização	das	áreas	de	mais	interesse.

A zona designada Valado foi considerada de maior biodiversidade e com maior potencial 

a nível biológico para ser protegido. As zonas de fronteira do recife forma identificadas 

como igualmente importantes porque funcionam como uma interface de dois ambientes 

(rochoso e arenoso).

Educação:

- Integrar a baía no currículo escolar nacional

- Estratégia de educação e sensibilização dos utilizadores

- Utilizar o futuro museu

Espécies para atividades lúdicas:
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- Prioridade é a pesca comercial (artesanal) desde que sustentável e não destrutiva

- Pesca lúdica proibida ou regulada, e apenas em zonas especificas

-	Marítimo-turísticas:	regulamentação	especial	e	proteção	da	costa	–	regular	o	tráfego	

- Regulamentar e ordenar melhor e concessões

Corpos de água:

- Proteção desta áreas

- Qualidade das águas

- Ordenamento adequado (saúde pública)

- Viveiro de espécies importantes

- Abertura da ribeira de Alcantarilha e restaurar a função ecológica da ribeira

- Caravanismo: fortemente regulamentado e alvo de monitorização constante

Influências humanas:

- Proibir atividades com elevado impacto e incompatíveis com a proteção como a 

aquacultura e a extração de areia dentro da área e na zona envolvente

Espécies comerciais:

- Aumentar a biomassa

- Valorizar o pescado

- Capital do peixe fresco

- Proteger o viveiro natural

- Defesos e quotas

Cultura e desenvolvimento local:

- Museu na fortaleza

- Património cultural e da pesca

- Ligar ao presente

- Visitas virtuais aos recifes
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DA VISÃO À AÇÃO
Após a criação das visões, cada grupo de trabalho definiu um conjunto de ações que 

devem ser efetuadas no presente para que as visões construídas possam ser alcançadas. 

Por falta de tempo as ações não foram discutidas. Contudo, foram organizadas e expostas 

durante a sessão.

 As ações similares foram agrupadas e os resultados foram os seguintes:

Criação concreta da AMPIC e zonamento de níveis de proteção
Número de ações similares = 7, assim todas as mesas de trabalho 
identificaram esta ação
Dois grupos descreveram a criação concreta da AMPIC. Um dos grupos referiu que esta 

ação implica a conceção legislativa, o desenho de um programa educacional e a posterior 

avalização dos efeitos da implementação da AMP. Outra ação similar frisou que a proteção 

da biodiversidade e valorização da pesca artesanal. A responsabilidade esta ação foi 

atribuída ao Governo Português, a partir da consulta e participação das diversas entidades 

locais e regional. Um dos grupos referiu a criação de um comité de entidades da região 

que incluiria: associações de pescadores, Câmaras Municipais, instituições de conservação 

da	natureza,	vigilância/defesa	e	turismo.	Em	relação	ao	período	de	execução	da	ação,	um	

grupo considerou que deve ser realizada o mais breve possível, o outro grupo referiu que a 

ação já está a decorrer e que deve ser terminada no segundo trimestre de 2020.

A terceira ação identificada e relacionada com as anteriores foi designada

// Proteção imediata.

Esta ação implica a criação de zonas de proteção, apoiadas em estudo científicos e 

o desenvolvimento do plano de gestão. Todas as entidades já presentes no processo 

participativo devem integrar esta ação (incluindo a tutela) e o período de execução é o 

mesmo que o anterior.
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A questão do zonamento foi também identificada numa outra ação designada:

//Reavaliação de áreas de diferentes importâncias ecológicas,

que implica o zonamento da AMPIC para diferentes níveis de proteção. O grupo 

considerou que este zonamento deve ser executado pelo CCMAR até novembro 2019 (mês 

de entrega da proposta ao governo).

Outro grupo de trabalho definiu uma ação mais abrangente designada:

//Ordenamento costeiro

Esta ação implica a requalificação das zonas ribeirinhas e ordenamento costeiro 

compatíveis com a criação de uma AMPIC. As entidades identificadas como responsáveis 

pela concretização desta ação foram: Câmaras Municipais, Agência Portuguesa do 

Ambiente, ARH, CCDR e a Região Turismo do Algarve. Esta ação deve ser executada de 

imediato, prevenindo eventuais efeitos negativos nos atuais planos de ordenamento.

O ordenamento e regulamentação foi o título da última ação neste tema e implica a 

auscultação dos interessados, a criação de instrumentos jurídicos e a afetação de meios 

humanos e financeiros. Este grupo delegou esta ação ao grupo dinamizador e ao comité de 

cogestão quando este for criado. Este processo seria realizado em paralelo com o processo 

de criação da AMPIC e o mais brevemente possível. 

Educação, Informação e Sensibilização.
Total de ações similares = 5
Esta ação implica o envolvimento da comunidade na gestão da AMPIC e criação de 

ferramentas para a informação e educação. Esta ação deve ser executada pelas entidades 

locais	e	regionais,	comunidade	educativa,	APA/ARH	e	associações	(pescadores,	MT’s,	

etc). A realização desta ação foi descrita como imediata.

Outra ação similar foi intitulada:

//Mar Educa,

e prevê a criação de programa educativos ligados ao mar pela Fundação Oceano 

Azul, escolas (agrupamento de Lagoa, Albufeira e Silves), entidades publicas (câmaras 

municipais), entidades privadas e turismo. Tal como a anterior a execução foi descrita 

como: “desde já”.

A mesma ação foi identificada por outro grupo e descrita como ações de sensibilização 

para a população em geral, desenvolvimento de conteúdos escolares e a criação de 

um museu (intervenção em espaço público) com informação para todos (locais e turistas). 

Para além das entidades já referidas o grupo referiu o ICNF e a DGRM. O período de 

realização	identificado	foi	2020/21

A	ação	intitulada	“Comité	de	gestão”	refere	a	comunicação/sensibilização	da	comunidade	

local/regional/nacional.	Ação	a	ser	executada	pelo	comité	de	gestão	formados	pelas	
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entidades/grupo	dinamizador.	Esta	ação	deve	ser	executada	com	a	entrega	da	proposta	

ao governo.

A última ação sobreposta foi designada:

//Literacia oceânica – promoção de práticas desportivas sustentáveis

Esta ação implica a criação de projetos educativos, com foco no oceano, envolvendo todos 

os sectores da sociedade. Ação a ser realizada após a criação da AMPIC e de forma 

contínua pelos: agrupamentos de escolas (educação física e desporto escolar), autarquias 

(instalações e AECs), MT, Federações desportivas (formação RH) e comité de cogestão.

Monitorização e fiscalização
Total de ações similares = 4
Uma das ações neste grupo implica a monitorização e fiscalização e foi intitulada:

//Rumo a AMP eficiente e que cumpre os objetivos ecológicos e sociais

Esta ação deve ser executada simultaneamente com a implementação da AMPIC e de 

forma continuada. É uma ação a longo prazo implementada pelo: comité de cogestão, 

institutos de investigação, capitanias, DGRM, polícia marítima, associação de pescadores, 

MT e federações.

Outra ação similar implica a criação de um corpo de fiscalização com embarcação própria 

e equipa própria. O título desta ação é:

//Tolerância zero na AMPIC

Esta ação deve ser executada pela polícia marítima e ICNF, assim que a área e 

regulamentação seja definida.

A criação de um código de conduta foi o título e a descrição de uma ação similar que, 

segundo o grupo, deve ser desenvolvida através do processo participativo de várias 

entidades públicas e privadas. Esta ação deve ser iniciada já.

Por fim, foi definida uma ação intitulada:

//Que embarcações queremos

descrita como balizar embarcações, pesca, marítimo-turísticas. Esta ação deve ser efetuada 

após reunião de maio referente ao zonamento e regulamentação pelas seguintes entidades: 

ICNF, associações de pescadores, associações de atividades marítimo-turísticas.

Criação de uma “Denominação de origem de produtos marinhos”
Total de ações similares = 4
Esta ação implica iniciativas legislativas, entidades certificadoras, mecanismos de 

monitorização e fiscalização e discriminação da comunidade local. Esta ação deve ser 

executada pelas: Docapesca, DGRM, Autoridade Marítima e entidades locais e regionais, 
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após a criação da AMP.

Outra ação relacionada com a anterior foi designada por:

//Criação de uma imagem de marca associada à sustentabilidade e à economia 

azul (produtos da zona)

A realização desta ação implica programas de certificação das atividades dentro da AMP 

com vista à valorização. Esta ação deve ser executada pelo comité de cogestão, turismo de 

Portugal,	IPDJ,	Associação	de	pescadores,	WWF/Green	Peace/National	Geographic.	A	

sua realização deve ocorrer em simultâneo com a implementação da AMPIC.

De forma similar foi definida a ação intitulada:

//Certificado de pescado sustentável da AMPIC, 

Descrita	como	a	criação	de	uma	certificação	para	o	pescado	na	AMPIC	–	Armação	de	

Pêra. A lista de responsáveis por esta ação foram: Município de Silves, associação de 

pescadores, CCMAR e ONG. O período de realização descrito foi o mesmo que as 

anteriores.

Por fim, foi identificada uma ação intitulada “Pesca Sustentável” que para além da criação 

de imagem de marca refere a possibilidade de venda direta com o objetivo de pescar 

menos, mas ganhar mais. As entidades responsáveis por esta ação seriam: associações de 

Pescadores, DGRM, Docapesca, DGAM, num prazo de 3 anos depois da proteção da 

área.

Requalificação da Praia dos Pescadores de Armação de Pêra
Total de ações similares =2

Esta ação implica requalificar a Praia dos Pescadores procurando dotar esta zona das 

infraestruturas necessárias para o desenvolvimento das atividades pretendidas para a Baía 

de Armação de Pêra. Esta ação deve ser desenvolvida pelo Município de Silves durante o 

próximo mandato autárquico (2022-2025).
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AVALIAÇÃO DA SESSÃO
Dos 50 participantes 40 preencheram o questionário de avaliação da sessão através dos 

quais obtivemos os seguintes resultados.

O grau de satisfação com a sessão foi elevado.

 Os comentários registados por alguns inquiridos:

1. Instruções mais claras: cumprir os tempos da reunião.

2. As regras do “jogo” serem disponibilizadas com antecedência, por forma a 

ganharmos	tempo	no	início	da	discussão/trabalho.

3. Duração não superior a 2h30min.

4. Menos temas por mesa para permitir discussão mais aprofundada para o tempo 

disponível. Em alternativa, temas diferentes por mesa, permitindo diminuir o número de 

temas/mesa.	

5. Apresentação individual de todos os participantes em grandes grupos.

6. Deveria ter sido um pouco mais longo, para se poder discutir as ações.

7. Menos cartas.

8. Pedido prévio às entidades das preocupações, dúvidas que possam ter relacionadas 

com a criação da AMPIC.

9. Temas adequados.

10. Mais tempo.

11. A qualidade acústica.

12. Penso que foi um desafio bem conseguido, especialmente tendo em conta o número 

de participantes e de sectores diversos.

13. Instalação (sala) não permitiu um ambiente de “ruido” que permitisse o diálogo com 

facilidade

14. Criar um grupo de fiscalização mais propriamente em defesa dos juvenis, fazer a 

limpeza desta área mais concretamente as redes que ficam no fundo-

15. A reunião poderia ter em consideração também a possibilidade de ampliar os 

convites a estruturas locais idênticas (em outras zonas do país ou internacionais) ao que se 
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pretende construir 

16. Mais tempo de discussão por tema.

17. Informação mais clara: comunicação mais direta sem “atalhos” de modo a que no 

fim não restem dúvidas.

A maioria dos inquiridos considerou a sessão inovadora.

Os comentários registados por alguns dos inquiridos:

1. Método interessante de construção que tem de ser alinhado com o conhecimento 

técnico existente.

2.	 Já	era	do	meu	conhecimento	este	tipo	de	trabalho/discussão	em	pequenos	grupos,	

no entanto a maioria das pessoas não têm à vontade com este método.

3. Apresentação para além da limitação da zona para a criação da área marinha 

protegida de interesse comunitário desenvolver políticas de defeso e quotas na área de 

pesca e ainda uma zona de limitação da zona profunda de pesca numa área do Valado 

a 15 metros de profundidade. Integração no Plano Nacional de Educação quer no meio 

ambiente 1º ciclo ao 3º ciclo desta Baía.

4. No meu caso já tinha participado em eventos semelhantes.

5. O “jogo das cartas” como método é bastante criativo e eficiente.

6.	 A	formação	de	grupos	com	representantes	de	diversas	entidades/sensibilidades	

tornam todo o processo muito rico.

7. É sempre positivo quando são colocados todos os intervenientes no mesmo plano.

8. Informação contrastante e desatualizada dos pareceres que se vão saindo da 

análise do processo.

9. Envolvimento de várias entidades de todos os sectores envolvidos. Metodologia de 

grupo

10. Achei a abordagem inovadora e ao inserir um elemento lúdico permitiu que 

discussões “difíceis” ocorressem de forma construtiva.

11. Uma metodologia que permitiu os vários players partilharem visões diferentes. 

12. Acho que é a abordagem indicada apesar de não a considerar inovadora.

13. A limitação das capturas é importante.

14. Permite confrontar entidades diferentes, com atividades diferentes e fazer com que 

cada um se ponha no papel do outro para além da oportunidade de comunicar a nível 

visual.

15. Muito semelhante à tertúlia do polvo. Não me pareceu muito inovador.

16. Interação livre entre os participantes durante algum tempo. Promove discussões 

construtivas.

O formato de comunicação foi considerado adequado por todos os participantes. Alguns 

inquiridos deixaram os seguintes comentários:

1.	 Este	é	excelente	para	o	objetivo/finalidades	pretendidas.
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2. Continuar a linha.

3.	 Deverá	ser	orientada	por	Áreas	de	forma	integrada	e	organizada	por	instituições/

representantes das várias áreas.

4. A criação de um grupo de discussão numa rede social.

5. Para o tema e para a fase em que os trabalhos se encontram, é sem dúvida a 

melhor forma de reunir. Parabéns!
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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 votação , 

- 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 aborda-la fora das sessões, 

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

um relatório dos resultados obtidos.

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.
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Jardins de gorgónias e esponjas
Associações de algas coralinas com gastrópodes e falsos corais 
Anémonas e ouriços em fundos de algas castanhas
Ofiúros brancos em areias finas
Comunidades de ofiúros brancos e caranguejos-eremitas em areias finas
Ofiúros negros e esponjas-do-eremita em vasa fina
Bancos de Maerl
Pradarias de ervas marinhas

N

Habitats marinhos de importância ecológica
Graças à extensa plataforma rochosa, a baía de Armação de Pêra apresenta diversos habitats de importância ecológica. 
Os habitats presentes representam zonas de elevada biodiversidade e três deles apresentam inclusivamente estatuto de proteção
ao abrigo da convenção OSPAR: Jardins de gorgónias e esponjas, pradarias de ervas marinhas e bancos de Maerl.
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Espécies marinhas de interesse para a conservação
A baía de Armação de Pêra é uma zona de elevada biodiversidade. Nesta baía foram identificadas 889 espécies, das quais 703 invertebrados,111 vertebrados e 
75 espécies algas. Entre as espécies identificadas, 131 espécies apresentaram valor comercial, 33 têm interesse ornamental (aquariofilia, colecionismo
e decoração) e 22 para a produção de componentes biomedicinais. Salienta-se também a ocorrência de 18 espécies ameaçadas nos habitats presentes na baía.
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Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4
Nível 5

N

Hotspots de Biodiversidade
As espécies não se distribuem de modo homogéneo na baía de Armação de Pêra. Para determinar quais as zonas de maior biodiversidade foi desenvolvido um 
índice que contempla a diversidade de espécies, a abundância de organismos e a presença de espécies com estatuto de proteção.  
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Valores do índice mais elevados correspondem 
a zonas de maior biodiversidade, maior abundância e com 

maior número de espécies vulneráveis. São à partida as áreascom maior interessepara integrar uma AMP



Para além das actividades humanas da pesca (comercial e recreativa) e do turismo que representam uma elevada importância socio-económica, a baía de Armação de Pêra
está sujeita a outras influências antropogénicas que podem afetar e exercer pressão sobres os habitats aí existentes e as suas comunidades biológicas 

N

Influências Humanas no Meio Marinho

Zona de extracção de arei
Antiga área de potencial exploração de aquicultura (cancelada)

a
Efluente do emissário submarino
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Corpos de água e zonas húmidas 

Zonas húmidas temporários
Zonas húmidas permanentes
Corpos de água temporários
Corpos de água permanentes
Ambiente marinho

C
. M

aria Elias

Existem duas zonas húmidas/corpos de água relevantes na região e que desaguam na Baía de Armação de Pêra: a ribeira de Alcantarilha (regularmente aberta ao mar
artificialmente, mas geralmente fechada durante o verão, devido a episódios de contaminação que se podem estender às praias adjacentes) e a Lagoa dos Salgados
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Um dos locais de observação 
de aves mais visitados do Algarve.
Protegida no cordão dunar 
pelo Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira de BurgauVilamoura e em Reserva Ecológica

 Nacional. Considerada Área 
Importante para as Aves (IBA)
é um local prioritário para a 
conservação das aves em 
perigo (PT035)

Lagoa dos Salgados



Observado
1971-2000

Previsto
2071-2100

Temperatura Média anual 

Observado
1971-2000

Previsto
2071-2100

Precipitação anual 

Alterações Climáticas
As alterações climáticas são um fenómeno global, caracterizado por um aumento da temperatura e diminuição da pluviosidade. O aquecimento global está também 
associado à subida do nível do mar e a fenómenos extremos mais intensos (ex. tempestades, cheias, incêndios). 
Os locais mais vulneráveis devem criar mecanismos de adaptação e mitigação dos efeitos mais nefastos, nomeadamente junto à costa.
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Agrupamento de Escolas Silves Sul

Agrupamento de Escolas Silves

Agrupamento de Escolas de Albufeira

Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente

Agrupamento de Escolas de Ferreiras

Agrupamento de Escolas Padre António Martins de Oliveira - ESPAMOL

Agrupamentos de Escolas do Rio Arade

Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco

A região da Baía de Armação de Pêra inclui o Município de Silves, o de Albufeira e o de Lagoa. No município de Silves existem 2 agrupamentos escolares, nos municípios
de Albufeira e de Lagoa existem três agrupamentos escolares. Para os anos de 2015/2016 a taxa de escolarização foi de 100% no ensino básico em Albufeira e Lagoa 
e 97% em Silves. No ensino secundário a taxa de escolarização foi de 100% em Albufeira, 51% em Lagoa e de 65.4% em Silves (Fonte, INE).



Vicentina
Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste - A Vicentina

Cultura e Desenvolvimento Local 
Existe uma associação de desenvolvimento regional para a zona Sudoeste (Vicentina) que opera nos concelhos adjacentes à Baía de Armação de Pêra, 
nomeadamente em Silves, Albufeira e Lagoa. Existem outras associações de desenvolvimento mais local. Existem alguns museus na região. Na freguesia de Armação de
Pêra não existe para já nenhum museu dedicado ao mar e à cultura local, embora esteja pensado para o futuro

Não existe qualquer Museu sedeado na Freguesia de Armação de Pêra. 
O Município de Silves pretende vir a criar no futuro o Museu do Mar

Este Museu terá capacidade para expor a história e a realidade da pesca artesanal na
Praia dos Pescadores, bem como a criação, existência e funcionamento da AMPIC da BAP.
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Pesca Local
Embarcações de pequenas dimensões (< 9 metros) que podem utilizar redes de emalhar e de tresmalho, palangre e
armadilhas. Desempenha elevado valor sócio-económico para as comunidades locais. A baía de Armação 
de Pêra é uma das áreas preferidas entre Portimão e Quarteira para esta componente da frota de pesca algarvia.
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Actividades Turísticas
As actividades turísticas desempenham um importante papel na socio-economia da região. Das actividades relacionadas com o meio marinho destacam-se as visitas ás
grutas, observação de Golfinhos, mergulho recreativo, pesca recreativa a partir de terra ou embarcada e a caça submarina.

€€€ €€€ €€€ € €



Espécies de elevada importância para as actividades lúdicas e turísticas

A biodiversidade marinha presente na baía de Armação de Pêra inclui variadas espécies com interesse lúdico e turístico. A presença destas espécies, para além do 
contributo ecológico, promove a realização de actividades lúdicas, como o mergulho e a pesca recreativa.

Golfinho-comum Congro Polvo Dourada

Pargo Linguado Mero Raia



Espécies de elevado valor comercial para a pesca
A pesca local depende de várias espécies de elevado valor comercial, e que estão presentes na baía de Armação de Pêra.
Entre elas, salienta-se a ocorrência de polvo, linguado, salmonete, choco, robalo, dourada, azevia, navalheira e santola.

PolvoSalmoneteLinguado

RobaloChocoDourada
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