LIFE IBAs Marinhas
Áreas Importantes para
as Aves Marinhas em Portugal

Projecto LIFE IBAs Marinhas
Actas da 6ª Reunião da Comissão Executiva
15 de Novembro 2007
Participantes
António Luis, UA
Manuela Nunes, ICNB
Patricia Amorim, DOP/UAÇ
Dilia Menezes, PNM/SRA
Yorgos Stratoudakis, IPIMAR
1.

Maria Manuel Angélico, IPIMAR
Ana Meirinho, SPEA
Pedro Geraldes, SPEA
Iván Ramírez, SPEA
Luís Costa, SPEA

09.00h- Resumo das acções não discutidas durante a reunião cientifica do dia 14
a) Acções, C6,C7

IR apresenta o andamento das duas acções referidas e que começaram ao longo deste último ano de
trabalho. Estas acções constituem o principal apoio para a contratação de pessoal externo (consultores)
que possam melhorar o debate necessário para a definição das IBAs Marinhas e a aplicação dos critérios
numéricos. Assim, Ana Bio e Carlota Viada serão pagas através destas verbas e eventualmente outros
consultores identificados pela equipa poderão ser contratados.
Segundo discutido na reunião científica do dia anterior, é necessária a realização de pelo menos duas
reuniões técnicas que avaliem as propostas finais de IBAs Marinhas para toda a ZEE portuguesa antes de
dar começo à redacção do inventário. Assim, ficou decidido o seguinte calendário:


Dias 6-7 de Fevereiro: Reunião interna SPEA-DOP destinada melhorar as futuras propostas de
IBAs Marinhas para os Açores.



Dias 5-7 Março: reunião interna na SPEA com os consultores estrangeiros mais ligados à análise
de modelos estatísticos, de integração dos dados obtidos através do tracking individual e das
variáveis oceanográficas. Nesta reunião participarão apenas o staff da SPEA, Patricia Amorim
(DOP) e os consultores estrangeiros. Desta forma o grupo de trabalho será suficientemente
reduzido como para não cair em debates já ultrapassados e fazer o máximo esforço para produzir
uma primeira listagem de áreas marinhas bem delimitadas.



Dias 21-24 de Abril. (duração de 1 dia, data final ainda por definir). Ultima reunião cientifica do
Projecto LIFE IBAs Marinhas: Nesta reunião participarão pelo menos um representante de cada
parceiro do projecto, além de convidar a outros representantes de outras instituições (pex pescas,
IHidrografico etc) que possam estar interessados em debater/avaliar o aspecto final do mapa das
IBAs Marinhas antes de começar a produção do inventário. Logo após esta reunião será realizada
a reunião executiva do projecto.



Perante este calendário de aplicação dos critérios e identificação das áreas marinhas (fase muito
relevante do processo) e a participação prevista dos parceiros e ainda o desfasamento com a
produção do CD-Rom MN salientou relevância de SPEA e ICNB analisarem os resultados que
vão sendo obtidos.

Decisão 1:

Os participantes descritos participam em cada uma das reuniões e preparam as informações
necessárias para cada uma delas.

Decisão 2:

A equipa da SPEA assegura a logística necessária para cada uma das reuniões
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Decisão 3:

2.

IR contacta os parceiros para definir a listagem final de participantes na 4ª e ultima reunião
cientifica

10.00h - Planeamento dos seguintes 6 meses
a) E1, E5- Proposta de contratação de empresa especializada, calendarização de entrega de
materiais

IR apresentou Joana Almeida, responsável da empresa Design Trupé, contratada para a produção do CDRom e Layman’s report (acções E1 e E5 do projecto). A responsável de comunicação da SPEA, Joana
Domingues, esteve também presente.
Joana Almeida apresentou a proposta de Cd-Rom realizada pela Design Trupé, ainda numa fase muito
inicial, baseada nas indicações dadas pela SPEA no verão de 2007. Informou da necessidade de combinar
reuniões periódicas na sede da SPEA com os responsáveis do projecto para recolher todos os dados e
conteúdos necessários.
MN referiu a importância de referir as medidas de gestão e implicações directas na vida das pessoas do
estabelecimento de IBAs, nomeadamente que não constitui uma obrigação legal que vincule instituições e
população.
PA afirmou que é boa ideia dar exemplos de IBAs, mas sem compromissos definitivos e lembrou os
prazos e questionou a capacidade da equipa de enviar pelo menos 2 propostas de IBAs por região no CdRom, devido a coincidência das datas com as reuniões cientificas previstas que deverão validar estas
áreas.
IR e ASL acharam que é importante dizer no Cd-Rom que as IBAs Marinhas que possam ser apresentadas
são versões preliminares que poderão levar alterações depois do inventario final seja publicado. De
qualquer forma é sempre interessante divulgar estas possíveis áreas para preparar o terreno do ponto de
vista dos grupos económicos que tenham interesse nesta área (pex pescas, transporte, autoridades
portuárias etc)
MN perguntou quando o ICNB e parceiros poderão analisar os conteúdos escolhidos pela SPEA, IR e
Joana Almeida referiram que os contactos serão feitos ao longo dos próximos meses, uma vez que o
formato do CD esteja mais definido.
MN considera que o CD deverá ser um upgrade da brochura, para preparar os outros stakeholders sobre a
importância do inventário que será publicado em Outubro. Perguntou acerca da tabela de critérios
numéricos IBA para Portugal, para saber se esta tabela será inserida no Cd-Rom. IR respondeu a dizer
que a tabela numérica, uma vez que vai ser aprovada no mês de Dezembro de 2007 poderá ficar incluída
no Cd-Rom.
IR perguntou aos parceiros quais as informações que querem incluir no cd e referiu que é importante
cada parceiro definir qual o tipo de informação que quer dar, tanto institucional como mais ligada ao
âmbito do projecto.
Joana Almeida sublinhou a importância de ter a info na forma final para desenho do cd, e que iria
contactar cada um dos parceiros caso seja necessário.
IR refere que o público alvo deste material vai desde escolas a adultos mas com ênfase em juvenis/adulto
e não crianças pequenas, pelo que o nível de informação, do ponto de vista dos conteúdos, deverá estar
orientado para uma audiência adulta.
JDomingues diz que depois JAlmeida prepara e entrega previamente propostas para aprovação e
desenvolvimento
MMA referiu que nas próximas semanas vão decidir o que querem incluir do IPIMAR
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IR salienta oportunidade para ICNB de aproveitar o CD como reforço de informação sobre IBAs e ZPEs
Decisão 4:

Staff da SPEA e PAmorim entregam materiais para o Cd Rom e layman’s report ao longo
dos próximos meses, segundo a petição da Joana Almeida

Decisão 5:

Joana Almeida entrega a cada parceiro mais detalhes sobre o tamanho do texto que possa
ser inserido no Cd Rom
Ivan Ramirez envia o layout do Cd-Rom para todos os parceiros. Também irá enviar
novas versões do Cd-Rom segundo sejam recebidas da Design Trupé.

Decisão 6:

a) Trabalhos de campo (C1, C2, C3) - alteração da calendarização dos trabalhos de campo e
compra de materiais proposta no projecto - Iván Ramírez
IR Informou de que a Comissão Europeia acedeu a prolongar o calendário previsto para as acções de
campo referidas. Desta forma fica disponível o dinheiro ainda não utilizado para comprar mais materiais
e realizar novos embarques que possam ser utilizados ainda no âmbito do inventário previsto.
PA referiu que poderiam ser realizados trabalhos específicos para espécies dos Açores, como pex o
Garajau Rosado, como referido na reunião cientifica (ver actas Reunião cientifica)
CE aceitou proposta de alteração financeira e calendarização na condição de se incluir mais detalhe nas IBA que se
venham a apresentar
b) Relatório de progresso 2007
Segundo requerido pela Comissão o relatório anual 2007 deverá ser entregue até final do ano 2007. IR
referiu que nas ultimas semanas a equipa da SPEA esteve muito ocupada preparando as candidaturas
dos diversos projectos LIFE+ submetidos pela SPEA, pelo que acha muito provável que tenha que ser
enviado o relatório com pouco tempo de revisão dos parceiros. De qualquer forma considera que este é
um relatório anual que deverá levar menos tempo que o anterior, já que não condiciona nenhum
pagamento.
MN referiu que este relatório pode servir para ir fundamentando internamente no ICNB a metodologia
que está a ser aplicada e como uma aproximação progressiva aos resultados finais.
Decisão 7:
Decisão 8:
c)

Ivan Ramirez envia o relatório anual 2007 aos parceiros para comentários antes do final
de ano.
Iván Ramírez envia o relatório anual 2007 à comissão Europeia.

Discussão de outros dados a serem recolhidos pela SPEA e parceiros e incluídos na análise de
inventário IBAs (Exemplo: contagens aéreas ICNB/ Dados Ptt DOP/ Dados censos vários
UAÇ)

IR salientou que a maior parte destes dados, a sua disponibilidade e idoneidade para o inventario de
IBAs Marinhas, foi debatida no âmbito da Reunião Cientifica. As reuniões definidas no ponto “1a” destas
actas poderão identificar quais as possibilidades reais de inserção destes dados.
3.

Divulgação do projecto realizada em 2007
Dia Dos Oceanos Junho; Semana do Mar dos Açores Faial – 1ra semana Agosto; Congresso das
Pescas, Ponta delgada Setembro; Dia do Mar e dia dos Oceanos; Congressos
nacionais/internacionais

IR, PG, PA e AM resumiram as diversas reuniões onde foi divulgado o trabalho do Projecto LIFE IBAs
Marinhas. IR referiu o processo de convite do ICNB à SPEA no âmbito do CBD e lamentou e a forma
como decorreu.
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ASL lembrou a ideia apresentada um ano atrás de ter mais material de divulgação disponível, estes
materiais não foram ainda produzidos.
IR e PG confirmaram este facto, devido fundamentalmente a falta de tempo por parte da equipa para os
produzir.

11.00- Coffee break
4.

11.20- After LIFE- Iván Ramírez e Luís Costa
a) Possibilidades de colaboração futura no Continente, Madeira e Açores- Parceiros apresentam
possibilidades
b) Outros projectos nacionais/ internacionais relacionados com participação da SPEA

IR lembrou que falta assinar protocolo de continuação de embarques com o IPIMAR, mas que a SPEA
continua com todo o interesse em formalizar esta colaboração mais além do Projecto LIFE IBAs Marinhas
YS afirma que não existem problemas para formalizar esta colaboração, no entanto o IPIMAR encontra-se
numa fase de re-estruturação e por enquanto é difícil assegurar qual a melhor altura para o fazer de
forma mais oficial.
YS afirma que o interesse do IPIMAR prende-se com saber como analisar os dados em conjunto e sugeriu
a possibilidade de implementar um pequeno projecto nesse sentido.
ASL insistiu na necessidade de continuar com a colaboração mantida imediatamente após a finalização
do projecto, com o objectivo de melhorar os dados actuais e poder candidatar o projecto a outras linhas
de financiamento ou investigar mais aprofundadamente a relação entre as aves marinhas e as pescas.
MN afirmou que o ICNB está interessado em participar num eventual protocolo SPEA-IPIMAR, que
poderia ser assinado também por esta instituição. Desta forma o apoio que o ICNB tem vindo a dar
através do tempo dos seus vigilantes da natureza, que já participaram em muitos embarques do IPIMAR,
pode ser formalizado neste documento.
YS e IR consideram a proposta da MN completamente relevante e concordam em incluir o ICNB neste
eventual protocolo.
MN indicou que futuros contactos com a RNBerlenga devem ser feitos através da Drª Sofia-CasteloBranco
Decisão 1:
Decisão 2:

5.

IR prepara um rascunho do protocolo de colaboração
YS para informar da melhor altura para assinar o eventual protocolo de colaboração entre
todos os parceiros interessados.

12.15- Marcação da data e lugar da seguinte reunião executiva e cientifica

Ver ponto 1 a
6.

12.30- Outros assuntos
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