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A SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves é uma organização não
governamental de ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus
habitats em Portugal. Como associação sem fins lucrativos, depende do apoio dos
sócios e de diversas entidades para concretizar as suas acções. Faz parte de uma rede
mundial de organizações de ambiente, a BirdLife International, que actua em mais de
100 países e tem como objectivo a preservação da diversidade biológica através da
conservação das aves, dos seus habitats e da promoção do uso sustentável dos recursos
naturais.
O Projecto LIFE IBAs Marinhas “Áreas importantes para as aves marinhas em
Portugal”
O Projecto LIFE/IBAs Marinhas é uma parceria da SPEA com o Instituto de
Conservação da Natureza (ICN), a Universidade de Aveiro, o Instituto de Investigação
Agrária e das Pescas (INIAP/IPIMAR), o Departamento de Oceanografia e Pescas da
Universidade dos Açores (DOP) e o IMAR-Instituto do Mar (Horta). Está co-financiado
pelo ICN e pela Secretaria Regional de Ambiente e dos Recursos Naturais da Madeira
(SRARN), representada através do Serviço do Parque Natural da Madeira.

Áreas importantes para as aves marinhas em Portugal.
LIFE04NAT/PT/000213. 2º Relatório intercalar, 1 Outubro 2004 a 30 Setembro 2006
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 2005
Direcção:
Luís Costa
Coordenação do projecto: F. Iván Ramírez
Citação: SPEA 2006. Áreas importantes para as aves marinhas em Portugal. Relatório
intercalar, 1 Outubro 2004 a 30 Setembro 2006. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves,
Lisboa (relatório não publicado).
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GLOSSÁRIO
Anexo I da Directiva Aves: Lista das aves que requerem protecção especial, no âmbito
da Directiva Aves (70/409/EEC)
AMP: Área Marinha Protegida
ATS: Advanced Telemetry Systems.
BirdLife International: Federação internacional de organizações não governamentais
que trabalham pela conservação das aves e dos seus habitats. SPEA é a representante
em Portugal da BirdLife International
Compass-logger: Aparelho electrónico de registo de dados de comportamento e
localização das aves marinhas.
IBA: As Áreas Importantes para Aves, ou IBAs (do inglês Important Bird Areas), são
sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala global. São
identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais e constituem a
rede de sítios fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de
conservação desfavorável.
ICES: International Council for the Exploration of the Seas.
PLATCONT: Projecto de estudo e caracterização da plataforma continental portuguesa
coordenado pelo Instituto Hidrográfico.
PTT: Platform Terminal Transmitter. Aparelho electrónico de registo da localização das
aves marinhas capaz de enviar à posição da ave através duma ligação satélite.
Rede Natura 2000: A Rede Natura 2000 é uma rede de áreas designadas para conservar
os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia.
Resulta da implementação de duas Directivas comunitárias distintas, a Directiva
79/409/CEE, de 2 de Abril, relativa à conservação das aves selvagens (Directiva Aves) e
a Directiva 92/43/CEE, de 21 de Maio, relativa à protecção dos habitais e da fauna e
flora selvagens (Directiva Habitais).
GPS-logger: Aparelho electrónico de registo da posição das aves marinhas que
necessita ser recolhido para ler os dados. Não emite estes dados via satélite (ao
contrário do PTT)
SEO: Sociedad Española de Ornitologia, representante em Espanha da BirdLife
International
SPEA: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, parceiro português da BirdLife
International
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1. Introdução
A Directiva Aves foi o primeiro passo desenvolvido em 1979 pela Comissão
Europeia para a protecção das aves. Esta directiva inclui a designação, na União
Europeia, de uma rede de sítios adequada para a protecção das aves mais ameaçadas
ao longo do seu ciclo de vida – as Zonas de Protecção Especial (ZPE), integradas na
Rede Natura 2000. Até ao momento, esta rede encontra-se confinada aos meios
terrestre e costeiro.
Actualmente, a Comissão Europeia iniciou o processo de implementação da
Directiva Aves ao meio marinho. O Programa IBAs é um programa da BirdLife
International, a nível mundial, que designa as Zonas Importantes para as Aves, ou IBAs,
(do inglês Important Bird Areas), usando critérios objectivos de acordo com o estatuto de
ameaça das aves que aí ocorram. A rede europeia e mundial das IBAs constitui a área
onde ocorrem espécies de aves que carecem de medidas de conservação para evitar a
sua contínua diminuição em número ou mesmo o seu desaparecimento.
Com a designação das IBAs pretende-se que:
o Essas áreas sejam designadas com estatuto de protecção legal, nacional e/ou
internacional, incluindo as ZPEs;
o Sejam elaborados e implementados planos de gestão dessas áreas;
o Se crie um grupo de pessoas, entre a população local, cientistas,
conservacionistas e outros para a monitorização continua das IBAs;
o Se estimule a cooperação nacional e internacional para a conservação das
espécies de aves mais ameaçadas a nível nacional e europeu.
O inventário IBAs em Portugal está publicado para as zonas terrestres e costeiras. Com
o actual projecto a SPEA inicia o processo para as zonas marinhas.

2. O Projecto LIFE
A ausência de conhecimento do meio marinho e as características peculiares das
aves marinhas requerem um esforço adicional de recolha de informação e de definição
de critérios adequados que fundamentem a escolha dos locais mais apropriados para a
protecção destas aves no mar. Este projecto pretende contribuir para esse esforço
comum de aumentar a protecção dos ecossistemas marinhos.
O objectivo deste projecto é Contribuir para a aplicação da Directiva Aves no meio
marinho através da elaboração de um inventário completo e detalhado, com critérios
metodológicos objectivos, das zonas no mar mais importantes para as aves marinhas
(IBAs) do Anexo I da Directiva Aves que têm populações em Portugal e na respectiva
Zona Económica Exclusiva. O objectivo final é que o inventário resultante se aplique à
futura designação de ZPEs em águas costeiras e pelágicas.
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3. Principais acções previstas
o
o

o

o

Obter conhecimento sobre a distribuição e abundância aves marinhas
nidificantes e invernantes na costa continental, dos Açores e da Madeira;
Identificar e analisar as variáveis que influenciam os padrões de distribuição e
abundância das aves marinhas no mar (oceanografia (upwellings, características
da termoclina), biologia (plâncton, mamíferos marinhos, tartarugas) e variáveis
antrópicas (pesca);
Identificar a metodologia geral de identificação de Áreas Importantes para as
Aves e definir os critérios que se apliquem ao programa IBAs, através de
reuniões com peritos nacionais e internacionais e envolvendo a parceria BirdLife
através da Task force Birds e Habitats;
Inventariar as IBAs marinhas que cumprem os critérios de designação,
incluindo as ameaças e medidas de conservação e gestão dessas áreas. Prevê-se
no final a publicação do Inventário nacional de IBAs marinhas.

4. Resultados esperados
o
o
o

o

o

o

Mapas de distribuição das aves marinhas do Anexo I da Directiva Aves com
populações em Portugal;
Metodologia padrão para a identificação e delimitação de IBAs marinhas
elaborada e difundida;
Cartografia dos parâmetros ecológicos (upwellings, abundância de plâncton,
mamíferos marinhos, tartarugas, pesqueiros) que influenciam a distribuição das
aves marinhas identificados e aplicados;
Inventário "Áreas Importantes para as Aves Marinhas em Portugal" publicado,
incluindo cartografia, caracterização detalhada e propostas de medidas de
conservação para cada IBA;
Folheto sobre a identificação de IBA marinhas (conceito, método, delimitação,
exemplos) editado e distribuído através da rede BirdLife International,
entidades governamentais, ONGs e demais entidades envolvidas na gestão
destas zonas;
Informação sobre o projecto, critérios e mapas de seguimento das aves por
telemetria disponíveis na página web da SPEA.
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5. Resumo das acções realizadas (referentes ao período do
projecto, 1 de Outubro 2004 a 30 de Setembro 2006)
o A1 Análise cartográfica das zonas mais adequadas para a presença de aves no meio
marinho
o A2 Organização de um workshop no início do projecto para discussão de
problemática associada à delimitação de zonas importantes para as aves do Anexo I da
Directiva Aves no mar
o C1 Seguimento por radio-tracking de Pterodroma feae, Bulweria bulwerii, Puffinus
assimilis, Oceanodroma castro, Sterna dougallii nos Arquipélagos dos Açores, Madeira e
Berlenga.
o C2 Seguimento com recurso a data-loggers de Calonectris diomedea borealis, e
eventualmente Pterodroma feae nos Arquipélagos dos Açores, Madeira e Berlenga.
o C3 censos visuais de aves marinhas através de embarque de ornitólogos a bordo de
avioneta e embarcações no continente e no Arquipélago da Madeira e análise da
informação obtida in situ da actividade de pesca e oceanográfica
o C4 censos visuais de aves marinhas através de embarque de ornitólogos em
embarcações de pesca de atum no Arquipélago dos Açores
o C5 Análise da informação obtida através do POPA e das imagens de satélite (Acção
C4)
o E2 Participação em três reuniões internacionais em que seja discutida a problemática
das Zonas de Protecção Especial, Rede Natura 2000 ou Áreas Protegidas aplicada ao
meio marinho
o F1 Assegurar o planeamento estratégico do projecto através de uma Comissão
Executiva
o F2 Assegurar a consultoria técnica do projecto através de uma Comissão Consultiva
o F3 Planeamento, revisão, gestão e implementação do projecto pelo beneficiário e
pelos parceiros.
o F5 Coordenação entre o actual projecto e o projecto “Áreas Importantes para as Aves
(IBA) marinas en España” submetido pela SEO- BirdLife
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6.

Resumo dos produtos identificáveis (referentes ao
período deste relatório)
Marco

1. Actas do Workshop disponíveis
em inglês e português
2. Base de dados com mapas de
distribuição e tipos de uso do meio
marinho pelas aves marinhas do
Anexo I da Directiva Aves e
espécies migradoras com
ocorrência regular em Portugal,
resultantes dos censos visuais e das
técnicas de seguimento das aves
disponível na página web da SPEA

Nome e nº
da acção de
referência
A2

Data limite
prevista de
ocorrência
Julho
de 2005
A partir de
Janeiro de
2006

A1, A2, C1,
C2, C3, C4,
F5

3. 5000
Exemplares
Folheto A1, A2, C3, Janeiro
informativo em português
C4, C5, E4, 2007
F5

de

Situação

Terminada
A decorrer

A decorrer

7. Resumo dos principais marcos do projecto (referentes
ao período deste relatório)
Marco

1. Contratação da equipa de projecto
2. Workshop da Acção A2
3. Marcação de aves com tecnologia de
seguimento
4. Variáveis
que
influenciam
a
distribuição das aves marinhas no mar
identificadas e cartografadas
5. Reuniões com entidades competentes
pela implementação da Directiva Aves
no meio marinho
6. Critérios padrão de identificação de
zonas mais adequadas para a protecção
das espécies de aves marinhas do Anexo
I da Directiva Aves e espécies
migradoras com ocorrência regular em
Portugal identificada e integrada no
programa IBAs da parceria BirdLife
International
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Nome e nº da
acção de
referência
F3
A2
C1, C2

Data limite
prevista de
ocorrência
Dezembro de
2004
Março de 2005
Junho 2005

A1, A2, C1,
C2, C3, C4,

Dezembro de
2005

A decorrer

F2

Outubro 2004Outubro 2008

A decorrer

A2, C3, C4, C5

Janeiro de 2007

Situação

Cumprido
Cumprido
A decorrer

A decorrer
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8. Relatório detalhado de actividades
8.1

Acção A.1 – Análise cartográfica das zonas mais
adequadas para a presença de aves no meio marinho.

Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: Janeiro 2005 a Dezembro 2007
Estado: em curso
A acção encontra-se a decorrer e prevê-se a sua conclusão apenas no final deste
ano. Como as aves marinhas estão dependentes de recursos tróficos tendem, regra
geral, a concentrar-se nestas zonas de maior produtividade, dependentes de diversas
variáveis físicas (ex.: temperatura, salinidade), oceanográficas (ex.: correntes,
upwellings), topográficas (ex.: batimetría, montes submarinos) e biológicas (ex.:
produtividade primária, disponibilidade de presas).
Através dos diversos contactos realizados pela equipa do projecto e com o apoio
dos parceiros a base de dados da SPEA contém neste momento a seguinte informação:
- Profundidade/Batimetria
- Distância à costa
- Topografia dos fundos marinhos
- Plataforma continental
- Zona Económica Exclusiva
- Rotas marítimas mais utilizadas pela marinha mercante e armada
- Dados oceanográficos obtidos in-situ através dos embarques no IPIMAR:
temperatura da superfície do mar (SST), salinidade e fluorescência.
- Áreas marinhas protegidas, áreas protegidas costeiras com componente
marinha, populações costeiras mais importantes, portos de pesca e outras
informações relativas aos possíveis impactes terrestres no meio marinho
- Dados de satélite para os parâmetros SST e concentração de clorofila-a e dados
derivados de intensidade do vento e distância a frentes de produtividade
desde 2004 até 2006 para toda a Zona Económica Exclusiva portuguesa.
- Dados de descargas de pescado em Portugal (espécies comercializáveis, peso
descarregado e valores económicos). Este estudo foi efectuado pela Faculdade
de Ciências de Lisboa.
Desta forma, através da integração de todos estes valores na base de dados Arc-GIS, é
possível obter para cada ponto com observação de aves marinhas os valores
correspondentes à profundidade, distância da costa, SST, clorofila e salinidade, entre
outros.
A análise integrada da informação biológica e ambiental permitirá desenvolver
modelos estatísticos que possibilitarão estimar mapas de distribuição espacial das
principais espécies de aves marinhas encontradas em Portugal. Estes modelos
estatísticos começaram já a serem implementados e são parcialmente explicados na
acção C5. Será realizada já no ano 2007 uma análise mais aprofundada através da acção
C7.
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A informação relativa às distribuições de aves será apresentada na acção C3.
Neste momento pensamos que o conjunto de variáveis compiladas na base de
dados do projecto, muito semelhante, senão idêntica, à criada pelo projecto LIFE IBAs
Marinhas da SEO, é suficiente para avaliar possíveis relações entre a distribuição
espacial das aves marinhas e os parâmetros oceanográficos e topográficos. No entanto,
futuramente será desejável compilar informação sobre a distribuição espacial das
presas (alimento) das aves marinhas em estudo, por ex. obter mapas de distribuição de
pequenos pelágicos, etc. Neste sentido, já começou, nomeadamente através das
conversas com os parceiros do projecto INIAP/IPIMAR, a compilação deste tipo de
dados.
A experiência obtida nos dois primeiros anos do projecto indica que os diversos
tratamentos estatísticos possíveis poderão destacar alguma variável ambiental, como
p.ex. a distância à costa e/ou a batimetría, como variáveis fundamentais para a
distribuição das aves marinhas. No entanto, foi identificada a necessidade de incluir
novas variáveis, como a distância aos montes submarinos, e uma melhoria na filtração
dos dados de observação, de forma a obter melhores conclusões relativas a quais as
variáveis mais relevantes no estudo da presença de aves marinhas alvo de estudo. Mais
informações relativas ao tipo de análises efectuadas são descritas na Acção C5.


Tabela I: Resumo das variáveis analisadas

Presença de aves

Valor previsto

Escala
espacial

Disponibilidade

Indicador

Variáveis físicas
Batimetria

Alto

Sim

Alto

Distância à costa

Alto

Sim

Alto

Topografia de fundo

Alto

Sim

Alto

Temperatura
superficial da água
do mar (SST)
Ventos

Médio

Atlântico
Norte
Atlântico
Norte
Atlântico
Norte
Atlântico
Norte

Sim

Médio

Sim

Baixo

Salinidade da água
do mar
Variáveis bióticas
Clorofila a

Indeterminado

Atlântico
Norte
Costa
continental

Sim

Indetermin
ado

Sim

Distribuição de
peixes pelágicos
Distribuição de
cetáceos e tartarugas

Indeterminado

Atlântico
Norte
Atlântico
Norte

Sim

Indetermin
ado
Indetermin
ado
Indetermin
ado

Baixo

Indeterminado

Indeterminado
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Distância a frentes
de produtividade
Outras Variáveis
Actividade
pesqueira
Áreas marinhas e/ou
costeiras protegidas
Populações costeiras

8.2

Indeterminado

Atlântico
Norte

Sim

Indetermin
ado

Indeterminado

Portugal

Sim

Alto

Atlântico
Norte
Portugal

Sim

Indetermin
ado
Alto

Indeterminado

Sim

Indetermin
ado

A2 Organização de um workshop no início do projecto
para discussão de problemática associada à delimitação
de zonas importantes para as aves do Anexo I da
Directiva Aves no mar

Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: Março 2005
Estado: Cumprido
Ver 1º relatório de progresso
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8.3

Acção C1 - Seguimento por radio-tracking de Pterodroma
feae, Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma
castro, Sterna dougallii nos Arquipélagos dos Açores,
Madeira e Berlenga.

Responsável pela acção: SPEA
Calendarização: Janeiro 2005 a Setembro 2007
Estado: Em curso
O plano incluído na descrição inicial do projecto previa a marcação e seguimento por
radio telemetria das seguintes espécies:






20 Bulweria bulwerii – Desertas ou Selvagens (Madeira);
20 Pterodroma feae – Desertas (Madeira);
40 Puffinus assimilis – 20 Desertas ou Selvagens (Madeira) + 20 Grupos Central
ou Ocidental (Açores);
50 Oceanodroma castro – 20 Desertas ou Selvagens (Madeira) + 20 Grupos Central
ou Ocidental (Açores) + 10 Berlengas (Continente);
20 Sterna dougallii – Açores;

Segundo este plano seriam utilizados 150 rádio-emissores (e consequentemente seriam
marcadas 150 aves). O principal objectivo destas campanhas seria identificar as áreas
de alimentação, repouso e migração destas aves ao longo da época de nidificação.
Como referido no anterior relatório de progresso, foi efectuada uma exaustiva pesquisa
bibliográfica e logística, imprescindível para garantir uma adequada preparação desta
acção. Foram seleccionados equipamentos e aparelhagem técnica que se considerou ser
a mais adequada para o seguimento das espécies de aves marinhas de menores
dimensões.
De acordo com o plano definido na terceira reunião da Comissão Executiva do
projecto, no mês de Março foram realizados testes, em conjunto com a SEO, ao
equipamento adquirido, para determinar a sua eficácia, possibilidades de utilização e
eventuais limitações técnicas. Durante a época de nidificação seguinte foram
efectuadas diversas campanhas, tanto nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, bem
como nas ilhas Berlengas, cujo principal objectivo foi o de determinar a adequação e
eficácia desta técnica para os objectivos pretendidos.
Descrição do teste realizado em colaboração com a SEO
Com base em fontes bibliográficas, foram seleccionadas e consultadas por via
electrónica as empresas TinyLoc, Biotrac e ATS. Foram consultados investigadores
nacionais com vasta experiência de rádio-tracking a partir de meios aéreos (Dr. João
Tiago Marques e Dr.ª Ana Rainho) e investigadores dos EUA, Nova Zelândia e Reino
Unido.
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Como resultado destas pesquisas, concluiu-se que o rádio-seguimento aéreo seria a
melhor alternativa para localizar procelariformes de pequeno porte e seleccionaram-se
alguns emissores para utilizar no teste prático, em conjunto com a equipa do projecto
LIFE da SEO. Neste teste foi usado um barco semi-rígido para colocação dos emissores,
que foram detectados através de meios aéreos e a partir de pontos em terra com
elevada altitude. Por questões logísticas foi decidido realizar a experiência nas
imediações do cabo Espichel a Sul de Lisboa.
Material utilizado na experiência:









Es-40 (TinyLoc): 2 unidades, c. 4,5 g (um deles a emitir nos 154 MHz)
Es-20 (TinyLoc): 1 unidade, c. 3,5 g
Pip transmitter Ag-376 (Biotrack): 1 unidade, 1,5 g
TW-4 transmitter Ag-386 (Biotrack): 2 unidades, 4,5 g (um deles a emitir nos 154
MHz)
Pip transmitter Ag-392 (Biotrack): 1 unidade, 1,6 g
TW-4 transmitter Ag-393 (Biotrack): 1 unidade, 3,2 g
2 antenas Yagi de 3 elementos (Biotrack)
2 antenas Yagi de 2 elementos, com suporte de carbono, específico para
montagem em aeronaves de modelo Cessna 172, cedidas pelo ICN para
utilização nesta acção

Todos os emissores (menos onde indicado) foram escolhidos na banda de frequências dos
150MHz, por esta banda ser considerada como o melhor compromisso possível entre alcance e
nitidez de sinal, para o seguimento destas espécies. Apenas 2 emissores emitiram na banda dos
154MHz como requisito de um dos receptores (monobanda) cedidos pelo ICN.
Para a realização da experiência piloto, os emissores foram colocados em posições que
simulassem o comportamento de uma ave no mar:
 presos a uma bóia na superfície (de forma a simular as condições de uma ave
em repouso na água)
 presos na proa do barco a uma altura < 1m acima do nível do mar (de forma a
imitar uma ave em voo rasante)
 presos no topo de uma vara de 3 metros, colocada na vertical (de forma a imitar
o voo duma ave marinha)
No primeiro dia de teste, o seguimento dos emissores colocados foi realizado a partir
de um avião, a altitudes que variaram entre os 1000 e os 5000 pés (aprox. 300 m e 1500
m, respectivamente). No segundo dia de teste o seguimento dos emissores foi realizado
a partir de um ponto costeiro.
 Ao longo do primeiro dia do teste, o barco ficou imóvel num ponto fixo no mar
durante todo o teste, e o avião sobrevoou a área a diferentes altitudes para
comparar o grau de detecção do sinal.
 No segundo dia do teste, o barco foi-se afastando da costa, e a cada intervalo de
1 milha (aprox 1,8 Km) detinha-se por alguns minutos. Os observadores ficaram
com os receptores no topo do Cabo Espichel (140m de altitude), registando os
sinais dos emissores em cada paragem do barco.
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Altitude(pés)

Teste de emissores de Radio-tracking

1000
800

Figura 1.
Altitudes de voo

600

durante os testes

400

de radio-tracking
200
0

Figura2: Testes dos emissores de radio-tracking. Por meios aéreos (28/03).
Com observadores em terra (30/03)

Resultados do teste
Os dois testes realizados foram positivos e os sinais dos rádio-emissores foram
detectados até distâncias superiores a 8 milhas náuticas a partir do avião e superiores a
7 milhas náuticas a partir do cabo Espichel. A diferente localização dos emissores na
bóia, no barco ou na vara vertical não implicou perdas significativas do sinal, no
entanto, foi identificada a altitude de 4000 pés como ideal para a realização dos censos
aéreos.

Relatório Intercalar LIFE IBAs Marinhas, SPEA

14

Figura 3. Recepção do sinal em função da altitude de voo e distância ao emissor Ag386.
Altitude de voo (pés)
500-1500

100

1500-2500

90

2500-3500
3500-4500

% de localizações

80

4500-5500

70
60
50
40
30
20
10
0
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11 11-12 12-13 13-14

Distância ao emissor Ag386 (mi)

Figura 4. Recepção de sinal em função da altitude de voo e distância ao emissor Ag393.
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Em consequência destes testes prévios, foi adquirido o seguinte material:




2 radio-tracking kits (receptores SIKA e antenas YAGI de 5 elementos)
www.biotrack.co.uk/
2 Auscultadores com redução de ruído externo, modelo Sennheiser PXC 300
20 emissores Biotrack - Pip transmitter Ag-376 com isolamento máximo (Peso 1,5 g, regulados para pulso de 20 Ms, frequência de 50 pulsos/s, duração de
vida esperada de 3 semanas)

Trabalhos de campo 2006
Foram realizadas três campanhas de radio-tracking em 2006. O objectivo destas
campanhas foi verificar quais os resultados que se poderiam esperar obter, de acordo
com os hábitos das diferentes espécies, e melhorar as técnicas de fixação do emissor
nas aves.
Tabela II. Resumo das campanhas de radio-tracking realizadas em 2006
Numero de indivíduos marcados com
emissor
Método
O.
S.
B.
Campanha
Local
Data
de
castro dougallii bulwerii
detecção
Jun.
A partir
I
Graciosa – Açores
6
4
2006
de terra
Jul. 2006
A partir
II
Desertas – Madeira
6
de terra
Dez
Meios
2006
aéreos e
III
Berlengas Continente
20
a partir
de Terra
Detalhes de cada uma destas campanhas são descritos com maior detalhe no anexo
deste relatório
Resultados e Conclusões dos trabalhos de radio-tracking efectuados em 2006
Os resultados obtidos com esta técnica variaram de acordo com a espécie em estudo e
com o metodo de fixação à ave.
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Métodos de fixação:
Roque-de-castro Oceanodroma castro e Alma-negra Bulweria bulwerii
Emissor fixo com segurança no dorso quer usando fita adesiva, quer usando supercola. O primeiro método é mais trabalhoso e pode implicar danos na plumagem da
ave, mas permite a remoção do emissor se a ave for recapturada. A super-cola não
permite remoção, mas é um método mais rapido e prático, com menos perturbação
para a ave. O local de fixação ideal é o dorso, não sendo necessário cortar a antena.
Garajau-rosado Sterna dougallii
Utilizando fixação com super-cola no dorso, o emissor fica fixo durante alguns dias,
embora não seja totalmente eficaz. Aparentemente o método de fixação deveria ser
melhorado (com uma maior base de colagem, ou maior tempo de secagem)
Detecção de aves:
Roque-de-castro Oceanodroma castro e Alma-negra Bulweria bulwerii
A detecção destas aves restringiu-se às aves que se encontravam na colónia. Tanto no
caso da detecção a partir de pontos altos em terra, como no caso dos transectos aéreos,
diurnos e nocturnos. O grande esforço implicado na marcação e prospecção destas aves
e as baixas taxas de detecção registadas, sugerem que as suas deslocações em busca de
alimento serão longas e se situam para além do alcance possível de prospectar com esta
técnica.
Considerou-se assim que esta técnica não produz resultados úteis para a detecção das
aves quando estas se encontram fora da colónia, não sendo de grande utilidade para a
definição de IBAs marinhas, tal como se espera deste projecto.
Garajau-rosado Sterna dougallii
Os resultados obtidos nesta campanha de teste permitem prever que poderiam ser
obtidos alguns resultados para esta espécie, nomeadamente no que respeita à
utilização das águas costeiras perto das áreas de cria ou com importância para a sua
alimentação. No entanto, o número de registos obtido foi muito baixo, perante o
investimento em tempo e recursos necessários para implementar esta acção.

Condicionantes aos trabalhos de rádio-seguimento nos arquipélagos
da Madeira e Açores
Após uma pesquisa exaustiva constatou-se que actualmente não existem aviões de asaalta disponíveis (tipo Cessna), tanto nos Açores como na Madeira. Este tipo de
aeronave é essencial para a montagem e utilização das antenas de radio-tracking, pelo
que se eliminou a possibilidade de realizar acções de radio-tracking com meios aéreos
nestas regiões.
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8.4

Acção C2 – Seguimento com recurso a data-loggers de
Calonectris diomedea borealis, e eventualmente
Pterodroma feae nos Arquipélagos dos Açores, Madeira e
Berlenga

Responsável pela acção: SPEA em colaboração com os parceiros
Calendarização: Janeiro 2005 a Setembro 2007
Estado: Em curso
Os trabalhos de marcação com data-loggers (compass-loggers) de cagarra Calonectris
diomedea borealis continuaram a bom ritmo e o número de aves marcadas e de viagens
conseguidas por colónia, ultrapassou largamente os objectivos da equipa de trabalho.
A dedicação da equipa de trabalho permitiu ao longo das temporadas de campo de
2005 e 2006 visitar colónias de nidificação nas 3 principais áreas de reprodução da
espécie em Portugal: arquipélago das Berlengas (próximo do continente), e
arquipélagos dos Açores e Madeira (Regiões Autónomas Portuguesas).
Em coordenação com a equipa de consultores científicos, foi decidido visitar pelo
menos uma colónia de nidificação de aves marinhas representativa por cada
arquipélago. Quando possível, acordou em estender essa periodicidade de visita para
duas vezes cada colónia, com a finalidade de marcar aves durante a época de
incubação (na qual existem viagens mais prolongadas e portanto maiores
probabilidades de identificar áreas importantes afastadas das colónias reprodutoras) e
outra na altura da alimentação dos juvenis (pela importância das viagens curtas,
diárias ou de 2 a 3 dias, realizadas pelos adultos para trazer alimento à sua cria).
O duplo esforço realizado pela equipa de trabalho veio permitir assim diferenciar
claramente o comportamento e áreas utilizadas pela espécie nas duas épocas de
reprodução (Anexo C2), uma característica pioneira e que não tem sido realizada por
nenhum outro projecto na Europa e praticamente no mundo.
É importante destacar também que o método de fixação escolhido, fita-cola nas 4 penas
caudais centrais (Figura 5), não apresentou quaisquer problemas para as aves
marcadas. Em todos os adultos marcados, num total de 93 indivíduos, os dispositivos
foram removidos sem arrancar nenhuma pena caudal.
A Tabela III apresenta a o resumo dos resultados de todas as campanhas de 2006 (e
estudo-piloto de 2005) para a aplicação de diferentes dispositivos de seguimento e
comportamento em cagarras, nas diversas áreas de estudo.
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Figura 5. Fotografia de um compass-logger aplicado nas 4 penas caudais centrais de uma
cagarra Calonectris diomedea borealis.

Tabela III. Resultados globais da aplicação de diferentes dispositivos em cagarras,
anos 2005 e 2006.
Ano

Mês

Local

2005 Setembro Berlengas
Abril
Berlengas
Capelo
Junho
(Açores)
Morro
Junho
(Açores)
Graciosa
2006
Junho
(Açores)
Desertas
Julho
(Madeira)
Faial
Agosto
(Azores)
Setembro Berlengas
Setembro Desertas
Total

PL2

GPSL3

Nº total Duração Duração
de
mínima máxima
viagens
(dias)
(dias)
24
1
3
1
1
1

Aves

C-L

16
1

16
1

8

8

10

1

11

4

4

6

1

10

3

3

4

1

12

9

9

13

1

19

10

10

31

1

11

33
6
93

16*
6
78

44
7
140

1
1

7
12

1

3

3

23*

6

15

– Compass-logger.
– Pressure-logger.
3 – GPS-logger.
* - 19 viagens de C-L e 25 viagens de GPS-L.

1

2
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A análise dos dados obtidos
Ao contrário dos PTTs (transmissores de satélite), os compass-loggers não fornecem os
dados de voo da ave de forma directa, pelo que é necessária a análise cuidadosa do
movimento de cada indivíduo por um especialista com experiência neste tipo de
trabalhos. Como já ficou referido no relatório de progresso, o doutorando Vítor Paiva,
coordenado pelo Dr. Jaime Ramos e pelo consultor científico do projecto Dr. Stefan
Garthe, foi escolhido para analisar estes dados.
Nos primeiros meses de análise foi identificado algum atraso, relacionado com a
necessidade de melhorar o conhecimento existente sobre o comportamento da espécie
em voo.
Os compass-loggers têm sido utilizados no passado noutras espécies de aves marinhas,
nomeadamente alcatraz Morus bassanus e corvo-marinho Phalacocorax carbo mas até à
data, nunca em procelariiformes, aves que apresentam um voo característico. Desta
forma os registros dos compass-loggers precisam de ser estudados em detalhe para
compreender as diferentes mudanças nos dados binários dos giroscópios e sensor de
temperatura instalados no aparelho registador, de forma a avaliar com a maior
precisão possível (e deste modo minimizar o erro humano) os períodos nos quais a ave
esteve em voo ou na água para a reconstrução do trajecto global. Assim como inferir a
partir destes dados os eventos de pesca e 2 tipos de voo, voo de passagem ou voo de
procura de alimento, naturalmente com importâncias diferentes em termos de IBA
marinhas.
No Anexo C2 são dados mais detalhes relativos à utilização destes aparelhos e as suas
características técnicas.
Neste momento encontram-se já disponíveis os percursos realizados de todas as aves
marcadas até à data, assim como foram efectuadas as primeiras análises básicas,
nomeadamente estimadores de densidade de kernel para os pontos de alimentação.
Pretende-se de futuro (quando as variáveis ambientais, clorofila e temperatura da
superfície do mar, estiverem disponíveis) efectuar análises de modelação dos dados de
distribuição desta espécie com as anteriores variáveis dinâmicas, mais algumas
variáveis.
No anexo C2 são incluídos os percursos realizados por estas aves, bem como algumas
considerações gerais sobre o acréscimo de conhecimento adquirido através da
utilização destes dispositivos, relativamente ao comportamento desta espécie quando
em eventos de pesca efectivos.
Resumo geral dos dados obtidos através da utilização dos compass-loggers:
a)
Descrição da distribuição no mar das aves marcadas e a sua relação com as
variáveis oceanográficas. Análise particular das caracteristicas de distribuição
de Calonectris diomedea borealis no mar na época de nidificação nas colónias de
Açores, Madeira e Berlengas
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b)

c)

d)

Investigação das principais diferenças da sua distribuição no mar na época de
incubação e na época de alimentação às crias, bem como viagens diárias e com
mais de 2 dias em alto-mar
Diferenças nas principais áreas escolhidas para eventos de pesca entre colónias
reprodutoras do mesmo local (Faial) e entre locais do mesmo arquipélago (Faial
e Graciosa nos Açores)
Comparação da distribuição dos indivíduos amostrados no Faial e Desertas
para o período de incubação e alimentação às crias e distribuição geral de todos
os indivíduos amostrados para esses mesmos períodos reprodutores

Trabalho paralelo realizado pela equipa nas áreas de nidificação com a finalidade de
melhorar o conhecimento existente sobre a dieta alimentar da espécie e qualidade
ambiental do entorno reprodutor:
c)

d)

Exame da relação existente entre a dieta das aves (obtida através de lavagens
estomacais), as variáveis oceanográficas e a distribuição do seu alimento no
mar.
Investigação do efeito das diferentes dietas das cagarras de diversos locais na
sua condição corporal, através da análise de metais pesados, alterações nas
células sanguíneas e proteínas e isótopos estáveis (pela amostragem de
penugens, penas, sangue e conteúdos estomacais). A cagarra como bioindicadora da qualidade ambiental. Amostras recolhidas de 283 indivíduos
adultos e 40 crias.

Inovações do projecto: a utilização de GPS-Loggers
No mês de Setembro de 2006 foi realizada uma experiência piloto de utilização de GPSloggers nesta espécie (ver Anexo C2), através da colaboração com os nossos colegas da
Universidade de Oxford, Tim Guilford e Jessica Meade. Os GPS-loggers permitem a
recolha de dados mais exactos que os compass-loggers, permitindo desta forma conhecer
melhor o erro provocado pela interpretação dos percursos realizados por cagarras
marcadas com compass-loggers. A colocação dos GPS-loggers foi similar à utilizada
com os compass-loggers (Anexo C2), utilizando o metodo de fixação nas penas centrais
da costa das aves. Ao invés dos compass-loggers, estes aparelhos não fornecem dados
relativos ao comportamento do indivíduo, pelo que a sua utilização é sempre
complementar à dos primeiros. De uma forma resumida, pode afirmar-se que os GPSloggers fornecem dados exactos da presença do indivíduo e os compass-loggers dados da
presença mas também todo o seu comportamento (p.e. pontos de alimentação) vital
para correctamente identificar as áreas mais importantes no mar.
No anexo C2 são discutidos em detalhe os percursos obtidos através da aplicação
destes dispositivos em cagarras.
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8.5

Acção C.3 – Censos visuais de aves marinhas através de
embarque de ornitólogos a bordo de avioneta e
embarcações no continente e no Arquipélago da madeira
e análise da informação obtida in situ a actividade de
pesca e oceanográfica.

Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: Abril 2005 a Dezembro 2007
Estado: em curso

8.5.1 CENSOS MARÍTIMOS
Os censos marítimos continuaram de forma quase ininterrupta ao longo do período
considerado neste relatório. A colaboração dos diversos parceiros permitiu continuar
os trabalhos de forma constante no continente e regiões autónomas.
A metodologia utilizada para estes censos é a metodologia ESAS, previamente descrita
em relatórios anteriores, e que consiste em unidades de observação de 5 minutos cada
durante um trajecto contínuo e permite calcular a densidade de aves para a área
prospectada (nº de aves/km2).
Na tabela IV e na figura 6 estão resumidos os percursos efectuados em 2005 e 2006, em
que se observa um elevado aumento no esforço de observação, principalmente na
região dos Açores (com a ajuda do Programa POPA) e da Madeira (com a ajuda do
Parque Natural da Madeira e do Instituto Hidrográfico).
Os resultados obtidos, em número de km percorridos e horas de observação,
ultrapassam claramente qualquer iniciativa semelhante na Europa. Portugal contém a
maior Zona Económica Exclusiva da União Europeia, mas o esforço realizado pela
equipa para percorrer a máxima percentagem da área é também de primeira
magnitude.

Tabela IV – Esforço de observação nos embarques marítimos para 2005 e 2006.
Km
percor
Nº
Nº esp
Área
ridos
Horas de
esp
aves
Nº esp
Ano (km2) (km)
observação aves aquáticas Cetáceos
IPIMAR
1672
5574
327
53
45
3
Instituto
Hidrográfic
o
1244
4148
253
47
35
8
Madeira
306
1021
75
13
13
6
Açores
Outros Continente
653
2175
125
31
29
9
Total
2005
3875 12918
779
77
60
15
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aves
26960

2301
6212
8263
43736
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IPIMAR
Instituto
Hidrográfic
o
Madeira
Açores
Outros Continente
Total

1547

5158

295

59

43

9 14333

2937
342
1035

9789
1125
3451

600
45
152

49
9
17

40
9
17

12 3140
2 3916
15 44394

2006

5862

19524

1092

78

58

20 65783

Figura 6 – Total de Embarques realizados no âmbito do projecto até Dez 2006

No Anexo C3 são descritos todos os embarques efectuados com maior detalhe.

Análise preliminar dos dados
Como análise preliminar calculou-se a densidade para cada espécie de ave (nº de
indivíduos por km2), nas diferentes unidades de observação (períodos de 5 minutos).
Como exemplo do tipo de dados obtidos através dos embarques são apresentadas duas
espécies, o Cagarro Calonectris diomedea e o Roque de Castro Oceanodroma castro, no
entanto, existem mapas disponíveis para cada uma das espécies alvo do projecto e
ainda deverão completar-se com uma análise global do esforço realizado (nestes mapas
são apenas apresentados resultados positivos, ou seja, presença da espécie, não a
totalidade do percurso efectuado)
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Cagarra
Esta espécie é predominante nos Açores, Madeira e Berlengas, ocorrendo apenas entre
Março e Outubro. Foi mais observada em 2005 no continente por ter sido realizado um
embarque em Julho de 2005, ao longo da costa portuguesa (SCANSII). Em 2005 não
foram realizados censos no arquipélago dos Açores.
Figura 7 – Densidade de Cagarras no Continente para 2005 e 2006.
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Figura 8 – Densidade de cagarras na Madeira para 2005.

Figura 9 – Densidade de cagarros na Madeira para 2006.
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Figura 10 – Densidade de cagarros nos Açores para 2006. Detalhe do canal Pico-Faial

Roque-de-castro Oceanodroma castro
Esta é uma espécie comum nos arquipélagos de Madeira e Açores mas pouco
identificada nos trasectos marinhos, pelo seu comportamento pelágico e reduzido
tamanho.
Figura 11 – Densidade de Roque-de-castro na Madeira, em 2005.
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Figura 12 – Densidade de painhos nos Açores, em 2006.

O passo seguinte da análise dos dados já se encontra em realização e consiste no
agrupamento dos censos marítimos com dados oceanográficos e ambientais, tais como
salinidade, temperatura da água do mar, clorofila, ventos, batimetria e distância à
costa. Estas variáveis, em conjunto com os dados de densidades permitirão criar
modelos de distribuição das aves marinhas no mar e por último, determinar as áreas
mais importantes para as aves marinhas.
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8.5.2 CENSOS AÉREOS
De acordo com a calendarização prevista, foram realizadas duas campanhas de censos
aéreos, em longo de 2005 e 2006 em Portugal continental. Nas figuras 13 e 14 são
representados os percursos realizados em cada campanha.

Figura 13 – Transectos Setembro 2005

Figura 14 – Transectos Janeiro 2006

Os censos aéreos foram realizados por forma a complementar os resultados dos censos
marítimos, uma vez que este método permite a visualização da faixa costeira
continental num breve periodo de tempo. Desta forma é possível a valorização de
diversas áreas em intervalos de tempo mais restritos, o que se torna mais eficiente para
determinar distribuições de grupos de aves com fenologia específicas, como
migradores ou invernantes.
As Tabelas V e VI resumem o número total de horas de voo e kms percorridos nas duas
campanhas de censos aéreos.
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Tabela V: Censos aéreos - Campanha I “Migração Outonal 2005”
Outono 2005
Voo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Total
Data
19- 20- 21- 21- 21- 23- 23- 24- 29- 13- 13- 13- 14Set Set Set Set Set Set Set Set Set out out out out
km
306 159 17 144 222 239 166 305 190 120 90
49
47
2054
Duração 1:35 0:51 0:05 0:49 1:24 1:15 0:59 1:56 1:08 0:48 0:36 0:20 0:15 12:01
Tabela VI: Censos aéreos - Campanha II “Invernantes 2005/06”
Inverno 2005/06
Voo
1
2
3
4
5
6
7
Total
Data
4-Jan 4-Jan 10-Jan 10-Jan 12-Jan 12-Jan 27-Fev
km
254 332
411
228
368
298
264
2155
Duração 1:52 2:09
2:30
1:18
2:20
1:52
1:32
13:33
A equipa de projecto efectuou uma pesquisa exaustiva nas duas regiões autónomas,
com o objectivo de tentar identificar meios aéreos apropriados para a realização de
censos semelhantes aos realizados no Continente, nos dois arquipélagos. A
indisponibilidade desse tipo de meios implica a impossibilidade de utilizar este
método de censos tanto na Madeira como nos Açores. Apesar de tal não estar previsto
para esta acção, continuarão a ser efectuados esforços no sentido de encontrar
alternativas viáveis (do ponto de vista logístico e financeiro) para a aplicação deste
método em algumas áreas das regiões autónomas.
Conclusões Gerais e discussão de resultados
Os resultados obtidos e já analisados permitem concluir que o método utlizado
complementa de forma muito satisfatória os resultados dos censos marítmos, embora
sendo desadeqado para algumas espécies mais sensíveis à perturbação pelo avião (ex:
alcídeos). As densidades assim obtidas poderão ser comparadas com as obtidas para as
mesmas espécies e locais com diferentes métodos, permitindo um acréscimo de solidez
das conclusões e áreas a definir.
De acordo com o tratamento dos dados da campanha II e a análise dos dados das duas
campanhas de forma conjunta, será considerada a possibilidade de realização de um
censo extra para fins específicos (ex: censo numa área específica ou censo numa época
específica dirigido para a detecção de uma espécie como Puffinus mauretanicus).
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8.6

Acção C.4 – Censos visuais de aves marinhas através de
embarque de ornitólogos em embarcações de pesca de
atum no Arquipélago dos Açores.

Responsável pela Acção: IMAR-Instituto do MAR
Calendarização: Abril 2005 a Dezembro 2007
Estado: em curso

RECOLHA DE DADOS BIOLÓGICOS:
A recolha de dados no Programa de Observação das Pescas dos Açores (POPA) é
realizada através de observadores embarcados em barcos da pesca de atum,
essencialmente, entre Maio e Outubro de cada ano. A tabela VII apresenta o número
médio de embarcações de pesca de atum que operaram na região dos Açores entre
1998 e 2006 e a percentagem de embarcações coberta pelos observadores do POPA.
Tabela VII - Número médio de embarcações de pesca de atum que operaram na região dos
Açores e a percentagem de embarcações coberta pelo POPA entre 1998 e 2006.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005

2006

Nº médio de
embarcações

20

17,5

20

14,5

10

13

13

11

9

Cobertura do
POPA (%)

53

63

52

59

59

49

57

55

60

Os observadores receberam formação específica, a qual incluiu um módulo exclusivo
sobre aves marinhas, onde foram sublinhados os objectivos e a importância do projecto
LIFE – IBAs Marinhas.
As aves marinhas alvo do programa POPA são o Cagarro (Calonectris diomedea borealis),
o Cagarro de Coleira (Puffinus gravis), o Garajau (Sterna spp.), a Gaivota (Larus
cachinnans atlantis), o Frulho (Puffinus assimilis baroli) e o Painho (Oceanodroma castro)
mas apenas o Cagarro, o Garajau e a Gaivota foram incluídas nas análises, uma vez
que as outras espécies apresentaram um número muito reduzido de observações.
A informação relativa às aves marinhas é recolhida em 4 formulários (Avistamentos de
Aves, Eventos de Pesca de Atum, Avistamentos de Cetáceos e Eventos de Pesca de Isco
Vivo. Na Tabela VIII encontra-se o número de registos (nº de eventos) recolhidos em
cada um dos formulários entre 1998 e 2006.
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Tabela VIII - Número de registos recolhidos pelos observadores do POPA entre 1998 e 2006.
Avistamento de
Aves
Eventos de Pesca
de Atum
Avistamento de
Cetáceos
Eventos de Pesca
de Isco Vivo

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-

-

5471

2595

1743

1968

2329

2818

1870

2187

2390

2250

1026

1216

928

1888

1438

1370

2122

2012

3437

1934

1579

1236

1415

1625

756

312

284

370

189

165

210

259

278

273

Foi criada uma base de dados (Access) a partir da informação contida em cada
formulário, a qual foi incorporada num Sistema de Informação Geográfica (SIG)
desenvolvido para a região dos Açores no âmbito do projecto, o que permitiu a
visualização da informação e posterior harmonização e correcção dos dados.
Informação detalhada do POPA pode ser obtida em www.popaobserver.org.
INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Nesta fase do projecto, a base de dados ambiental já integra diversos parâmetros
oceanográficos (Temperatura de Superfície do Mar, Concentração de Clorofila-a,
Distância a Frentes de Produtividade e Intensidade do Vento) para o período entre
2002 e 2004, bem como variáveis topográficas (Batimetria, Declive, Distância à costa e
Distância aos montes submarinos) para a região dos Açores. Todas as variáveis
ambientais foram integradas e processadas no SIG desenvolvido.
Inicialmente foram compilados os valores médios mensais de Temperatura de
Superfície do Mar (level 3) obtidas a partir dos produtos do NOAA/ NASA AVHRR
Oceans Pathfinder Sea Surface Temperature e valores médios mensais de Concentração
de Clorofila-a obtidas a partir do sensor Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor
(SeaWiFS). A resolução espacial dos dados de temperatura e clorofila-a é de 4km e
9km, respectivamente, e encontram-se disponíveis para download na Internet (Tabela
III).
Com o objectivo de se obterem dados oceanogr{ficos numa resolução maior (≈ 1,2 km)
foram utilizados dados de satélite (AVHRR e SeaWiFS) obtidos pela estação dos
Açores “HAZO” HRPT (Martins et al., 2001) e processados pelo IMAR-DOP/UAç
(Figueiredo et al., 2004). Para cada sensor foram processados os valores médios e as
medianas mensais (Tabela IX).
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Tabela IX - Dados oceanográficos compilados no âmbito do projecto IBAs: Temperatura de Superfície
do Mar (SST, sensor AVHRR), Concentração de Clorofila-a (CHL-a,sensor SeaWiFS), Distância a
Frentes de Produtividade e Intensidade do Vento.
Resolução
Valores
Parâmetros
Fonte de dados
espacial
utilizados
SST (ºC)

≈ 4 km

Média

http://podaac.jpl.nasa.gov/avhrr_pathfinder)

SST (ºC)

≈1.2 km

Mediana*

http://oceano.horta.uac.pt/detra/

≈ 9 km

Média

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/SeaWiFS/)

CHL-a (mg/m )

≈1.2 km

Mediana*

http://oceano.horta.uac.pt/detra/

Distância a Frentes (Km)

-

Mínimo

Parâmetro derivado (SST e CHL-a)

Intensidade do Vento (m/s)

≈3.0 km

Média

http://www.ifremer.fr/cersat/en/index.htm

CHL-a (mg/m3)
3

* para excluir os valores extremos.

O tema Distância a Frentes de Produtividade (Tabela IX) foi calculado a partir da
análise conjunta dos valores mensais de distribuição de SST e CHL-a (ver Valavanis et
al. 2005 para detalhes sobre o método).
Os valores médios mensais de Intensidade do Vento foram derivados da informação
recolhida pelos “scatterometers” a bordo dos satélites “European Remote Sensing
Satellites” (ERS-1 e -2) que é processada e distribuída pelo “Centre ERS d’Archivage et
de Traitement” (CERSAT) do “Institut Français de Recherche pour L’exploitation de la
Mer” (IFREMER). Os dados iniciais apresentavam uma resolução de 25 km mas foram
interpolados (“Inverse Distance Weight”) no SIG para uma grelha final de 3 km de
resolução.
O tema de batimetria utilizado apresenta uma resolução espacial de 1min 2 (Lourenço et
al., 1998). A informação da localização dos montes submarinos foi extraída do trabalho
de Morato et al. (in press).
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8.7

Acção C.5 – Análise da informação obtida através do
POPA e dos dados ambientais.

Responsável pela Acção: Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) –
Universidade dos Açores
Calendarização: Abril 2005 a Dezembro 2007
Estado: em curso
A área de estudo foi dividida em quadrículas de 5 milhas náuticas de latitude e
longitude, constituída por um total de 2640 quadrículas (Figura 15). Deste modo, para
cada mês foram calculados os valores médios de cada parâmetro ambiental e o valor
médio de aves marinhas avistadas, por espécie, em cada uma das quadrículas.
Figura 15 – Área do Arquipélago dos Açores considerada para a análise dos dados do POPA e
representação da grelha de análise (resolução de 5 mn2) e o total de registos efectuados nos formulários
Avistamentos de aves marinhas entre 2002 e 2004.

Numa fase preliminar, foi realizada uma análise exploratória das variáveis em estudo,
tendo sido calculados os histogramas, coeficientes de correlação de Pearson, “Quotient
Plots”, etc.). Para a an{lise estatística foi utilizado o programa R. A Tabela X apresenta
os coeficientes de correlação de Pearson obtidos entre todas as variáveis ambientais,
calculados com base nos valores médios obtidos em cada quadrícula por mês e ano, o
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que permitiu averiguar as relações entre as diversas variáveis ambientais e avaliar se
existia informação redundante.
Tabela X – Coeficientes de correlação de Pearson calculados entre os parâmetros ambientais. Os valores
a negrito indicam coeficientes de correlação significantes.
Dist. a
Int. do
Dist.à
Dist.montes
SST
CHL-a
Prof.
“Slope”
Frentes
Vento
costa
submarinos
SST

1.00

CHL-a

-0.65

1.00

Dist. a Frentes

-0.10

0.11

1.00

Int. Vento

-0.26

0.21

0.02

1.00

Profundidade

0.00

-0.18

-0.13

-0.15

1.00

“Slope”

0.11

-0.03

0.10

0.06

-0.32

1.00

Dist. à costa

-0.09

0.00

-0.24

-0.04

0.41

-0.36

1.00

Dist. montes
submarinos

0.11

-0.08

0.08

-0.06

-0.01

0.04

-0.36

1.00

Para a avaliar as possíveis relações entre os parâmetros ambientais e a distribuição
espacial das aves marinhas utilizou-se apenas a informação biológica recolhida nos
formulários Avistamentos de Aves. Os coeficientes de correlação de Pearson calculados
entre os parâmetros ambientais e as aves marinhas (Tabela XI), tendo em conta os
valores médios obtidos mensalmente em cada quadrícula, indicam que existem
algumas relações entre o número de indivíduos observados e alguns parâmetros
ambientais, nomeadamente, a Profundidade e Distância à Costa.
Tabela XI – Coeficientes de correlação de Pearson calculados entre o número médio de aves observadas
e os valores médios dos diversos parâmetros ambientais. Os valores a negrito indicam coeficientes de
correlação significantes. Os resultados obtidos são relativos aos dados de aves sem transformação (No) e
dados com transformação logarítima (Log10).
Cagarro
Gaivota
Garajau
SST
CHL-a
Dist. a Frentes
Vento
Profundidade
Declive
Dist. à costa
Dist. montes submarinos

No

Log10

No

Log10

No

Log10

0.02
-0.01
0.03
0.01
-0.12
0.07
-0.10
0.07

-0.03
0.07
0.06
0.08
-0.29
0.14
-0.24
0.12

-0.16
0.08
0.10
0.09
-0.17
0.10
-0.25
0.11

-0.18
0.09
0.17
0.15
-0.32
0.22
-0.47
0.21

0.18
-0.10
0.04
0.05
-0.21
0.20
-0.22
0.18

0.22
-0.12
0.08
0.06
-0.28
0.27
-0.33
0.26

Relatório Intercalar LIFE IBAs Marinhas, SPEA

35

Foram criados modelos lineares generalizados (GLM) para cada uma das espécies, o
que permitiu determinar quais as variáveis ambientais que melhor explicam o seu
comportamento, ou seja, a variabilidade do número de avistamentos obtida. Nestes
modelos foram também consideradas variáveis espaciais (Latitude e Longitude) e
variáveis temporais (Ano e Mês). Na Tabela XII é apresentado um resumo dos modelos
mais recentes criados para cada espécie. Os melhores resultados foram obtidos
aquando da utilização da família de transformações quasipoisson e a função link=log.
Tabela XII –Resumo dos modelos GLM obtidos para as aves marinhas com base na informação de
Avistamentos de Aves. (x indica os parâmetros significativos para cada espécie).
Cagarro
Gaivota
Garajau
Ano (2gl)
Mês (5gl)
SST
CHL-a
Dist. a Frentes
Intensidade do vento
Profundidade
Declive
Dist. à costa
Dist. montes submarinos
Longitude
Latitude
Null deviance
Residual deviance
Pseudo R2

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

140977
123066
0.13

17997.7
11411.7
0.37

14304.1
8366.5
0.42

O Garajau foi a espécie que apresentou melhores resultados, apresentando um Pseudo
- R2 de 0.42, sendo a variabilidade dos seus dados explicada pelo modelo constituído
pelas variáveis temporais e pelos parâmetros Intensidade do Vento, Profundidade,
Declive, Distância à Costa, Distância aos Montes Submarinos e também pela
Longitude. Contrariamente, os modelos obtidos para o Cagarro foram pouco
explicativos, apresentando um valor de Pseudo - R2 de 0.13. Em anexo, encontra-se
informação mais detalhada sobre as análises anteriormente realizadas (relatório
apresentado à Comissão Consultiva, Novembro 2006).
Na estimação destes modelos não se tomou em consideração a correlação espacial dos
dados, pelo que futuramente vão ser desenvolvidos modelos geo-estatísticos que
possibilitarão complementar estas análises.
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8.8

Acção E2- Participação em três reuniões internacionais
em que seja discutida a problemática das Zonas de
Protecção Especial, Rede Natura 2000 ou Áreas
Protegidas aplicada ao meio marinho

Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: 2004-2008
Estado: Em curso
A identificação de IBAs Marinhas, que depois sejam declaradas áreas marinhas
protegidas (AMP) constitui neste momento uma prioridade no âmbito político
europeu. Portugal, como país com a maior Zona Económica Exclusiva da União
Europeia é pioneiro na identificação das áreas importantes para as aves encontra-se na
ponta-de-lança da investigação destas áreas e tem participado nas principais reuniões e
workshop nacionais e estrangeiros.
Paralelamente, diversos parceiros da BirdLife International convidaram à SPEA para
participar de forma activa nos seus workshop preparatórios de desenho de projectos
LIFE (semelhantes ao implementado em Portugal). Estes convites não representaram
custos acrescidos para o Projecto, mas são citados aqui com o objectivo de destacar o
valor da experiência adquirida e a capacidade da SPEA para exportar estes
conhecimentos.
No âmbito desta acção, e nos meses alvo deste relatório, Out. 05-Out 06, o pessoal do
projecto LIFE IBAs Marinhas participou nas seguintes reuniões:
1. “Birds and Habitats task force” da BirdLife International. 25 de Novembro 2005, 13 de
Maio 2005 e 23 de Maio 2006.
A Task-force Birds e Habitats é o fórum de discussão da BirdLife International
para a implementação da Directiva Aves e do Programa IBAs ao meio marinho.
Este grupo de trabalho permite integrar a informação do projecto num consenso
geral dos parceiros dos vários países da EU nas metodologias e nos critérios de
delimitação das áreas a proteger. Paralelamente viabiliza a implementação de um
esquema padrão de áreas a designar no mar nos vários Estados Membros e influencia
as políticas e estratégias da CE quanto à concretização da rede fundamental de
protecção das aves no meio marinho, recorrendo a conhecimento científico. Este
projecto conta com este grupo de trabalho durante e após o projecto para que os
resultados do projecto tenham continuidade na política europeia.
2. European Fisheries Fund (EFF) – an opportunity for sustainable fisheries and Natura 2000
enhancement, Bruxelas, Dezembro 2005
O sector das pescas é prioritário para a SPEA e constitui a principal ligação social do
projecto LIFE IBAs Marinhas. A identificação de IBAs que depois sejam classificadas
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como Zonas de Protecção Especial será o primeiro passo para o estabelecimento de
medidas de gestão e integração das actividades económicas que se desenvolvem numa
área marinha. Neste sentido, o novo quadro de financiamento comunitário (2007-2012)
vai outorgar maior destaque ao Fundo Europeu das Pescas como mecanismo de
financiação da pesca sustentável. BirdLife é muito activa neste debate, influenciando os
governos nacionais no sentido de financiarem mecanismos de investigação e
monitorização das pescas. O workshop contou com a participação dos principais
responsáveis pela elaboração dos Planos Estratégicos Nacionais das pescas e constituiu
mais uma oportunidade para destacar o elevado valor estratégico do trabalho realizado
pela SPEA.
3. Workshop de preparação de candidatura LIFE IBAs Marinhas pela BirdLife Malta, Nov.
2005
SPEA foi convidada participar na reunião preparatória na ilha de Malta destinada a
elaboração duma proposta de projecto LIFE que tivesse como objectivo a protecção da
principal colónia de nidificação da Pardela Mediterrânea Puffinus yelkouan e a
identificação das suas principais áreas de alimentação e repouso no mar. O convite foi
efectuado pelo parceiro Maltês e as despesas foram todas pagas por eles, não entanto,
este workshop insere-se dentro da estratégia da SPEA de conhecer os outros projectos
presentes ou futuros na Europa relacionados com o Projecto LIFE que possa ajudar na
identificação dos objectivos finais. SPEA assistiu como especialista na implementação
de metodologias IBA. Logo desta primeira reunião foi acordada a realização duma
candidatura europeia, onde a SPEA é responsável por 3 acções de conservação. Mais
detalhes em http://www.lifeshearwaterproject.org.mt
4.

Workshop Internacional sobre conservação da Gaivota de Audouin, Janeiro 2006

A reunião decorreu no Algarve português mas teve representantes espanhóis e da
BirdLife International. A gaivota de Audouin é uma espécie ameaçada que apenas
recentemente nidifica em Portugal. A reunião teve como objectivo desenhar um plano
de acção para esta espécie e os dados obtidos no âmbito do projecto LIFE IBAs
Marinhas irão ajudar na implementação das medidas de gestão adequadas para a
protecção desta ave.
5. Seabird Ecology Working Group do ICES (International Council for the Exploration of the
Sea) Texel, Holanda, 2-7 Abril 2006
Tal como aconteceu no ano 2005, a SPEA participou no grupo de trabalho de ecologia
de aves marinhas do ICES. No âmbito desta reunião, foram discutidos os avanços
actuais em IBAs marinhas e na implementação da Rede Natura 2000.
6. Marine Nature Conservation in Europe 2006, 08 - 12 Maio, Stralsund, Alemanha
O congresso celebrado em Straslund foi provavelmente a reunião sobre áreas marinhas
protegidas mais importante realizada em Europa nos últimos 5 anos. Patrocinada pelo
Governo Alemão e com o objectivo de preparar a presidência Alemã da EU (Jante 07),
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serviu para apresentar os avanços mais recentes na conservação do mar na Europa e
outros países como os EUA, Canada ou Japão. O Coordenador do Projecto assistiu
como convidado e foi apresentada uma comunicação intitulada “Identifying marine
protected areas for offshore seabirds in Portugal’s EEZ” que ser{ publicada nos
“proceedings” da reunião e ter{ divulgação internacional.
7. III Congresso Ibérico de Ornitologia, Elche, 12-15 de Outubro 2006.
Os congressos Ibéricos de Ornitologia são organizados alternativamente em Espanha e
Portugal pelos dois parceiros da BirdLife International, SPEA e SEO e permitem
divulgar os projectos e actividades realizadas no âmbito da ornitologia na Península
Ibérica. No congresso celebrado em Elche no mês de Outubro de 2006 foram dedicadas
4 apresentações às IBAs Marinhas e a sua identificação, além de mais 4 posters.

8.9

Acção F1 – Assegurar o planeamento estratégico do
projecto através de uma Comissão Executiva

Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves em colaboração com os
outros parceiros
Calendarização: Outubro 2004- Outubro 2008
Estado: Em curso
Os processos de tomada de decisão estratégica do projecto envolvem todos os
parceiros assim como estes participam no desenvolvimento dos trabalhos e reportam à
equipa global o resultado da execução das actividades pelas quais estão responsáveis.
A Comissão Executiva continuou o ritmo habitual de trabalhos, assegurando o
constante acompanhamento dos materiais produzidos e a qualidade do trabalho
realizado. O Anexo F1 contém as actas de cada uma das reuniões executivas realizadas
no período alvo deste relatório.
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8.10 Acção F2 – Assegurar a consultoria científica do projecto
através de uma Comissão Consultiva
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2004 a Outubro 2008
Estado: em curso
A equipa de consultoria científica do projecto integra a equipa do projecto, os
consultores internacionais do projecto, entidades governamentais no continente e nas
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, e dois parceiros da BirdLife International
com papel determinante no seio da task-force Birds e Habitats.
Com a finalidade de melhorar a coordenação dos trabalhos efectuados por parte
de todos os consultores nacionais e internacionais do projecto, foi elaborado um
relatório científico que é apresentado no Anexo F2.
Tal como descrito na acção anterior, as reuniões científicas (anuais) continuaram
no período alvo deste relatório. No entanto, a reunião científica realizada no ano 2006
ocorreu no mês de Novembro, pelo que as actas não se encontram em anexo.

8.11 Acção F3 - Planeamento, revisão, gestão e implementação
do projecto pelo beneficiário e pelos parceiros
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2004 a Outubro 2008
Estado: em curso
Descrição do estado actual das sub-acções previstas:
1. Criar o esquema de gestão do projecto através de protocolos com os parceiros e cofinanciadores, termos de referência para a equipa de projecto e calendarização do projecto;
Todos os protocolos foram enviados aos respectivos parceiros e co-financiadores.
O último protocolo, de parceria e co-financiação do ICN, foi assinado em 2006.
2. Definir a divulgação do projecto de forma adequada incluindo o logótipo e o conteúdo da
página web actualizado de acordo com os progressos no projecto.
No ano 2005 foi lançado o microsite dedicado ao Projecto: www.spea.pt/MIBA .
Paralelamente, a SPEA reestruturou o seu departamento de conservação, ficando neste
momento todos os projectos ligados à área marinha dentro do “Programa Marinho”,
que contará com um microsite especifico com ligação aos diversos projectos marinhos
da SPEA, incluindo o LIFE.
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A revista Pardela publicou em todos os seus números de 2005 e 2006 artigos de 2
páginas dedicados exclusivamente ao projecto LIFE. Estes artigos encontram-se no
Anexo F3 deste relatório.
O período abrangido por este relatório de progresso caracterizou-se pela recolha
sistemática e constante de dados oceanográficos, ambientais e de comportamento de
aves. A divulgação realizada resumiu os trabalhos realizados mas não foi realizado um
grande esforço nos media para apresentar resultados, que só começaram aparecer no
Inverno de 2006, após os primeiros tratamentos estatísticos das variáveis e logo das
analises dos percursos realizados pelas aves marcadas com compass-loggers.
No entanto foram preparados diversos artigos publicados nas seguintes revistas
e órgãos de comunicação social.
Tabela XIII: Artigos publicados na comunicação social
Titulo
Referente a
Data
A procura das aves
Projecto LIFE
Março 2005
marinhas
Projecto LIFE IBAs
Projecto LIFE da SEO
Novembro 2004
Marinas
Resultados
Resultados primeiro ano
Agosto 2005
preliminares del LIFE
IBAs Marinhas em
Portugal
SPEA Identifica áreas Projecto LIFE
Fevereiro 2005
mais importantes
para as aves marinhas
Projecto vai criar
Projecto LIFE nos Açores Setembro 2005
zonas de protecção no
Atlântico para aves
marinhas
“Áreas marinhas
Conservação dos
Setembro 2005
protegidas em
Oceanos
Portugal”
SPEA Lança um
Projecto LIFE
Agosto 2005
projecto pioneiro no
mundo
Aves Marinhas em
Observação de aves
Outubro 2005
Portugal
marinhas
Dia Mundial das
Observação de aves
Fevereiro 2007
Zonas Húmidas
marinhas
Dia Nacional do Mar
Congresso e workshop
Novembro 2006

Dias RAM
World Bird Festival

Observação de aves
marinhas
Dia Mundial de
Observação e aves
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Set-Out e Nov
2006
31 Out. 2006

Fonte
Magazine
Animal
La Garcilla
Boletim GIAM

Jornal Publico

Açoriano
Oriental

Mundo
Submerso
Pardela

Cores do
Campo
MedWet web
site
Açoriano
Oriental
Ciência.pt
Cienciahoje.pt
Diarioonline.pt
Jornal do
ambiente

41

Conferência Aves
Marinhas na Madeira
Aves Marinhas
seguidas por
emissores na região
Aves marinhas alvo
de estudo nos açores
Contando aves

marinhas
Conferencia

29 Agosto 2006

Diário de
Noticias
Açoriano
oriental

Trabalhos de campo do
projecto nos açores

10 Julho 2006

Trabalhos de campo na
ilha do Faial
Trabalhos marinhos no
IPIMAR

8 Julho 2006

Ciência.pt

20 Maio 2006

Publico

Exemplos de alguns destes artigos são inseridos no Anexo F3
Todas as outras sub-acções previstas foram resumidas no anterior relatório de
progresso e não sofreram alterações

8.12 F5 Coordenação entre o actual projecto e o projecto
“Áreas Importantes para as Aves (IBA) marinas en
España” submetido pela SEO- BirdLife
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Outubro 2004 a Outubro 2008
Estado: em curso
A colaboração existente entre os dois projectos continuou de forma exemplar. A
excelente comunicação existente entre as equipas técnicas e científicas teve como
exemplo a planificação das experiências piloto da acção C2 (marcação de aves através
do Rádio-tracking) e continuou nas diversas reuniões nacionais e internacionais
realizadas até data. Ao longo do ano 2006, as equipas de trabalho têm coordenado as
suas actividades com a finalidade de apresentar o primeiro rascunho de identificação
de IBAs marinhas no âmbito da Task Force da BirdLife International. Finalmente, o
coordenador e/ou assistentes do projecto da SEO/BirdLife estiveram presentes nas
reuniões das comissões executiva e consultiva do projecto.
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9. AVALIAÇÃO GERAL E CONCLUSÕES
9.1- Situação actual do projecto
O projecto começou no ano 2004 e neste momento foram ultrapassados os primeiros
dois anos do mesmo. Logo após a constituição da equipa do projecto foi necessária a
realização de um pedido de alteração do projecto, aprovada pela Comissão Europeia e
que permitiu melhorar a gestão das diferentes acções e adaptar o orçamento previsto às
necessidades reais dos trabalhos de campo.
Ao longo dos primeiros meses do projecto, muito especialmente durante a primeira
temporada de campo (2005) o objectivo foi treinar a equipa do projecto nas diversas
metodologias e protocolos necessários para a recolha de informação directa (compassloggers, rádio-tracking, seguimento por satélite, observações desde a costa ou
embarques) e indirecta (satélite). Por este motivo o volume total de dados foi muito
inferior ao conseguido no ano 2006.
Neste momento, podemos dizer que a recolha de dados tem ultrapassado todas as
expectativas, atingindo muito mais do inicialmente esperado. A tecnologia escolhida
para o seguimento individual das espécies de aves, os compass-loggers, tem
demonstrado a sua eficácia e sobretudo o seu valor de reutilização (muito mais elevado
que a tecnologia de seguimento por satélite utilizada por outros institutos).
A colaboração com parceiros chave como o Instituto Hidrográfico e a colaboração
contínua dos parceiros permitiu uma excelente cobertura da Zona Económica
Exclusiva de Portugal. Os diversos embarques realizados constituem a base do nosso
trabalho e neste momento a base de dados de observações é a maior da Península
Ibérica e uma das maiores da Europa. Por outra parte, a experiência adquirida na
marcação individual das espécies permitiu dividir a equipa em dois grupos que,
trabalhando paralelamente, conseguiram elevar consideravelmente o número de
colónias visitadas.
Precisamente através da experiência adquirida, a equipa de trabalho conseguiu
diferenciar quais as acções mais interessantes do ponto de vista dos objectivos do
projecto e do investimento (quer em material, quer em tempo, quer em staff)
necessário. A acção C2 de rádio-seguimento de pequenos procellariformes constitui um
exemplo desta capacidade adquirida.
Por outra parte, o projecto tem contribuído de forma decisiva ao debate internacional
de designação de critérios de identificação de IBAs marinhas. As SPEA, com a SEO, são
já consideradas entidades de referência na integração dos dados ornitológicos e
ambientais.
Neste momento o trabalho de campo previsto para 2007 e início de 2008 permite prever
uma excelente cobertura das espécies alvo de estudo e das áreas de alimentação, cria
ou repouso. No entanto, é necessário um maior esforço destinado à análise estatística
das variáveis ambientais, que permitam criar os modelos predictivos necessários e
aplicá-los no total da ZEE portuguesa.
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9.2- Constrangimentos identificados e soluções propostas
Todas as acções foram implementadas segundo o descrito na proposta inicial do
projecto e estão a ser implementadas sem complicações.
No entanto, e atendendo aos constrangimentos identificados nos pontos 1 e 2 do
formulário 2004-25 do projecto aprovado, são propostas ligeiras alterações à acção C1Seguimento de pequenos procellariformes com Rádio-tracking, que não representam
alterações significativas do ponto de vista orçamental.
Como referido no ponto 8.3 deste relatório, a obtenção de resultados significativos para
IBAs marinhas através da marcação com transmissores de rádio exige um enorme
investimento do ponto de vista logístico e humano, não previsto neste projecto. Como
exemplo do esforço necessário, estudos realizados nos Estados Unidos de América com
painhos de tamanho similar concluíram que apenas seria possível obter suficientes
localizações desta ave no mar através da utilização aviões de forma constante durante
semanas, incluindo a realização de voos nocturnos.
Como também foi referido com anterioridade, a inexistência de aviões ligeiros tipo
Cessna, que permitam a colocação de antenas nas suas asas, nos arquipélagos da
Madeira e Açores, impossibilitam a realização desta acção. A situação é ainda pior se
considerarmos que o 90% das colónias destas aves se encontram nestes arquipélagos.
Assim, é proposta a reestruturação do orçamento existente nesta acção para a
realização de censos marinhos específicos destinados a identificar os movimentos
costeiros destas aves e a contratação de pessoal externo que participe na análise dos
modelos estatísticos necessários para predizer a presença destas espécies no mar.

9.3- Inovação do projecto
O projecto LIFE IBAs Marinhas apresenta uma componente inovadora fundamental,
que é a extensão da Rede Natura 2000 ao meio marinho. As diversas iniciativas
europeias destinadas a expandir a rede terrestre existente ao meio marinho situam o
projecto da SPEA entre os primeiros e melhor colocados para servirem como exemplo
de identificação das áreas candidatas e de desenho das medidas de gestão propostas.
As metodologias de seguimento individual utilizadas nas aves, tais como os compasslogger, gps-logger ou rádio-tracking nunca tinham sido utilizadas anteriormente nos
procellariformes em Portugal e novamente tem elevado o perfil científico e tecnológico
da SPEA e da investigação nacional.
Finalmente, as análises estatísticas que agora começam vão permitir comparar diversos
métodos e seleccionar aqueles que tenham maior validade para o ambiente marinho
português.
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9.4- SITUAÇÃO FINANCEIRA ACTUAL
Na seguinte tabela pode ser consultada a situação actual de despesas do Projecto.

Categoria da Despesa
1
2
3
4
5

Total
dispendido

Custos
Totais

Percentagem
de gasto

313.410,14

760.753

41,2%

26.278,08

246.398

10,6%

66.559,59

247.273

27%

24.060,15

140.907

17%

0

0

7.454,23

49.470

15,1%

1.662,09

16678

10%

8.987,77

53253

16,9%

472.472,21

1.515.181

31,2%

Pessoal
Viagens
Assistência externa
Bens duradouros
Compra/Arrendamento
0

6
7
8

Consumíveis
Outros Custos
Despesas gerais
(overheads)

Total
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