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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.
Geolocator: Aparelho electrónico de registo de dados de posição da fauna que
recolhe informações através da duração das horas do dia e ocasionalmente
também da salinidade da agua.
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)
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).
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 de 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 de 2006 ao 30
Novembro 2007)
o A1 Análise cartográfica das zonas mais adequadas para a presença de aves no meio marinho
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 C6 Identificação das áreas mais adequadas à protecção de aves marinhas do Anexo I da
Directiva Aves em Portugal continental, Açores e Madeira através da aplicação dos critérios
IBAs para o meio marinho.
o C7 Caracterização das zonas importantes para as aves marinhas em Portugal e apresentação
das propostas de conservação adequadas para a protecção das aves marinha do Anexo I da
Directiva Aves
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 E4 Tradução para português e publicação do folheto sobre IBAs marinhas, a elaborar pela
SEO-BirdLife no âmbito do projecto “Áreas Importantes para as Aves (IBA) marinas em
España” submetido a financiamento LIFE-Natureza 2004
o E5 CD ROM em inglês e português para divulgação dos resultados do projecto junto da
população em geral
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

Nome e nº
da acção de
referência
A2

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

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

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

Situação

Terminada
A decorrer

3.

5000
Exemplares
Folheto
informativo em português

A1, A2, C3,
C4, C5, E4,
F5

Janeiro de 2007

Terminada

4.

2000 cópias de CD-ROM de
divulgação IBAs no meio marinho
em inglês e português

E4, E5

Dezembro
2007

A decorrer

de

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

Nome e nº da
acção de
referência
F3

1.

Contratação da equipa de projecto

2.

Workshop da Acção A2

3.

Marcação de aves com tecnologia de
seguimento

C1, C2

4.

Variáveis
que
influenciam
a
distribuição das aves marinhas no
mar identificadas e cartografadas

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

5.

Mapas de distribuição e tipos de uso
do meio marinho pelas aves
marinhas do Anexo I da Directiva
Aves em Portugal

6.

Critérios padrão de identificação de
zonas mais adequadas para a
protecção das espécies de aves

A2

Data limite
prevista de
ocorrência
Dezembro
de
2004
Setembro
de
2005
Agosto 2008

Situação

Cumprido
Cumprido
A decorrer

Maio 2008

A decorrer

A1, C1, C2,
C3, C4, C5, F5

Janeiro de 2008

A decorrer

A2, C3, C4, C5

Janeiro de 2007

Terminado
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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
7.

Lista das espécies de aves marinhas
do Anexo I da Directiva Aves para
as quais a abordagem “siteapproach” é adequada

A2, C3, C4, C5

8.

Propostas de medidas de gestão e
de
conservação
das
áreas,
identificadas e discutidas com
entidades competentes

C5,

Março de 2008

A decorrer

9.

Base de dados com zonas mais
importantes para as aves marinhas
do Anexo I da Directiva Aves e
espécies migradoras com ocorrência
regular em Portugal divulgada
junto
das
entidades
com
competências em matéria de
implementação de ZPEs

E3

Setembro
2008

de

A decorrer

10. Reuniões
com
entidades
competentes pela implementação da
Directiva Aves no meio marinho

F2

Outubro 2004Outubro 2008

A decorrer

Setembro
2008

A decorrer

11. Definição da calendarização de
designação de ZPEs no meio
marinho pelo Estado Português

Outubro
2007

de

de

Terminado

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 Out. 2008
Estado: A decorrer
Segundo o solicitado na carta enviada à comissão europeia no ano 2007, a Acção A1 está ligada
às análises estatísticas e geográficas resultantes da comparação com variáveis ambientais
(variáveis obtidas através da Acção C6 e C7). No entanto, é do interesse do projecto continuar
com esta actividade aberta até o final do mesmo para poder adquirir novos mapas ou
informações que melhorem a cobertura geográfica e ambiental deste projecto.
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Neste momento não estão previstas grandes compras de mapas ou materiais, no entanto, os
dados de aves marinhas recolhidos ao longo do ano 2007 estão ainda a ser inseridos no
computador (último embarque terminado apenas no dia 10 de Dezembro) pelo que ainda existe
a possibilidade de necessitar importar alguns dados de satélite. Através dos diversos contactos
realizados pela equipa do projecto e com o apoio dos parceiros a base de dados da SPEA obteve
a seguinte informação no âmbito desta acção:
- 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 desde 2004 até 2007 para toda a Zona Económica
Exclusiva portuguesa e distância a frentes de produtividade para a área dos Açores.
- Dados de descargas de pescado em Portugal (espécies comercializáveis, peso
descarregado e valores económicos). Este estudo foi efectuado pela Faculdade de
Ciências de Lisboa.
Em relação com a integração destes dados, foi escolhida uma grelha de 4x4 km para integrar os
dados ambientais e o seu posterior cruzamento com a presença de aves marinhas. Este tamanho
da grelha representa o máximo nível de resolução possível para os dados ambientais e
perimitirá uma melhor exactidao na previsão de areas importantes. Assim, já 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 permitiu desenvolver modelos
estatísticos para estimar a distribuição espacial das principais espécies de aves marinhas
encontradas em Portugal. Estes modelos estatísticos foram já implementados e são parcialmente
explicados na acção C6. A informação relativa às distribuições de aves é apresentada na acção
C3.
Neste momento 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. Infelizmente estes dados não estarão disponíveis no decorrer do presente projecto.
A experiência obtida pelos diversos tratamentos estatísticos destacaram algumas
variáveis ambientais, como p.ex. a distância à costa, a batimetria e a concentração de clorofila a,
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 C6.
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Tabela 1: Resumo das variáveis analisadas

Variáveis
Variáveis físicas
Batimetria
Distância à costa
Topografia de fundo
Temperatura
superficial da água
do mar (SST)
Intensidade do Vento
Salinidade da água
do mar
Variáveis bióticas
Clorofila a
Fluorescência

Valor previsto

Escala espacial

Disponibilidade

Indicador

Alto
Alto
Alto
Médio

Atlântico Norte
Atlântico Norte
Atlântico Norte
Atlântico Norte

Sim
Sim
Sim
Sim

Alto
Alto
Alto
Médio

Baixo
Médio

Atlântico Norte
Costa
continental

Sim
Sim

Baixo
Baixo

Alto
Alto

Sim
Sim

Alto
Médio

Distribuição de
peixes pelágicos
Distribuição de
cetáceos e tartarugas
Distância a frentes de
produtividade
Outras Variáveis
Actividade pesqueira
Áreas marinhas e/ou
costeiras protegidas
Populações costeiras

Indeterminado

Atlântico Norte
Costa
continental
-

Não

Indeterminado

Médio

Atlântico Norte

Sim

Baixo

Indeterminado

Atlântico Norte

Sim

Indeterminado

Indeterminado
Alto

Portugal
Atlântico Norte

Sim
Sim

Médio
Alto

Indeterminado

Portugal

Sim

Indeterminado

Exemplos das variáveis ambientais recolhidas encontram-se inseridos no anexo A1

8.2 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, estava planeada uma campanha de marcação
de Roques-de-castro Oceanodroma castro nos ilhéus dos Farilhões, na Reserva Natural das Ilhas
Berlengas. Esta Campanha (I) decorreu entre 15/11 e 26/12 de 2006, não tendo sido incluída, com
detalhe no anterior relatório intercalar.
Foi ainda incluída na planificação de 2007 uma campanha (II) dirigida à única espécie prevista
nos objectivos do projecto que ainda não tinha sido incluída nos teste de campo. Os objectivos
da campanha II incluíam a captura e marcação de 10 Pintainhos Puffinus assimilis nas ilhas
Selvagens com emissores rádio e detecção a partir de pontos fixos em terra durante 3 semanas.
Esta campanha não foi realizada, devido a alterações a que a SPEA é alheia, nas datas dos
transportes para esta ilha, o que causou um atraso que incompatibilizou a realização desta
campanha na época adequada para esta espécie.
Resultados da Campanha I (Dez 2006)


Foram capturadas e marcadas com emissores rádio 20 aves da espécie Oceanodroma
castro
A – Roques-de-castro Oceanodroma castro





Todas as 20 aves foram marcadas com emissores na zona dorsal. Os emissores
foram fixos com cianocrilamida (super-cola) à pele do dorso, por baixo das
coberturas dorsais.
Foram efectuados 8 transectos diurnos a 4000 pés (c. 1200 m) até 20 milhas da
costa em dois voos diferentes.
Foi efectuado um voo nocturno em que se realizaram 4 transectos.
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Todos os voos foram realizados menos de 10 dias após a marcação das aves,
para maximizar a hipótese de captação dos emissores que ainda deveriam estar
próximo da sua potência máxima de emissão (duração estimada entre 18 a 21
dias).
Foram detectadas 2 das 20 aves marcadas a partir do farol das Berlengas.
Foram detectadas 2 aves durante os 8 transectos diurnos.
Foram detectadas 4 aves durante os 4 transectos nocturnos.
No total foram detectados sinais de 5 das 20 aves da amostra.
Apesar de ter sido detectada uma parte muito significativa das aves marcadas
(25%), a origem do sinal situou-se sempre na colónia.
O alcance máximo determinado foi superior a 25 km de distância (possíveis de
determinar pois existem fortes evidências de a ave se encontrar em incubação
no ninho.

Figura 1. Transeptos diurnos e nocturnos realizados para detecção de Oceanodroma castro por
radio-tracking
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Figura 2: Altitudes dos voos para radio-tracking de O. Castro

Figura 3. Aves detectadas durante os transectos nocturnos

Conclusões
Os resultados da campanha I foram inconclusivos, no que respeita à definição de IBAs no mar.
A detecção de O. castro 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 desta espécie quando estas se
encontram fora da colónia, não sendo de grande utilidade para a definição de IBAs marinhas,
tal como se espera deste projecto.
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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 Outubro 2008
Estado: Em curso
À semelhança do ano 2006, também este ano a equipa de trabalho excedeu as suas melhores
expectativas, conseguindo totalizar no que ao ano 2007 diz respeito, 129 aves amostradas,
efectuando as mesmas 195 viagens de alimentação. Totalizando para o período global do
projecto, 219 aves que executaram 334 viagens (Tabela I).
Tabela I. Resultados sumários da aplicação de data-loggers em cagarras de 2005 a 2007.
No.
total de
viagens
24
1
10
6

Duração
minima
(dias)
1
1
1
1

Duração
maxima
(dias)
3
1
11
10

3

4

1

12

9

9

13

1

19

10
33
6
5
8

10
16*
6
5
8

31
43
7
10
12

1
1
1
1
1

11
7
12
18
13

8

7

1

9

1

16

11
43
46

11
17
19

6
9

20
18

17
72
63

1
1
1

14
13
3

8

6

2

12

1

8

219

146

22

Ano

Mês

Local

Aves

CL1

PL2

2005
2006

Setembro
Abril
Junho
Junho

Berlengas
Berlengas
Capelo (Açores)
Morro (Açores)
Graciosa
(Açores)
Desertas
(Madeira)
Faial (Azores)
Berlengas
Desertas
Berlengas
Berlengas
Sta. Maria
(Azores)
Corvo (Azores)
Corvo (Azores)
Berlengas
Selvagens
(Madeira)
Total

16
1
8
4

16
1
8
4

2

3

Junho
Julho

2007

Agosto
Setembro
Setembro
Abril
Junho
Julho
Julho
Agosto
Setembro
Setembro

3

GPSL3

23*

62

334

– Compass-logger.
– Pressure-logger.
3 – GPS-logger.
* - 18 viagens de C-L e 25 viagens de GPS-L.
1
2

3 Relatório de progresso LIFE IBAs Marinhas, SPEA

16

Com as campanhas deste ano, todos os diferentes grupos geográficos possuindo colónias de
cagarras ficaram amostrados, pelo menos uma vez (6 grupos, ver Figura 1). Sendo que a sua
maioria foi amostrada durante a incubação e alimentação às crias (pois já foram identificadas
diferenças óbvias nos padrões de distribuição entre estas duas fases do ciclo reprodutor). E no
caso particular das Berlengas, a juntar à amostragem efectuada este ano durante a incubação, o
local foi sujeito a 3 anos consecutivos de amostragem no período de alimentação às crias.

AÇORES
Grupo ocidental
Berlengas
Grupo central

Grupo oriental

MADEIRA
Desertas
Selvagens

Figura 1. Principais áreas de trabalho de campo projectadas para a aplicação dos compass- e
GPS-loggers, baseadas na sua localização geográfica e grupos de colónias mais importantes. Os
círculos amarelos assinalam os principais grupos a amostrar em 2007. A vermelho os locais já
sujeitos a amostragem em 2006.
À aplicação de compass-loggers executada previamente, juntámos este ano a utilização de 8
novos GPS-loggers (company: earth & ocean technologies, Kiel Germany). Estes dispositivos de
maior precisão e rapidez de obtenção de dados, além de acrescerem o número de indivíduos
sujeitos a seguimento individual, vieram incrementar o nosso conhecimento nas velocidades
médias de voo das diferentes populações de cagarra. Estes valores serão seguidamente
introduzidos no
A colocação destes novos GPS-loggers efectuou-se no dorso da ave, tentando colocá-los o mais
próximo do centro de gravidade da mesma (área entre as asas), de forma a torná-lo o menos
intrusivo possível para o comportamento das mesmas em alto-mar. O material de fixação
utilizado foi o mesmo que já se utilizava para os compass-loggers, apenas colocando pedaços de
menor largura de forma a diminuir o risco de perda do dispositivo. Para a remoção dos loggers,
recorreu-se à utilização de álcool etílico, de forma a humedecer a fita adesiva e assim retirá-la
sem perda de penas dorsais para a ave (Figura 1).
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Figura 1. Aspecto geral do GPS-loggers por colocar (esquerda) e colocado na ave (direita).

Resumo do calendário das campanhas de 2007:
Berlengas: 16 e 17 Abril
Berlengas: de 6 a 14 de Junho
Açores: de 24 de Junho a 19 de Julho no ilhéu da Vila do Porto, ilha de Sta. Maria (grupo
oriental dos Açores);
Açores: de 2 de Julho a 22 de Agosto na ilha do Corvo (grupo ocidental dos Açores);
Berlengas : de 24 de Agosto a 14 de Setembro;
Madeira : de 27 de Agosto a 15 de Setembro na Selvagem grande
(Consultar figura 1b no anexo C2 para a localização das áreas de estudo de 2007)
A análise dos dados obtidos
Neste momento encontram-se já disponíveis os percursos realizados de todas as aves marcadas
até à data (2005 a 2007), assim como foram efectuadas as primeiras análises básicas,
nomeadamente estimativas de densidade de kernel para os pontos de alimentação (compassloggers) ou localizações (GPS-loggers). 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 incremento adquirido através da utilização destes dispositivos, no
conhecimento do comportamento desta espécie quando em procura de alimento e ainda o que
se pretende efectuar de seguida em termos de análises estatística e modelação dos dados.
Resumo geral dos dados obtidos através da utilização de compass-, GPS- e pressure-loggers:
a)
Descrição da distribuição no mar das aves marcadas e a sua relação com as variaveis
oceanográficas. Análise particular das características de distríbuição de cagarras no mar
na época de nidificação nas colonias de Açores, Madeira e Berlengas
b)
Investigação das principais diferenças da sua distribuição no mar na época de
incubação e na época de alimentação às crias
c)
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)
d)
Bem como comparação da distribuição dos indivíduos amostrados em pelo menos 1
local em cada um dos diferentes grupos geográficos identificados para o período de
incubação e alimentação às crias e distribuição geral de todos os indivíduos amostrados
para esses mesmo períodos reprodutores
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e)
f)

Distribuição alimentar global (compass-loggers) de todos os indivíduos amostrados de
2005 a 2007 além da distribuição em alto-mar de cagarras em 2006 e 2007 (GPS-loggers).
Diferentes padrões de utilização do termocline para Selvagens, Corvo e Berlengas (N =
22).

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)
Exame da relação existente entre a dieta das aves (obtida através de lavagens
estomacais), as variáveis oceanográficas e a distribuição das aves (data-loggers) e do seu
alimento no mar.
d)
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 bio-indicadora da qualidade
ambiental. Amostras recolhidas de 563 indivíduos adultos e 80 crias (em 2006 e 2007).

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 Outubro 2008
Estado: em curso

8.5.1 CENSOS MARÍTIMOS
Os censos marítimos continuaram de forma quase ininterrupta ao longo do período
considerado neste relatório. Segundo o solicitado à comissão europeia neste ano de 2007, os
trabalhos relacionados com esta acção constituem o núcleo central da recolha de dados para o
projecto. Embora a quantidade de dados está a ser muito superior ao esperado, existem ainda
possibilidades de melhoria no que respeita a determinadas espécies ou ao seguimento
individual das mesmas com dispositivos electrónicos, pelo que foi decidido continuar com o
sistema de embarques e colaborações até o final do projecto.
A colaboração dos diversos parceiros continua a permitir a recolha de dados de forma constante
no continente e regiões autónomas. O arquipélago dos Açores, que foi alvo de um menor
esforço nos primeiros anos do projecto, foi objectivo principal dos nossos embarques ao longo
de 2007. Para conseguir esta melhora, a colaboração junto do Instituto Hidrográfico e do seu
projecto PLATCONT foi mais uma vez fundamental. As áreas inter-ilha e também os limites
exteriores da Zona Económica Exclusiva dos Açores estão a ser fortemente analisados e nestes
momentos os dados começam a chegar à sede da SPEA para sua inserção na nossa base de
dados.
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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 1 e na figura A estão resumidos os percursos efectuados de Dezembro de 2004 a Maio
de 2007, em que se observa um elevado aumento no esforço de observação, principalmente na
região dos Açores (com a ajuda do Programa POPA e do Instituto Hidrográfico) e da Madeira
(com a ajuda do Parque Natural da Madeira, do Museu da Baleia e do Instituto Hidrográfico).
Os dados de Junho de 2007 até ao presente dia, encontram-se em processamento, na fase de
introdução de dados. Desde Junho até Dezembro decorreram 2 embarques, de 1 mês de duração
cada, e estão ainda estão a decorrer mais 2 embarques, de 3 meses, a bordo de navios do
Instituto Hidrográfico. Na região da Madeira verificam-se, em média, 3 embarques por semana,
de um dia de duração cada. Novamente o prolongamento desta acção até o final do projecto vai
permitir disponibilizar os recursos necessários para contratar observadores ao bordo destes
navios.
Os resultados obtidos, em número de km percorridos e horas de observação, ultrapassam
claramente qualquer iniciativa semelhante na Europa ou no mundo para o tamanho da ZEE.
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. Assim, diversos parceiros nacionais e internacionais já mostraram a sua admiração
perante ao esforço realizado pela SPEA e parceiros.
Na tabela 1 Observa-se claramente como os maiores esforços de amostragem tiveram lugar no
ano 2 e 3 do projecto. O último ano do projecto será dedicado à recolha de dados mais
específicos em áreas menos estudadas ou de maior interesse para a caracterização de IBAs
Marinhas.

Tabela 1– Esforço de observação nos embarques marítimos entre Dezembro 2004 e Maio 2007,
com destaque para os embarques do Instituto Hidrográfico e IPIMAR. Dados recolhidos desde
Maio 2007 ainda em fase de inserção.

Total
12004
Ano
km percorridos (km)
675
Área (km2)
202
Unidades de observação 171
Horas de observação
14
Espécies de aves
Espécies aves aquáticas
Espécies Cetáceos
Número de aves (totais) 1154
1 Dezembro de 2004
2 de Janeiro a Maio de 2007

IPIMAR
2005
23782
7135
9524
794
77
60
15
43736

2006
35868
10765
13100
1092
78
58
20
65783
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17328
5234
8027
669
68
56
17
16738
2

2005
5574
1672
3923
327
53
45
3
26960

2006
5158
1547
3538
295
59
43
9
14333

IH
2007
8009
2439
2498
208
48
42
4
6979
2

2005
4148
1244
3035
253
47
35
8
2301

2006
9789
2937
7199
600
49
40
12
3140

2007
7732
2320
4921
410
38
30
8
4699
2

20

Figura A – Total de Embarques realizados no âmbito do projecto até Maio de 2007, sem
contabilizar os embarques realizados através do esquema POPA Açores (ver Acção C4 e C5). Os
dados recolhidos após desta data estão nestes momentos a ser inseridos na base de dados da
SPEA.

Uma descrição mais aprofundada da análise dos dados é apresentada nas Acções C4, C5 e C6.

8.5.2 CENSOS AÉREOS
Através de observações costeiras e compilação de dados de observadores voluntários, foi
identificada uma área importante de invernada para Pardela-balear Puffinus mauretanicus e
escolhido o método dos censos aéreos para delimitar e recensear esta área. Foi assim projectada
uma nova campanha de censos aéreos, planeada para ter início em 23 de Dezembro de 2007 e
finalizar a 6 de Janeiro de 2008.

3 Relatório de progresso LIFE IBAs Marinhas, SPEA

21

Fig. 4 – Plano preliminar de campanha de vôos a realizar em Dez 2006 / Jan 2007 para delimitar áreas de
interesse para Pardela-balear Puffinus mauretanicus

Esta campanha, limitada geográfica e temporalmente tem como principal objectivo delimitar de
forma precisa uma zona de Invernada regular de uma espécie marinha prioritária, reconhecida
como uma das mais ameaçadas da actualidade, bem como estimar a sua população nesta área.
Com o final desta campanha e análise dos dados da mesma não estão de momento previstos
mais censos aéreos no âmbito desta acção, sem prejuízo de, após análise final dos dados, se
definirem alguns vôos complementares para esclarecimento de detalhes ainda necessários.
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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 I 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 I - 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
Cobertura do
POPA (%)

20

17,5

20

14,5

10

13

13

11

9

53

63

52

59

59

49

57

55

60

Os observadores receberam formação específica a qual incluíu um módulo exclusivo sobre aves
marinhas, onde foram sublinhados os objectivos e a importância do projecto LIFE – IBAs
Marinhas. 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.
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.
Tendo em conta os objectivos do projecto, e coerência no procedimento de amostragem, foram
considerados apenas os dados recolhidos entre 2002-2006. Durante este período foram
realizados 9183 snap-shots (registos dos formulários Avistamentos de Aves). Este método consiste
na contagem de todas as aves observadas à volta da embarcação em 6 períodos diários fixos (9h,
11h, 13h, 15h, 17h e19h). A informação das aves foi recolhida por classe de abundância que
posteriormente foi convertida a valores contínuos atribuindo o valor médio da classe de
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abundância às observações. Quando não se observou aves no período de contagem, foi
registado zero na base de dados. Apenas foram consideradas as aves observadas até 300 metros
de distância da embarcação.
Considerando a localização dos dados de Avistamentos de Aves, a área de estudo situa-se na ZEE
2

dos Açores (36º39’N-39º58’N e 24º26’W-31º26’W), incluindo aproximadamente 66000 mn , cerca
de ¼ da ZEE dos Açores.
A Figura 1 apresenta o nº total de snap-shots realizados em cada célula de 1x1 milha náutica
entre o período 2002-2006. Durante este período, verificou-se um maior esforço de amostragem
junto às ilhas e em alguns montes submarinos (ex. “Princesa Alice”).

Figura 1 – Nº total de avistamentos realizados entre 2002 – 2006, por célula de 1mn2, nos Açores
no âmbito do POPA.
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). O Cagarro, a Gaivota e o
Garajau foram as espécies mais frequentemente observadas (Tabela II).
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Tabela II- Número e percentagem de presenças das aves marinhas no total de snap-shots
realizados no âmbito do POPA entre 2002 e 2006.
Nº de presenças
Presença (%)
Cagarro

5883

64.17

Cagarro de Coleira

259

2.82

Garajau

2376

25.87

Gaivota

4176

45.48

Frulho

24

< 1.00

Painho

125

1.36

Alma-Negra

5

< 1.00

TOTAL

9183

Verificou-se uma maior intensidade de amostragem nos meses de Junho, Julho e Agosto com
mais de 2000 snap-shots realizados nesses meses no total de período de dados (2002-2006) e
foram observadas aves em mais de 80% do total de snap-shots. O número médio da aves
observadas variou por espécie (≈20 Cagarros e ≈3 Garajaus por avistamento) e por mês (Tabela
III).
Tabela III- Número total de snap-shots realizados por mês durante 2002 e 2006 e número médio
de indivíduos observados por avistamento.
Nº médio de ind. por snap-shot
Snap-shots

Cagarros

Garajaus

Maio

1164

22.7

0.4

Junho

2132

23.4

0.8

Julho

2271

37.2

2.9

Agosto

2309

53.8

13.9

Setembro

1088

17.6

5.1

Outubro

219

2.0

0.2

INFORMAÇÃO AMBIENTAL
Foram compilados 2 tipos de informação na base de dados ambiental: parâmetros
oceanográficos mensais, Temperatura de Superfície do Mar, Concentração de clorofila-a,
Distância a Frentes de Produtividade e Informação de Ventos (intensidade, componente
meridinal, componente zonal e divergência) para o período entre 2002 e 2006, bem como,
variáveis topográficas, Batimetria, Declive do fundo, Distância à costa e Distância aos montes
submarinos, para a região dos Açores. Todas as variáveis ambientais foram integradas e
analisadas no SIG desenvolvido. A Tabela IV resume os parâmetros compilados e as fontes
utilizadas para a sua obtenção.
Apesar da informação anteriormente recolhida (descrita no relatório intercalar), foi necessário
processar dados de satélite (AVHRR e MODIS), obtidos pela estação dos Açores “HAZO”
HRPT (Martins et al., 2001) e processados pelo IMAR-DOP/UAç (Figueiredo et al., 2004), com o
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objectivo de se obter dados oceanográficos numa resolução maior (≈ 1.2 km). Para cada sensor
foram processados os valores médios e as medianas mensais mas optou-se por utilizar as
medianas mensais para excluír valores extremos (outliers).
Tabela IV - Dados compilados no âmbito do projecto IBAs. (Temperatura de Superfície do Mar
(SST); Concentração de Clorofila-a (CHL-a).
Resolução
Valores
Parâmetros
Fonte de dados
espacial
utilizados
SST (ºC)

≈1.2 km

Mediana*

CHL-a (mg/m3)

≈1.2 km

Mediana*

Distância a Frentes (Km)

-

Mínimo

Ventos
(divergência, meridional,
zonal e velocidade)
Batimetria

≈1 nm

Média

1min

“Hazo” HRPT station in the Azores
(sensor AVHRR)
(http://oceano.horta.uac.pt/detra/)
http://oceano.horta.uac.pt/detra/
(sensor MODIS)
Parâmetro derivado (SST e CHL-a)
European Remote Sensing Satellites ERS-1
e ERS-2 (CERSAT)
http://www.ifremer.fr/cersat/en/index.ht
m
Informação de Lourenço et al. 1998

Distância à costa

Mínimo

Parâmetro derivado

Distância a montes
submarinos
Declive do fundo do mar

Mínimo

Parâmetro derivado

≈1 nm

Parâmetro derivado

* para excluir os valores extremos.
O tema Distância a Frentes de Produtividade (Tabela IV) 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 1 milha náutica de resolução.
O tema de batimetria utilizado apresenta uma resolução espacial de 1min2 (Lourenço et al.,
1998). A informação da localização dos montes submarinos (> 1000m de altura) foi extraída do
trabalho de Morato et al. (in press).

3 Relatório de progresso LIFE IBAs Marinhas, SPEA

26

Figueiredo, M., A. Martins, P. Castellanos, A. Mendonça, L. Macedo, M. Rodrigues, V. Lafon,
and N. Goulart. 2004. “HAZO: a software package for automated AVHRR and SeaWiFS
aquisition and processing”, Arquivos do DOP, Série Relatórios Internos, 3/2004, 92 pp.
Agosto.
Lourenço, N., J.M. Miranda, J.F. Luis, A. Ribeiro, L.A. Mendes Victor, J. Madeira, H.D.
Needham. 1998. Morpho-tectonic analysis of the Azores volcanic plateau from a new
bathymetric compilation of the area. Marine Geophysical Researches, 20: 141-156.
Martins, A. M., P. O. Castellanos, M. Figueiredo, A. Mendonça, and L. Macedo. 2001.
Implementação de Técnicas de DETecção Remota nos Açores (DETRA) -Estudo da
Variabilidade de Mesoscala e Apoio às Pescas, 1, IMAR-DOP/UAç, relatório científico e
financeiro interino de progresso submetido a SRAPA/DRP, Horta, Açores, Portugal, 43 + 4
pp., Agosto 2001.
Morato, T., M. Machete, A. Kitchingman, F. Tempera, S. Lai, G. Menezes, R.S. Santos, and T.J.
Pitcher, (in press). Abundance and distribution of seamounts in the Azores. Marine
Ecology Progress Series.
Valavanis, V.D., I. Katara, A. Palialexis, 2005. Marine GIS: Identification of mesoscale oceanic
thermal fronts. International Journal of Geographical Information Science, 19(10): 11311147.

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
Com o objectivo de melhorar o resultado dos modelos obtidos nas análises anteriores, foi
decidido pela equipa do projecto aumentar a resolução das análises, pelo que, a área de estudo
foi dividida numa grelha de 1x1 mn, constituída por um total de 66000 células (330x200 células).
Contudo, muitas células apresentaram poucos registos ou não tinham informação associada.
Deste modo, para cada mês foram calculados os valores médios de cada parâmetro ambiental e
o valor médio de aves marinhas avistadas, por espécie, para cada célula, resultando em n= 8304
registos.
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
Os valores médios mensais dos valores medianos das imagens de SST e CHL-a obtidos entre
2002 e 2006 são apresentados na Figura 2. Na região dos Açores, observa-se um aquecimento
das águas superficiais na Primavera, atingindo valores médios mais elevados (> 23ºC) no Verão
(coincidente com o período POPA).
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Figure 2 - Valores médios da Temperatura de superfície do mar (SST) e Concentração de
clorofila-a (CHL-a) na área de estudo entre 2002 e 2006. Barras verticais indicam o desvio
padrão dos valores médios de clorofila-a.
Os valores médios de Concentração de Clorofila-a apresentam um comportamento simétrico,
com valores mais elevados de temperatura associados com menores concentrações de clorofilaa.
A região dos Açores é caracterizada por menores intensidades de vento entre Maio e Setembro
(coincidente com o período do POPA), atingindo os valores mínimos em Julho (< 5 m/s). A
componente meridional indica que nesta região os ventos predominantes têm direcção NorteSul entre Abril e Novembro e direcção contrária entre Dezembro e Março. Os valores positivos
da componente zonal do vento indicam uma predominância de ventos com direcção Oeste-Este
ao longo do ano (Fig. 3).
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Figura 3 – Valores médios mensais das componentes do vento na região dos Açores: a)
velocidade vento, b) divergência do vento, c) componente meridional, e d) componente zonal.
MODELAÇÃO ESTATÍSTICA
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 análise estatística foi utilizado o programa R. A Tabela V apresenta os coeficientes de
correlação de Pearson obtidos entre todas as variáveis ambientais, calculados com base nos
valores médios obtidos em cada célula por mês e ano, o que permitiu averiguar as relações
entre as diversas variáveis ambientais e avaliar se existia informação redundante.
Tabela V – Coeficientes de correlação de Pearson calculados entre os parâmetros ambientais. Os
valores a negrito indicam coeficientes de correlação significantes (p – value < 0.01).
Prof.

Dist.

Dist.

costa

montes

Declive

SST

CHL

Dist.

Vento

Vento

Vento

Vento

Frentes

diverg.

merid.

veloc.

zonal

Profundidade

1.00

Dist. costa

0.37

1.00

Dist. montes sub.

0.08

-0.34

1.00

Declive fundo

-0.24

-0.28

-0.01

1.00

SST

-0.10

-0.09

0.14

0.10

1.00

CHL

-0.09

0.05

-0.09

-0.07

-0.52

1.00

Dist. frentes

0.09

-0.14

0.13

0.03

-0.15

0.01

1.00

V. divergencia

-0.07

-0.08

-0.11

0.01

-0.01

0.22

-0.02

1.00

V. meridional

-0.02

-0.01

0.08

-0.02

-0.21

0.24

0.18

-0.12

1.00

V. velocidade

-0.11

-0.05

-0.06

0.01

-0.39

0.09

0.02

-0.28

0.07

1.00

V. zonal

0.01

0.14

0.03

-0.07

-0.28

0.26

0.02

0.05

0.12

0.39

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 (Cagarro e Garajaus), 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,
Distância à Costa, Distância aos montes submarinos, Declive do fundo, e também, a
Temperatura de Superfície do Mar e Concentração de clorofila-a. (Tabela VI).
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Tabela VI – Coeficientes de correlação de Pearson calculados entre o número médio de aves
observadas (log10) e os valores médios dos diversos parâmetros ambientais. Os valores a
negrito indicam coeficientes de correlação significantes (p-value > 0.01).

Profundidade
Dist. costa
Dist. montes sub.
Declive fundo
SST
CHL
Dist. frentes
V. divergencia
V. meridional
V. velocidade
V. zonal

Cagarro
-0.27
-0.20
0.11
0.11
0.02
0.05
0.00
0.04
0.00
0.01
0.02

Garajaus
-0.30
-0.32
0.21
0.17
0.28
-0.12
-0.03
-0.02
-0.01
0.02
-0.09

Foram criados modelos lineares generalizados (GLM) para os Cagarros e Garajaus,
separadamente, o que permitiu determinar quais as variáveis ambientais que melhor explicam o
seu comportamento, ou seja, a variabilidade do número de avistamentos obtida. Tendo em
conta a variabilidade intra-anual (fase de reprodução, factores ambientais, disponibilidade de
alimento, etc) foi introduzida a varíável “Mês” nos modelos. Na Tabela VII é apresentado um
resumo dos modelos mais recentes criados para cada espécie com base nos dados recolhidos
pelo POPA. Os melhores resultados foram obtidos aquando da utilização da família de
transformações quasipoisson e a função link=log.
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Tabela VII – Resumos dos modelos GLM (n= 6951) e percentagem de contribuição de cada
variável ambiental isoladamente (nível de significância: p-value < 0.05) para explicar a
variabilidade do número de Cagarros e Garajaus observados.
Cagarros

(Intercept)
log10(Shore_dist + 1)
Depth
Seamounts_dist
Month
Month6
Month7
Month8
Month9
Month10
W_meridional
CHL
I(CHL^2)
W_speed
I(W_speed^2)

Estimate
-0.807
-0.497
0.000
0.007

Std. Error
1.661
0.117
0.000
0.001

-0.757
-0.223
-0.255
-0.609
-0.584
-0.090
3.988
-6.184
1.393
-0.112

0.144
0.189
0.171
0.190
0.458
0.038
1.647
2.525
0.523
0.043

Garajaus
%
0.83
1.09
0.95
1.50

0.25
0.28
0.35
0.33
0.31

(Intercept)
log10(Shore_dist + 1)
W_zonal
I(W_zonal^2)
Seamounts_dist
Month:
Month6
Month7
Month8
Month9
Month10
W_speed

Estimat
e
-0.352
-1.748
-0.133
0.091

Std.
Error
0.565
0.111
0.023
0.010

0.006

0.001

-0.201
1.341
2.000
1.242
-0.788
0.184

0.298
0.263
0.241
0.249
0.439
0.085

Null deviance

377869

Null deviance

57115

Residual deviance

335466

Residual deviance

33139

Resid. Df

6937

Resid. Df

6940

Pseudo- R2

0.11

Pseudo- R2

0.42

%
10.2
1.1
2.7
0.6
8.5

0.2

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 pelos parâmetros
Distância à Costa, Distância aos Montes Submarinos, Ventos e
também pelo Mês.
Contrariamente, os modelos obtidos para o Cagarro foram pouco explicativos, apresentando
um valor de Pseudo - R2 de 0.11, pelo que o comportamento desta espécie deve ser influenciado
por outros factores, como por exemplo, disponibilidade de alimento. As Figuras 4 e 5
apresentam a simulação dos efeitos de cada variável (significativa) na abundância de Cagarros e
Garajaus, respectivamente. De cada vez, é apenas simulado o efeito de uma variável, mantendo
os efeitos das restantes variáveis fixos.
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Distancia à costa (km)

Profundidade (m)

Distancia a montes submarinos (km)

Vento meridional (m/s)

CHL-a (mg m-3)
Velocidade vento (m s-1)
Figura 4 – Simulação dos efeitos das variáveis significativas, resultantes dos GLM, na
abundância de Cagarros. (p1: nº de aves)
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Distancia à costa (km)

Distância a montes submarinos (km)

Vento zonal (m s-1)
Velocidade vento (m s-1)
Figura 5 – Simulação dos efeitos das variáveis significativas, resultantes dos GLM, na
abundância de Garajaus. (p1: nº de aves)
Tendo em conta que os dados de Avistamentos de Aves podem apresentar auto-correlação,
estes foram modelados geo-estatísticamente, através da modelação de variogramas dos resíduos
resultantes dos GLM, para analisar a estrutura espacial dos dados. Este processo pretende
captar a variabilidade dos dados que não é explicada pelos factores ambientais. Os resultados
indicaram que estas espécies apresentam pouca-moderada estrutura espacial, o que
significativa, que o nº de aves observadas pode variar consideravelmente entre células vizinhas.
Deste modo, a componente espacial associada às estimativas do GLM, produziram uma
estimativa da abundância das aves baseada nas variáveis ambientais e na estrutura espacial dos
dados de aves, o que permitiu melhorar as nossas estimativas de distribuição das aves marinhas
nos Açores. Através da técnica de block kriging, os dados foram interpolados para toda a área de
estudo, com uma resolução de 1x1 milha náutica, considerando a influência dos dados
ambientais na abundância das aves (Fig. 6). O Cagarro apresenta um padrão de distribuição
mais amplo na área de estudo, apesar de a partir de Junho se concentrar mais junto às ilhas e
em alguns montes submarinos (ex. Princesa Alice), coincidindo com o período de eclosão dos
ovos e alimentação das crias. Contrariamente, os Garajaus concentram-se, essencialmente, junto
da costa. No entanto, em Agosto apresentam-se mais dispersos em redor das ilhas.
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CONSIDERAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS:
- A variabilidade do número de Cagarros e Garajaus avistados no âmbito do POPA entre 2002 e
2006 está associada com o Mês e Distância à costa, essencialmente.
- Os Cagarros e os Garajaus estão associados com as colónias e zonas adjacentes durante a
eclosão e alimentação das crias.
Futuramente será necessário:
- Avaliar a situação das colónias através da análise da evolução dos dados de census realizados
no Arquipélago.
- Avaliar se existe sobreposição de utilização do espaço entre as aves marinhas e a frota de
atum, esta utiliza as zonas costeiras para a pesca de isco vivo, e avaliar se existe algum impacto
negativo desta actividade.
- Analisar dados de outras fontes (campanhas hidrográfico, data-loggers, etc) para obter
informação sobre a utilização de zonas offshore pelas aves marinhas.
- Modelação dos dados espaciais de outras espécies (ex. Painho).
Os resultados obtidos através do desenvolvimento desta Acção (C5), foram apresentados no
Simpósio Europeu “Marine Protected Areas as a Tool for Fisheries Management and Ecosystem
Conservation” que decorreu em Múrcia, Espanha, entre 25 e 28 de Setembro de 2007.
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Figura 6 –Mapas das estimativas de distribuição espacial de Cagarros e Garajaus por mês.
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8.8 Acção C6- Análise global da informação e identificação
cartográfica das áreas
Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: Junho 2007- Maio 2008
Estado: em curso
Análise de censos visuais marítimos
Como análise preliminar dos censos visuais marítimos calculou-se a densidade para cada
espécie de ave (nº de indivíduos por km2) (exemplos do tipo de informação obtida com as
densidades estão disponíveis em relatórios anteriores).
A densidade de cada espécie foi modelada em função de diversas variáveis preditivas (obtidas
previamente pela Acção A1) através de regressão múltipla, utilizando Modelos Generalizados
Lineares (GLM). Utilizou-se também a combinação de estimativas de regressão com estimativas
geostatísticas (obtidas por krigagem) dos resíduos dos modelos de regressão, adicionando
informação espacial. A utilização destas metodologias permitiu compreender melhor a
distribuição de aves marinhas na costa continental portuguesa, utilizando como informação
auxiliar os parâmetros ambientais com maior influência nas áreas amostradas. Este tipo de
técnicas, associadas ao processamento da informação espacial em SIG, indicaram ser uma mais
valia na estimação de distribuição de aves marinhas.
Como exemplo demonstrativo da metodologia utilizada pelo projecto para determinar a
distribuição das várias espécies-alvo do projecto apresentam-se os resultados da espécie
Alcatraz (Morus bassanus) para 3 campanhas de observação de aves decorridas no ano de 2005.
Esta espécie foi alvo de um estudo mais aprofundado tendo dado origem a uma tese de
mestrado, realizada no âmbito do projecto. Esta tese teve como principal objectivo servir de
base para o desenvolvimento da metodologia estatística a ser utilizada pelo projecto LIFE IBAs
Marinhas.
Os resultados obtidos através desta análise estão neste momento a ser aplicados a todas as
outras espécies do Anexo I alvo de estudo neste projecto e prevê-se a sua análise em detalhe ao
longo da primavera do ano 2008, com o objectivo de identificar as áreas mais importantes para
cada espécie e a sua validação definitiva pela equipa cientifica do projecto no mês de Abril
desse ano.
Distribuição de Alcatraz na costa Portuguesa
Metodologia
Para a realização deste estudo foram obtidos, processados e utilizados diversos tipos de
informação: censos visuais de Alcatraz (informação biológica) recolhidos no âmbito do projecto
a partir de navios de Investigação científica do IPIMAR; diversos parâmetros ambientais
recolhidos in situ, aquando a realização dos censos visuais de Alcatraz e processados para o
presente estudo; parâmetros ambientais obtidos para toda a área de estudo a partir de imagens
de satélite disponibilizadas pela Internet; e informação topográfica, cedida pelo Instituto
Hidrográfico e o Instituto do Ambiente. As densidades de Alcatraz observadas foram
relacionadas com as variáveis ambientais através de modelização empírica, com aplicação de
métodos de regressão e geo-estatísticos.
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Informação Ambiental
A informação ambiental recolhida integrou diversas variáveis para os meses em estudo –
Fevereiro, Abril e Novembro de 2005. As variáveis foram divididas conforme o tipo de
informação e o formato em que foram recolhidas.
As campanhas do IPIMAR permitiram a recolha de dados in situ de temperatura da água do
mar a 3 metros de profundidade, salinidade e fluorescência. A partir do download da internet
de imagens de satélite obtiveram-se dados de concentração de clorofila a, temperatura
superficial da água do mar (também designada por SST – Sea Surface Temperature) e
intensidade do vento. Para além das variáveis ambientais mencionadas obtiveram-se variáveis
topográficas: batimetria e distância à costa, para a área de estudo. Todas as variáveis foram
integradas e processadas num Sistema de Informação Geográfica (SIG) especialmente
desenvolvido para o projecto (Quadro 2.1).
Quadro 2.1 – Resumo da informação ambiental e topográfica incluída neste estudo.

Resolução
espacial
≈ 4 km

Valores
utilizados
Média

http://poet.jpl.nasa.gov/

≈ 0.31 km

Média

Ipimar

≈ 0.31 km

Média

Ipimar

CHL-a (mg/m3)

≈ 9 km

Média

Fluorescência (volts)
Intensidade do Vento
(m/s)
Batimetria (m)

≈ 0.31 km

Média

≈1.2 km

Média

≈ 4 km

Média

Distância à costa (m)

≈ 4 km

Média

http://reason.gsfc.nasa.gov/OPS/Giova
nni/mpcomp.ocean.shtml
Ipimar
http://www.ifremer.fr/cersat/en/data/d
ownload/gridded/mwfqscat.htm
Instituto Hidrográfico
Calculada através da linha de costa
obtida na página do Instituto do
Ambiente

Parâmetros
SST (ºC)
Temperatura a 3 m
(ºC)
Salinidade

Fonte de dados

Informação topográfica
Para além dos dados anteriormente mencionados foram também integrados no SIG dados
adquiridos ou facilitados por diversas instituições. Através do Instituto Hidrográfico (Marinha
Portuguesa) obtiveram-se dados relativos à batimetria do Oceano Atlântico Norte, localização e
informação sobre a topografia de fundo do Atlântico Norte, correspondente a montes
submersos, fossas abissais, bancos, canhões e outros, plataforma continental, limites da ZEE
portuguesa e principais rotas marítimas. Através da página de Internet do Instituto do
Ambiente foi possível fazer o download da informação relativa à linha de costa de Portugal
continental.
Informação biológica
No ano de 2005, uma equipa de dois ornitólogos por embarcação, embarcou durante as
campanhas regulares efectuadas pelo IPIMAR, para a avaliação de stock de sardinha, com o
intuito de realizar censos visuais marítimos especialmente dirigidos para aves marinhas. Nestes
censos procedeu-se à recolha de dados relativos a aves e também a outras espécies tais como
cetáceos, tartarugas e outros.
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As campanhas realizaram-se nos meses de Janeiro/Fevereiro a bordo do navio de investigação
(NI) Capricórnio, e nos meses de Abril/Maio e Novembro a bordo do NI Noruega. As
campanhas, com uma duração aproximada de 1 mês, foram denominadas pelo seu mês mais
representativo:
- Campanha Fevereiro, de 28 de Janeiro a 24 de Fevereiro,
- Campanha Abril, de 11 de Abril a 9 de Maio e
- Campanha Novembro, de 11 a 30 de Novembro.
Modelos Lineares Generalizados com todas as variáveis – GLM1
Com o intuito de averiguar as relações entre as diversas variáveis ambientais e a densidade de
Alcatraz, foram realizados modelos de regressão múltipla com consideração de todas as
variáveis (parâmetros ambientais) em estudo tendo como base os valores médios obtidos para
cada ponto de observação e para cada mês – GLM1. Todos os cálculos foram feitos em R, versão
2.4.0., um programa estatístico de distribuição gratuita (http://www.r-project.org/). Tendo em
conta o diferente comportamento desta espécie de acordo com a sua fenologia, realizou-se um
modelo para cada mês em estudo (Fevereiro, Abril, Novembro).
Para a análise estatística deste estudo utilizaram-se valores de densidades de Alcatraz (nº de
aves/km2) como variável dependente. Estes dados apresentaram um elevado número de zeros
(pontos de observação sem Alcatraz), pelo que se optou pela utilização de GLM, com família
quasi-Poisson, que usa uma função logarítmica da variável de reposta com parâmetros de
dispersão apropriados para os dados (sobre-dispersos).
Das variáveis preditivas ou independentes (variáveis ambientais) seleccionaram-se as
ecologicamente relevantes como variáveis potenciais para o modelo de regressão. As variáveis
independentes contínuas foram testadas para normalidade e transformadas (logaritimização –
base e) quando necessário.
Foram considerados dois tipos de relações entre a densidade de Alcatraz e cada uma das
variáveis preditivas contínuas: linear (1ª ordem) e quadrática (2ª ordem). A primeira, linear (x),
corresponde ao efeito, positivo ou negativo (tendência), da variável preditiva, representada por
uma linha recta. A segunda, quadrática (x+x2), permite uma responsa curvilínea, Gaussiana.
Algumas variáveis preditivas, tais como estado do mar e material flutuante, são factores
(variáveis em classes).
Construiu-se primeiro um modelo “completo” de regressão múltipla para cada mês em estudo,
com utilização de todas as variáveis disponíveis à excepção da visibilidade (Quadro 2.3). As
variáveis contínuas (eventualmente transformadas) foram incluídas com um termo linear e um
quadrático.
Quadro 2.3 – Variáveis utilizadas nos modelos GLM 1.
Nome
Código
Estado do mar
SEASTATE
Material flutuante
FLOATING
Profundidade
BATIMETRY+ BATIMETRY2
Distancia à costa
DISTCOAST+ DISTCOAST2
Clorofila a
log(CHL) + log(CHL)2
Temperatura superficial da água do mar log(SST) + log(SST)2
Intensidade do Vento
WIND + WIND2
Temperatura superficial da água do mar I_TEMP + I_TEMP2
Salinidade
I_SAL+ I_SAL2
Fluorescência
log(I_FLUOR) + log(I_FLUOR)2
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Partindo de este modelo máximo, utilizou-se o processo de selecção stepwise backward, que
elimina sucessivamente as variáveis menos significantes (usando a função “drop1” do R). O
critério de selecção utilizado foi o AIC (Akaike, 1977 in Krishnaiah, 1977), que se torna mais
restritivo à medida que o modelo se torna mais complexo (ou seja, quanto mais variáveis se
encontrarem no modelo mais significante tem que ser uma variável para ser aceite no modelo).
Só se considera eliminar a parte linear duma variável (x) quando o quadrado da mesma (x2) foi
eliminado. A selecção parou quando nenhuma das variáveis (ou seus quadrados) no modelo se
revelava não significante de acordo com o AIC.
A partir dos modelos finais obtidos para cada mês, efectuaram-se previsões para os pontos de
amostragem (Grelha 1), e calcularam-se os erros entre as densidades observadas e as previstas
pelo modelo.
Modelos Lineares Generalizados com variáveis de detecção remota e topografia – GLM2
Para obter estimativas de densidades para toda a área de estudo, realizou-se um segundo
conjunto de modelos, considerando apenas as variáveis preditivas de detecção remota e
topografia, disponíveis para toda a área em estudo (Grelha 2) – GLM2. As variáveis utilizadas
para os GLM 2 foram as descritas no quadro 2.4.
Quadro 2.4 – Variáveis utilizadas nos modelos GLM 2.
Nome
Código
Profundidade
BATIMETRY+ BATIMETRY2
Distancia à costa
DISTCOAST+ DISTCOAST2
Clorofila a
log(CHL) + log(CHL)2
Temperatura superficial da água do mar log(SST) + log(SST)2
Intensidade do Vento
WIND + WIND2

Tipo
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua
Contínua

Os modelos foram construídos do mesmo modo como os GLM1. A partir dos GLM2 finais para
cada mês, obtiveram-se previsões para toda a área em estudo (Grelha 2) e os respectivos erros
de previsão.
Correlação espacial a partir de GLM 2
Considerando que os modelos de regressão, quando aplicados a fenómenos naturais,
habitualmente apenas explicam uma pequena parte da variação total observada – geralmente
por falta de variáveis preditivas relevantes – os resíduos inerentes a esses modelos são grandes.
Esses resíduos mostram frequentemente autocorrelação espacial, ou seja, resíduos de amostras
próximas tendem a ser mais semelhantes do que resíduos de amostras distantes, um fenómeno
que pode ser aproveitado para melhorar as previsões do modelo de regressão.
Pebesma et al. (2000) sugeriram combinar estimativas de regressão com estimativas
geostatísticas (obtidas por krigagem) dos resíduos dos modelos de regressão. Assim, adicionase a informação espacial contida nos resíduos, não explicada pelas variáveis preditivas do
modelo de regressão, à estimativa da regressão, o que pode melhorar a previsão.
Este método foi aplicado aos modelos GLM 2. A autocorrelação residual de cada GLM 2 foi
quantificada e modelada. Calculou-se o semivariograma, ou variograma em linguagem
geostatística corrente, empírico dos resíduos estandardizados de Pearson. Foi aplicado um
modelo ao variograma, tendo-se recorrido a Block kriging para combinar os resultados da
regressão com os da krigagem e assim efectuar uma previsão para cada quadrícula de 4 por
4km. Este procedimento forneceu também um erro de estimativa, a variância da krigagem, cuja
raiz quadrada é comparável ao erro de estimativa da regressão. Os modelos foram assim
melhorados, sobretudo na zona amostrada, pois longe dela a autocorrelação não é quantificável
e a previsão baseou-se apenas na regressão (Bio, 2007). Uma descrição detalhada do
procedimento pode ser encontrada em Pebesma et al. (2000, 2005).
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Resultados
As densidades de Alcatraz calculadas para as amostras variam geralmente entre o zero (75%
das amostras) e poucas dezenas de aves por km2 (Figura 3.8). Em Fevereiro observou-se um
valor excepcional de 720 aves/km2, possivelmente devido à passagem de uma embarcação de
pesca a menos de 2 km da zona de observação. Este valor foi considerado um outlier, não
representativo dos dados em geral, e removido. Mais de 92% dos valores de densidades situamse abaixo dos cinco alcatrazes por km2.

Número de amostras por densidade de Alcatraz nas campanhas
IPIMAR, em 2005
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Figura 3.8 – Frequência de densidade de Alcatraz observadas para as três campanhas do
IPIMAR, em 2005.
A distribuição de Alcatraz no mês de Fevereiro encontrou-se mais centrada na costa Norte e
Centro de Portugal, atingindo um valor máximo de 66 indivíduos por km2. Na costa algarvia
observou-se um número elevado de alcatrazes junto ao Cabo de São Vicente. O mês de Abril foi
o que apresentou o menor número e as menores densidades de alcatrazes, com concentração
principal na costa algarvia. No Norte de Portugal observou-se uma densidade máxima de 53
alcatrazes por km2, provavelmente devido à passagem de uma embarcação de pesca. O mês de
Novembro foi o que apresentou a distribuição mais regular ao longo de toda a costa. Contudo,
foi notório o aumento de densidades na costa Centro, entre o Rio Douro e Peniche (Figura 3.9).
A gama de valores da densidade de Alcatraz observada neste mês variou entre 0 e 171
indivíduos por km2.
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Figura 3.9 – Distribuição e densidades de Alcatraz observados durante as três campanhas. O
tamanho do círculo indica a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto
central da observação.
Modelos empíricos considerando todas as variáveis disponíveis – GLM 1
No quadro 3.2 é apresentado um resumo dos modelos finais obtidos para cada mês em estudo.
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Quadro 3.2 – Quadro resumo dos três modelos finais GLM 1 para distribuição de Alcatraz; Nº
de amostras - nº de amostras utilizadas no modelo (exclusão de valores No data), Variáveis –
variáveis ambientais seleccionadas, Rank – ordenação das variáveis por importância no modelo
(1= a mais importante), %D – percentagem de variância (deviance) explicada pelo modelo, SE –
erro padrão do modelo (Standard error)1.
Cruzeiro
Nº amostras
Variáveis
Rank
%D
SE
DISTCOAST + DISTCOAST2
2
log(CHL) + log(CHL)2
1
Fevereiro
615
log(SST) + log(SST)2
3
21,5
4,57
WIND + WIND2
4
I.SAL + I.SAL2
5
SEASTATE
4
BATIMETRY + I(BATIMETRY^2)
5
log(SST)
2
Abril
1244
8,6%
3,46
WIND +I(WIND^2)
3
I.SAL + I(I.SAL^2)
1
log(I.FLUOR)
6
DISTCOAST + I(DISTCOAST^2)
2
log(CHL) + I (log(CHL)^2)
1
log(SST)
7
Novembro
699
WIND
4
20,6%
9,31
I.TEMP + I(I.TEMP^2)
3
I.SAL + I(I.SAL^2)
6
log(I.FLUOR) + I(log(I.FLUOR)^2) 5
1 SE, Erro padrão = √(∑( ji-ki)2/(n-p),
Em que j são as densidades observadas; k as densidades previstas pelo modelo; n o número de
amostras e p os graus de liberdade utilizados pelo modelo.
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Figura 3.10 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM
1 de Alcatraz, para Fevereiro de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo
indica a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto central da observação.
A vermelho: erro padrão (SE) do modelo.

Figura 3.11 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM 1 de Alcatraz, para
Abril de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo indica a densidade de aves (nº de aves/km 2),
sendo o seu centro o ponto central da observação. A vermelho: Erro padrão (SE) do modelo.
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Figura 3.12 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM
1 de Alcatraz, para Novembro de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo
indica a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto central da observação.
A vermelho: Erro padrão (SE) do modelo.
Modelos empíricos considerando variáveis de detecção remota e topografia – GLM2
Para fazer uma previsão da distribuição de Alcatraz em toda a área de estudo foi necessário
realizar novos modelos apenas com as variáveis ambientais disponíveis para essa área, ou seja,
batimetria, distância à costa, SST, concentração de clorofila a e intensidade do vento. Os
modelos finais obtidos para cada mês em estudo encontram-se descritos no Quadro 3.3. A gama
de valores de densidade de Alcatraz prevista pelos GLM2 variou entre 0 e 12 indivíduos por
km2.
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Quadro 3.3 – Quadro resumo dos três modelos finais GLM 2 para distribuição de Alcatraz; Nº
de amostras - nº de amostras utilizadas no modelo (exclusão de valores No data), Variáveis –
variáveis ambientais seleccionadas, Rank – ordenação das variáveis por importância no modelo
(1= a mais importante), %D – percentagem de variância explicada pelo modelo, SE – erro
padrão do modelo (Standard error)1.
Cruzeiro

Nº amostras

Fevereiro

1027

Abril

1652

Novembro

776

Variáveis

DISTCOAST
I(DISTCOAST^2)
log(CHL) + I(log(CHL)^2)
log(SST) + I(log(SST)^2)
WIND

Rank
+

BATIMETRY
log(SST)
WIND
BATIMETRY
DISTCOAST
I(DISTCOAST^2)
log(CHL) + I(log(CHL)^2)

+

%D

SE

16,5%

4,57

2
3
1

3,2%

3,61

3
2
1

18,9%

9,35

3
2
1
4

SE = √(∑(ji-ki)2/(n-p),
Em que j são as densidades observadas; k as densidades previstas pelo modelo; n o número de
amostras e p os graus de liberdade utilizados pelo modelo.
1

Figura 3.13 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM
2 de Alcatraz, para Fevereiro de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo
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indica a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto central da observação.
A vermelho: Erro padrão (SE) do modelo.

Figura 3.14 – Lado Esquerdo: Previsão da distribuição de densidade de Alcatraz obtida pelo
modelo GLM 2, para Fevereiro de 2005, na costa continental portuguesa. Lado direito: Erro
padrão (SE) do modelo. Quadrículas de 4x4km.
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Figura 3.15 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM
2 de Alcatraz, para Abril de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo indica
a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto central da observação. A
vermelho: Erro padrão (SE) do modelo.

Figura 3.16 – Lado Esquerdo: Previsão da distribuição de densidade de Alcatraz obtida pelo
modelo GLM 2, para Abril de 2005, na costa continental portuguesa. Lado direito: Erro padrão
(SE) do modelo. Quadrículas de 4x4km.
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Figura 3.17 – A amarelo: Distribuição das densidades observadas e previstas pelo modelo GLM
2 de Alcatraz, para Novembro de 2005, na costa continental portuguesa. O tamanho do círculo
indica a densidade de aves (nº de aves/km2), sendo o seu centro o ponto central da observação.
A vermelho: Erro padrão (SE) do modelo.
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Figura 3.18 – Lado Esquerdo: Previsão da distribuição de densidade de Alcatraz obtida pelo
modelo GLM 2, para Novembro de 2005, na costa continental portuguesa. Lado direito: Erro
padrão (SE) do modelo. Quadrículas de 4x4km.
Correlação espacial a partir de GLM2
Para determinar uma possível autocorrelação residual, utilizável para um melhoramento das
previsões de densidades de Alcatraz, calcularam-se variogramas a partir dos resíduos
estandartizados (de Pearson) dos modelos GLM 2. O variograma obtido para Novembro foi o
melhor dos três meses em estudo pelo que se optou por calcular a correlação espacial apenas
para o GLM2 do mês de Novembro
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Figura 3.20 – Lado Esquerdo: Previsão da distribuição de densidade de Alcatraz obtida pelo
modelo GLM 2 e block kriging, para Novembro de 2005, na costa continental portuguesa. Lado
direito: Erro padrão (SE) do GLM 2 e block kriging. Quadrículas de 4x4km.
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Conclusões
Em conclusão, a distribuição de alcatrazes na costa continental portuguesa encontra-se
relacionada com diversos factores bióticos e abióticos. Dos factores estudados, o predominante
foi a concentração de clorofila a e, consequentemente, a presença de potenciais presas. Foi
notória a existência de uma faixa/corredor nos modelos das campanhas de Fevereiro e
Novembro, que agregam aves de passagem de migração e invernantes. Na época de nidificação
desta espécie, representada pela campanha de Abril, poucas aves se encontraram em águas
portuguesas.
Apesar das limitações encontradas tanto a nível da disponibilização de informação biológica
como ambiental, o trabalho desenvolvido veio salientar a importância de alguns parâmetros
ambientais para a compreensão da dinâmica espaço-temporal das espécies de aves marinhas.
A utilização de GLM e de correlação espacial (com recurso a krigagem) permitiu compreender
melhor a distribuição de Alcatraz na costa continental portuguesa, utilizando como informação
auxiliar os parâmetros ambientais com maior influência nas áreas amostradas. Este tipo de
técnicas, associadas ao processamento da informação espacial em SIG, indicam ser uma mais
valia na estimação de distribuição de aves marinhas.
A realização de campanhas de observação de aves de forma sistemática ao longo do ciclo anual
de vida das aves marinhas e ao longo dos anos, utilizando a mesma metodologia, é de vital
importância para a identificação de áreas importantes para aves marinhas e para determinar o
estado das populações dessas mesmas aves e detectar possíveis ameaças.
Torna-se imprescindível que estudos futuros de conservação dos ecossistemas marinhos,
agrupem quer dados, quer interesses de conservação das aves marinhas criando assim a
possibilidade de criar estudos multidisciplinares.
Os dados obtidos com este estudo (e os mapas resultantes) servem de apoio ao objectivo final
do projecto IBAs Marinhas, de identificar Áreas Importantes para Aves Marinhas e definir as
áreas mais importantes a nível internacional com um maior grau de detalhe. Torna-se
imprescindível que estudos futuros de conservação dos ecossistemas marinhos, agrupem este
tipo de dados, que sirvam interesses para a conservação das aves marinhas, criando assim
estudos multidisciplinares para um objectivo comum de uma boa gestão e conservação da
biodiversidade e recursos marinhos.
Bibliografia relevante:
- Akaike, H. 1977. On entropy maximization principle. In: Krishnaiah, P.R. (ed) Applications of
Statistics. North-Holland Publishing Company, Amsterdam, pp. 27–41
- Bio, A. 2007. Statistical Modelling of Species Distribution. Relatório para workshop de
estatística no âmbito do Projecto LIFE IBAs Marinhas.
- Pebesma, E.J., A.M.F. Bio, R.N.M. Duin. 2000. Mapping sea bird densities on the North Sea:
combining geostatistics and generalised linear models. In: Kleingeld, W.J., & D.G. Kridge (eds.)
Geostatistics 2000 – Cape Town. Proceedings of the Sixth International Geostatistics Congress
held in Cape Town, South Africa, April 2000, Vol. 2:654-663.
- Pebesma, E.J., R.N.M. Duin, P.A. Burrough. 2005. Mapping sea bird densities over the North
Sea: spatially aggregated estimates and temporal changes. Environmetrics 16:573-587.
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Análise de censos visuais aéreos

Resultados

% of flocks

Durante o ano de 2007, tal como previsto, não foram realizadas campanhas aéreas adicionais
para censo de aves.
Os dados recolhidos nas campanhas anteriores Setembro/Outubro 2005 e Janeiro/Fevereiro 2006
foram informatizados e agregados num só dataset. De seguida procedeu-se à sua filtragem e
preparação para tratamento com o programa Distance Sampling 5.0. Foram testados vários
efeitos na detectatilidade das aves que pudessem afectar a robustez dos resultados do
tratamento, nomeadamente o efeito do número de aves nos bandos, dos reflexos na água, da
idade ou plumagem das aves observadas, da distância ao observador, etc.... Foram também
calculadas as áreas das faixas de contagem efectivas (efective strip-width) e respectivas curvas de
detecção para várias espécies.
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Fig.1 – Detecção de bandos de aves (Para todas as espécies, sem classificação por tamanho de bandos)
expresso em percentagem do número total observado, nas diferentes faixas.
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Fig. 2 – Curva de detecção de bandos de Cagarras Calonectris diomedea (sem distinção da dimensão do
bando ou condições de observação). Faixa de contagem efectiva calculada com base em análise com o
programa Distance sampling 183,57 m (Intervalo de Confiança 95% 162,47 – 207,40 m, n = 161 registos). As
faixas A e B foram agregadas, uma vez que a faixa B demonstrava densidades superiores à faixa A.
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A costa continental Portuguesa foi dividida em 4 sectores principais (Norte, Oeste, Sudoeste e
Sul) para análise dos resultados. Cada um dos sectores foi ainda dividido em 3 faixas de acordo
com a batimetria ou distância à costa (até 3 milhas, até 15 milhas, até 3000 m de profundidade),
por forma a refinar ainda mais a análise.

Fig. 3 – Área amostrada, com total de vôos efectuados nas duas campanhas e divisão em diferentes
sectores (Norte, Oeste, Sudoeste e Sul) e faixas de distância à costa (até 3 nm, até 15 nm, até batimétrica dos
3000 m).

De acordo com consultores do projecto e especialistas consultados, a análise, ainda em curso,
servirá para estimar as densidades e abundância das populações invernantes e migradoras das
espécies detectadas, permitindo assim estimar as populações totais e a sua distribuição por
sector na costa continental Portuguesa. Estes resultados estarão disponíveis em Janeiro de 2008.
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8.9 Acção C7- Caracterização das áreas e propostas de
conservação
Responsável pela Acção: SPEA
Calendarização: Junho 2007- Maio 2008
Estado: Em curso
A caracterização das áreas identificadas nas acções anteriores constitui o passo seguinte
previsto para identificar as IBAs Marinhas. Embora esta acção tivesse começado apenas no
passado mês de Junho, neste momento as propostas de caracterização das áreas préidentificadas estão a decorrer a bom ritmo, embora ainda constituam apenas propostas
preliminares e permaneçam sempre pendentes da confirmação definitiva nos diferentes
workshops técnicos a realizar até o mês de Abril do 2008.
Abril de 2008 ficou definido como a data limite para a identificação das IBAs Marinhas das
espécies alvo, segundo acordado na última reunião científica do projecto, celebrada no mês de
Abril deste ano. Nesta reunião foram apresentados os dados recolhidos até data e ficou definido
o seguinte calendário:
 31 de Janeiro 2008 e 6 e 7 de Fevereiro de 2008: reunião interna SPEA-DOP destinada a
integrar os dados recolhidos no âmbito de outros projectos de investigação, sua
inclusão nas propostas de IBAs Marinhas e modelação dos dados ambientais e de
seguimento individual.
 6 e 7 de Março de 2008: Reunião do “core group” cientifico da SPEA constituído pelos
consultores nacionais e internacionais do projecto, mais o staff da SPEA e Patricia
Amorim do DOP, com vistas à comparação dos modelos de previsão de áreas já
identificados para cada espécie de ave marinha em função dos 4 tipos de IBA Marinha
definidos pela BirdLife International (Ver Anexo C7).
 22 e 23 de Abril de 2008: Reunião científica do projecto e convite a outras instituições
nacionais e internacionais para debater sobre as áreas finais propostas pela SPEA. Nesta
reunião serão confirmadas as áreas definidas no mês de Março e terá começo a
caracterização individual de cada área, segundo proposto na acção respectiva(ver
seguinte paragrafo).
Segundo descrito no projecto; para cada IBA será disponibilizada informação sobre: 1) a
importância ornitológica e os critérios IBA que cumpre, 2) a descrição física e geográfica dos
limites em formato SIG, 3) a caracterização das figuras de protecção legal aplicáveis, 4) as
potenciais ameaças e actividades humanas presentes, 5) a descrição das variáveis
oceanográficas que a caracterizam.
Nestes momentos estão a decorrer os estudos necessários para dar resposta aos pontos 1, 2, 4 e 5
para cada uma das áreas.
1) Importância ornitológica e os critérios IBA que cumpre.
Ao longo dos dias 24-26 de Junho deste ano, teve lugar em Cambridge (UK), uma reunião
técnica destinada a: a) avaliar a vigência da documentação já publicada pela BirdLife
International até o inicio dos projectos LIFE da SPEA e da SEO/BirdLife International b) avaliar
os contributos das reuniões de Lisboa e Vilanova realizadas pela SPEA e SEO/BirdLife
International e a documentação produzida c) começar a produção dos novos documentos
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necessários para estabelecer uma metodologia padrão de identificação das áreas marinhas
importantes para as aves em Europa e rever os Critérios numéricos existentes na actualidade.
Os participantes nesta reunião foram, além de Iván Ramírez (Coordenador do Projecto LIFE da
SPEA): Liconln Fishpool (BirdLife IBA Global Coordinator), Ben Lascelles (BirdLife Marine IBA
assistant), Ian Burfield (BirdLife European Research and Data Manager), Melanie Heath (Global
Important Bird Areas Coordinator), Ellen Townsend (European Policy Officer), Antra Stipniece
(BirdLife Latvia), Carlota Viada (IBA Criteria consultant) and Pep Arcos (SEO LIFE Project
Coordinator).
Os resultados desta reunião constituem o passo definitivo para a identificação das IBAs
Marinhas em Espanha e Portugal, e também uma ferramenta fundamental que possa servir
como guia para quaisquer outros países na identificação de IBAs Marinhas. Estes documentos
encontram-se neste momento a ser avaliados pelos outros “partners” da BirdLife International e
são incluídos neste relatório no Anexo C7.
Através da aplicação dos documentos resultantes a equipa da SPEA já dispõe da ferramenta
adequada para pré-avaliar o tamanho e importância das áreas marinhas mais relevantes
identificadas através das acções A1, C1, C2, C3 e C4.
2) Descrição física e geográfica dos limites em formato SIG
Segundo descrito na Acção C5 e C6, já é possível identificar os limites geográficos das áreas
mais importantes para algumas espécies como o Alcatraz. No entanto, estas áreas ainda não
devem ser consideradas como definitivas e ficam pendentes da confirmação através dos
modelos estatísticos descritos previamente. A descrição definitiva dos limites só poderá ter
lugar depois da confirmação de todas as IBAs Marinhas para todas as espécies, e está prevista
para o mês de Abril de 2008.
4) Potenciais ameaças e actividades humanas presentes
Este passo só poderá começar após a descrição final dos limites de cada IBA identificada, no
entanto, a metodologia ESAS realizada nos embarques permite dispor de informação relevante
não só das aves marinhas mas também da presença de actividades humanas como a pesca (pex
presença de barcos) ou o transporte marítimo. Esta informação já se encontra inserida na base
de dados do projecto, pelo que não representa nenhum investimento acrescido. Assim, é
prevista a caracterização de ameaças novamente para o mês de Abril de 2008.
5) Descrição das variáveis oceanográficas que a caracterizam
A descrição das variáveis oceanográficas que caracterizam cada IBA está intimamente ligada
aos modelos estatísticos explicados nas acções C5 e C6 e encontram-se muito avançados. A
maior parte do investimento realizado neste ano dedicou-se a identificar os modelos mais
eficazes que possam caracterizar as IBAs marinhas para cada espécie, com a maior significância
possível, e que possam ser considerados estáveis ao longo dos anos. A colaboração de
consultores externos como a Doutora Ana Bio ou o Bureau Waandenburg (Martin Poot e Peter
Van Horssen) revelou-se fundamental nesta área.
Neste momento já se encontram pré-estabelecidos os modelos necessários e prevê-se a descrição
das variáveis para cada espécie ate o mês de Abril de 2008.
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8.10 Acção E1: Relatório não técnico/ Layman’s report
Segundo solicitado à Comissão Europeia em Junho deste ano, a data inicialmente prevista para
a publicação do Layman’s report (segundo trimestre do ano 3 do Projecto) foi adiado até o mês de
Abril de 2008, de acordo com a seguinte calendarização:
 Julho de 2007: Contratação da empresa responsável para a realização da linha gráfica e
preparação dos conteúdos dos materiais previstos na acção E1 e E5


Novembro de 2007: Apresentação dos conteúdos dos dois materiais para aprovação
pela Comissão Executiva.



Março-Abril de 2008: é prevista a publicação e distribuição dos dois materiais. Entre os
conteúdos previstos estão a identificação de pelo menos duas IBAs Marinhas por região
(Açores, Madeira e Continente), de forma a preparar o lançamento do Inventario IBAs
no Inverno do mesmo ano.

Neste momento estão a decorrer, de forma atempada, as acções previstas e no Anexo E5 é
incluído o layout do CD-ROM interactivo que irá ser publicado no mês de Abril de 2008,
coincidente com a última reunião cientifica do projecto. Este layout já inclui os comentários
enviados pelos parceiros do projecto e irá também servir de base para o Layman’s report descrito
nesta Acção.
Parte dos materiais produzidos para o Cd-Rom serão utilizados na elaboração deste relatório
não técnico, no qual figurarão detalhes adicionais definitivos sobre as metodologias de
identificação das IBAs marinhas e exemplos da aplicação destes critérios em pelo menos uma
ilha de cada arquipélago (Açores e Madeira) e das ilhas Berlengas (Continente). O Layman’s
report será bilingue e já foi contactado o tradutor responsável pela sua elaboração.
Como resultado das reuniões executivas e científicas realizadas este ano, ficou também decidido
disponibilizar os conteúdos do CD-ROM e Layman’s report na página Web do projecto, de forma
facilitar a divulgação do mesmo.

8.11 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 Areas Marinhas foi sem dúvida um dos assuntos mais debatidos no âmbito
da presidência europeia de Portugal em 2007. No âmbito desta presidência decorreram diversas
iniciativas e foram apresentados documentos estratégicos de enorme relevância como por
exemplo a Directiva Europeia sobre política marinha. Paralelamente, a BirdLife International,
como responsável pela definição dos critérios IBA (considerados pelo Tribunal Europeu de
Justiça como a melhor ferramenta existente na identificação das Zonas de Protecção Especial no
âmbito da Directiva Aves) programou diversas reuniões destinadas a melhorar o intercâmbio
de informação e a produção de materiais e “guidelines” que possam servir para a identificação
das IBAs Marinhas por países que ainda não começaram este processo.
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No âmbito desta acção, e ao longo dos meses alvos deste relatório, o pessoal do projecto LIFE
IBAs Marinhas participou nas seguintes reuniões:
1.

“Birds and Habitats task force” da BirdLife International. 4, 5 e 6 de Dezembro 2006 e 10-11 de
Maio 2006.
A Task-force Birds and 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 de forma generalizada
e consensual entre os parceiros dos vários países da EU, sobretudo no que respeita às
metodologias e 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
sólido.
Como resultado do trabalho liderado pela SPEA, os assuntos marinhos tiveram uma
especial relevância nas duas reuniões citadas, pois foram revistos diversos documentos e
propostas metodológicas que conduziram à produção de nova documentação base que vai
permitir promover a identificação de IBAs Marinhas pelos restantes parceiros europeus. O
resultado destas reuniões é incluído no Anexo E2.
Este projecto conta com este grupo de trabalho durante e após a duração do mesmo para
que os resultados obtidos tenham continuidade na política europeia.
2.

Workshop da BirdLife Malta dedicado á identificação das ferramentas necessarias para a identificação
das IBAs Marinhas. 25 ao 29 de Março 2007

Tal como referido em relatórios anteriores, uma das primeiras consequências do projecto LIFE
IBAs Marinhas da SPEA é a liderança Europeia no âmbito da identificação de IBAs Marinhas.
Assim, a SPEA participa como parceira no projecto LIFE 06NAT/MT/000097, que pretende
identificar as IBAs Marinhas da espécie Puffinus yelkouan na colónia de Rdum-Tal-Mdonna, na
ilha de Malta. No mês de Março de 2007 Iván Ramírez (Coordenador do Projecto) e Vitor Paiva
(responsável pela analise dos dados obtidos com compass-loggers) estiveram na ilha de Malta
para treinar o staff da BirdLife Malta na colocação dos compass-loggers, na análise dos dados, na
caracterização da colónia de aves marinhas de Rdum-tal-Mdonna e em censos visuais. Os
resultados desta reunião e trabalhos de campo foram a marcação, pela primeira vez, de um
indivíduo desta espécie com um compass-logger, e a posterior avaliação das áreas visitadas.
Embora esta experiencia não seja mais que um estudo piloto, os resultados demonstram a
importância do trabalho da SPEA e a aplicação dos métodos aperfeiçoados no âmbito do LIFE
IBAs Marinhas noutros países e com outras espécies de aves. O Anexo E2 contém mais
informações sobre estes resultados.
3.

Draft Marine IBA and Criteria Meeting. Cambridge 24 ao 26 de Junho 2007.

Segundo referido na acção C7, foi realizada uma reunião em Cambridge entre os principais
responsáveis pela publicação e definição dos critérios IBA da BirdLife International e os
coordenadores dos projectos da SEO/BirdLife e da SPEA. Os participantes e objectivos desta
reunião já foram citados anteriormente, pelo que apenas são inseridos os resultados da mesma
no Anexo E2.
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4.

How regions can help build sustainable Europe, Logroño, Espanha 18-19 Abril 2007

Vitor Paiva, em representação da SPEA mas também da BirdLife International e da Helenic
Ornithological Society (HOS, representante da BirdLife International na Grécia), participou nesta
reunião celebrada na cidade de Logroño, España, que tinha entre os seus objectivos principais
apresentar o novo programa de financiamento Interreg e avaliar possíveis projectos ligados à
temática marinha. Neste sentido, a SPEA apresentou uma proposta para liderar um novo
projecto de intercâmbio de informação e “boas práticas” que permitisse divulgar a experiencia
adquirida no âmbito do projecto LIFE IBAs Marinhas a outros países do Mediterrâneo,
nomeadamente Grécia, Itália e Malta. A apresentação está inserida no Anexo E2.

5.

Workshop de preparação de candidatura LIFE IBAs Marinhas pela Helenic Ornithological Society,
HOS, BirdLife Grécia, 1-10 Junho 2007

Da mesma forma que aconteceu em 2006 com o parceiro de Malta, a SPEA foi convidada
participar numa reunião preparatória destinada a elaboração duma proposta de projecto LIFE+
que tivesse como objectivo a identificação das principais áreas marinhas importantes para as
aves presentes na Grécia, com especial atenção para o Corvo marinho do mediterrâneo
Phalacrocorax aristotelis, a Pardela Calonectris diomedea e a Gaivota de Audouin Larus audouinii.
Paralelamente à designação das acções necessárias e métodos a aplicar, foi realizado um estudo
piloto no arquipélago das ilhas “Cyclades” e a marcação com data-loggers de 3 exemplares de
Pardela. Iván Ramírez (Coordenador do Projecto) também desenvolveu diversos seminários
práticos de censos marinhos e colocação dos transmissores.
O resultado final deste workshop foi (para além da marcação pela primeira vez de Calonectris
diomedea com compass-loggers no mar Egeu) a candidatura conjunta da SPEA e HOS ao
financiamento LIFE+ da União Europeia através do Projecto 2009-2012 “Concrete Conservation
Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece, including the Inventory of
Relevant Marine IBAs”.
6. European Symposium on Marine Protected Areas, 25-28 Setembro 2007
Patricia Amorim, responsável do projecto LIFE IBAs Marinhas do DOP, foi a representante do
Projecto nesta reunião de âmbito internacional organizada pelo Projecto “Empafish”
(http://www.um.es/empafish/). Nesta reunião foram apresentados os últimos avanços na
avaliação das áreas mais importantes para as espécies que ocorrem nos açores e que são aqui
descritas no âmbito da Acção C5.
7.

Seabird Ecology Working Group do ICES (International Council for the Exploration of the Sea)
Barcelona, Abril 2007

Tal como aconteceu em 2006, 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. Os documentos resultantes incluíram
muita informação e propostas metodológicas obtidas no âmbito do projecto LIFE IBAs
Marinhas e encontram-se disponíveis no Web site do ICES (dependente de autorização).
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8.

Birds and Habitats Core group Meeting e reunião com Plácido Hernandez Aguilar (DG ENV B2).
Bruxelas, 17 ao 19 de Setembro 2008

No âmbito da presidência europeia de Portugal, a SPEA foi convidada a participar na reunião
semestral do grupo de trabalho das Directivas Aves e Habitats em Bruxelas. Esta reunião conta
com representantes de todas as ONGAs presentes no Parlamento Europeu e define as políticas e
iniciativas conjuntas destas organizações. Entre os assuntos tratados nesta reunião, foi incluída
uma revisão da situação actual relativa à implementação de áreas marinhas protegidas em cada
estado membro.
Aproveitando a presença da equipa em Bruxelas, foi agendada, em colaboração com os colegas
do Secretariado Europeu da BirdLife, uma reunião com Plácido Hernández Aguilar,
responsável pela elaboração das “Marine Guidelines” e também com Pedro Paixão (Officer da
mesma unidade). Na reunião foram apresentados os resultados obtidos no âmbito do projecto
LIFE e também a posição da SPEA face à possível designação de áreas marinhas protegidas já
no ano de 2008, segundo a data limite definida pela Comissão Europeia.
9.

Baltic LIFE Marine IBA/SPEA seminar. Letonia, 4-5 Outubro 2007

No âmbito do projecto LIFE “Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea”
(http://www.balticseaportal.net/) a SPEA foi convidada a participar no mesmo para divulgar os
trabalhos realizados em Portugal e trocar informação relativa à metodologia utilizada e passos
necessários para a identificação de IBAs Marinhas.
Na reunião participaram também representantes de muitos países interessados em aplicar a
experiência adquirida em Portugal e Espanha. As actas resultantes desta reunião podem ser
descarregadas na página Web do projecto.
10. Global Seabird Programme Meeting, Melbourne 15 ao 19 de Outubro de 2007
O “Global Seabird Programme” é o grupo de trabalho dedicado exclusivamente à investigação das
aves marinhas e das áreas marinhas protegidas da BirdLife International. Este grupo reúne-se
cada dois anos para analisar as iniciativas mundiais nesta área e definir as prioridades de
investigação futuras. A SPEA foi convidada a participar neste grupo e teve um papel muito
relevante, pois ficou designada como responsável pela elaboração de um seminário de um dia
de duração dedicado exclusivamente à identificação de IBAs Marinhas, que foi recebido com
muito entusiasmo pelos parceiros de países tão distantes como Austrália, Nova Zelândia ou
Argentina. Foram também identificados os seguintes passos, necessários para promover a
identificação de IBAs Marinhas noutros continentes. O Anexo E2 contém mais informações
sobre esta reunião.
11. Symposium on “Spatiotemporal distribution of seabirds on offshore marine environments” Barcelona
(Espanha), 30 Outubro a 3 November 2007
Vitor Paiva foi o responsável pela representação do projecto LIFE IBAs Marinhas neste
seminário, que pela primeira vez dedicou uma sessão especial aos movimentos das aves
marinhas pelágicas e a identificação das suas áreas importantes no mar. A comunicação
realizada pelo representante da SPEA foi muito bem acolhida pelos presentes e todos
reconheceram a quantidade de trabalho realizada pela equipa do Projecto. Os resultados deste
workshop serão publicados numa revista especializada.
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12. Congresso internacional sobre Pardelas e Painhos, Cariño, A Coruña, 17 e 18 de Novembro
2007
O “Grupo Ibérico de Aves Marinhas” ou GIAM, organizou no mês de Novembro deste ano um
congresso especificamente dedicado às Pardelas Calonectris diomedea e aos Painhos Oceanodroma
castro e Hydrobates pelagicus. A SPEA esteve representada nesta reunião através de Pedro
Geraldes e Martin Poot. Os detalhes deste evento podem ser consultados em
http://www.sgosgo.org/archivos/Taller.htm . As actas serão brevemente publicadas pelo Grupo
Ibérico de Aves Marinhas.

8.12 Acção E4: Tradução para português e publicação do
folheto sobre IBAs marinhas, a elaborar pela SEO-BirdLife
no âmbito do projecto “Áreas Importantes para as Aves
(IBA) marinas en España” submetido a financiamento LIFENatureza 2004
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Março 2007
Estado: Terminada
Segundo descrito no anterior relatório, a produção da brochura nas suas versões espanhola e
inglesa sofreu um atraso que impossibilitou o lançamento deste material dentro das datas
previstas. No entanto, a versão Portuguesa foi produzida com celeridade e a versão final foi
lançada no mês de Março, coincidentemente com a Reunião Executiva do Projecto. O envio das
cópias aos parceiros e entidades relacionadas com o meio marinho prolongou-se até o final do
mês de Junho do presente ano.
A elaboração deste material na sua versão Portuguesa demonstrou uma vez mais a boa
coordenação existente entre a SPEA e os seus parceiros. O ICNB foi particularmente activo na
revisão dos conteúdos propostos pelos colegas da SEO/BirdLife e foram assim inseridos novos
parágrafos e comentários que tornaram o texto mais específico e ligado as características de
Portugal.
No total, foram impressas 1500 cópias, que foram distribuídas equitativamente entre os
parceiros (400 cópias para cada parceiro, 10 cópias para instituições públicas, 5 cópias para cada
eco-escola ou escola ligada ao mar), e entre uma extensa listagem de contactos fornecidos pela
SPEA e pelos seus parceiros nacionais e internacionais. A distribuição da cópia impressa no
correio terminou no mês de Junho deste ano e ainda agora continuam a chegar à SPEA cartas de
agradecimento à nossa iniciativa. A distribuição desta brochura é também realizada através da
página Web do projecto, http://programamarinho.spea.pt/ , onde é possível fazer “download”
da versão em PDF.
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8.13 Acção E5: CD-ROM em inglês e português para divulgação
dos resultados do projecto junto da população em geral
Responsável pela Acção: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
Calendarização: Abril 2008
Estado: A decorrer
Segundo solicitado à Comissão Europeia em Junho deste ano, a data inicialmente prevista para
a publicação do Cd-rom interactivo ficou adiada até o mês de Abril de 2008, de acordo com a
seguinte calendarização:
 Julho de 2007: Contratação da empresa responsável para a realização da linha gráfica e
preparação dos conteúdos dos materiais previstos na acção E1 e E5


Novembro de 2007: Apresentação dos conteúdos dos dois materiais para aprovação
pela Comissão Executiva.



Março-Abril de 2008: está prevista a publicação e distribuição dos dois materiais. Entre
os conteúdos previstos estão a identificação de pelo menos duas IBAs Marinhas por
região (Açores, Madeira e Continente), de forma a preparar o lançamento do Inventário
IBAs no Inverno do mesmo ano.

A empresa designada para a publicação do CD-ROM e Layman’s report é “Design Trupé” ,
empresa que conta com ampla experiencia na elaboração de CD-ROM e DVD interactivos.
Neste momento estão a decorrer as acções previstas, dentro do prazo estipulado, e no Anexo E5
é incluído o layout do CD-ROM interactivo que irá ser publicado no mês de Abril de 2008,
coincidente com a última reunião cientifica do projecto. Este layout já contém os comentários
enviados pelos parceiros do projecto e servirá também de base para o Layman’s report descrito
nesta Acção.
O CD-ROM segundo descrito no projecto, tem como público-alvo a população em geral, através
de sectores específicos – professores de escolas em localidades costeiras, ecotecas,
administração, associações de pescadores, empresas de pesca e de navegação e empresas de
transporte de combustíveis, etc. O CD-ROM será bilingue, possuindo uma versão em inglês.
Assim, ficou acordado com a empresa responsável, que este material deverá conter além de
todos os relatórios técnicos, um interface muito acessível para o público. O acesso aos conteúdos
deverá ser feito através de imagens, fotos, vídeos e mapas, deixando o texto técnico para uma
área de downloads.
As datas previstas para a coordenação entre a SPEA e a empresa responsável são:
a. Agosto-Outubro 2007: preparação dos conteúdos relacionados com dados já recolhidos
e estatísticas já realizadas
b. 16-17 Agosto: reunião interna em Lisboa para decidir conteúdos mais específicos que
deverão ser incorporados.
c.

01-Setembro: data final de envio de propostas para os conteúdos por parte do staff

d. Novembro 2007: apresentação dos conteúdos já obtidos no âmbito da reunião executiva
e apresentação das primeiras ideias do layout para CD e Layman’s report pela “Design
Trupé”
e.

Dezembro 2007: entrega dos conteúdos restantes e revisão das diferentes propostas
realizadas pela empresa responsável.
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f.

Primavera 2008: apresentação dos materiais na reunião executiva (Abril 08)

Como resultado das reuniões executivas e científicas realizadas este ano, ficou também decidido
disponibilizar os conteúdos do CD-ROM e Layman’s report na página Web do projecto.

8.14 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.
Estes participam ainda 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. As actas relativas à
reunião executiva do mês de Novembro não são incluídas neste anexo porque ainda não
terminou o prazo para envio dos comentários dos parceiros.

8.15 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 do continente e Regiões Autónomas da
Madeira e dos Açores, e dois parceiros da BirdLife International com papel determinante no seio
da task-force Birds and Habitats.
Na reunião científica celebrada no mês de Novembro foi decidido realizar um maior
esforço na identificação das áreas mais importantes já no mês de Março (ver acção C7) com vista
à sua designação definitiva já no mês de Abril (no âmbito da quarta e última reunião científica
do projecto)
Tal como descrito na acção anterior, as reuniões científicas (anuais) continuaram no
período-alvo deste relatório. No anexo F2 são incluídas as actas das reuniões científicas
realizadas no mês de Novembro de 2006 e de 2007. As actas relativas à reunião científica do mês
de Novembro não são incluídas neste anexo porque ainda não fechou o prazo para envio dos
comentários dos parceiros.
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8.16 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 co-financiadores,
termos de referência para a equipa de projecto e calendarização do projecto;

Todos os protocolos foram enviados aos respectivos parceiros e co-financiadores. Os
pagamentos acordados com parceiros e consultores externos estão a ser realizados dentro das
datas previstas.
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.

O Web site do Projecto está inserido dentro da “homepage” do Programa Marinho da SPEA,
http://programamarinho.spea.pt . Neste micro site são divulgadas todas as actividades
relacionadas com o trabalho marinho da SPEA, que começaram a traves do lançamento do LIFE
IBAs Marinhas.
A revista Pardela publicou em todos os seus números de 2006 e 2007 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 embora não tenha sido realizado um
esforço especialmente dirigido aos meios de comunicação 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 1: resumo de alguns dos artigos publicados na comunicação social
Titulo
Referente a
Data Fonte
SPEA
Projecto LIFE;
Julho Açores Net
coloca gps
trabalhos de
2007
http://www.acores.net/noticias/view-19934.html
em cagarros campo nos
para
Açores
identificar
áreas
marítimas
SPEA
Projecto LIFE;
Julho Diário dos Açores
coloca GPS
trabalhos de
2007
http://www.da.online.pt/news.php?id=116296&w=spea
em cagarros campo nos
para
Açores
identificar
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áreas
marítimas
Dois anos à
procura de
respostas
no mar
O
Programa
Marinho

Resumo do
Projecto LIFE

Nov
06

Pardela 29

Os trabalhos
desenvolvidos
pelo Programa
Marinho

Set
07

Pardela 30

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

8.17 Acção 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 ao longo do período abrangido
por este relatório. A SEO/BirdLife e SPEA estiveram presentes em muitas das reuniões citadas
no âmbito da acção E2 e para todas elas foi necessário coordenar as apresentações realizadas
pelos representantes de cada projecto. A excelente comunicação existente permitiu também
reduzir os custos da compra de material de seguimento de aves como por exemplo os novos
GPS-Loggers comprados à empresa “Earth and Ocean Technologies”. A SPEA e SEO/BirdLife
compraram o mesmo aparelho para os dois projectos e desta forma conseguiram um desconto
no preço de venda ao público. Os trabalhos de radio-tracking realizados, ainda no inverno de
2006, e já referidos no anexo C1, deste e do anterior relatório intercalar, também beneficiaram
das experiência da SEO/BirdLife no arquipélago das ilhas Canárias.
Os diversos relatórios técnicos e metodológicos apresentados nos fora nacionais e
internacionais precisaram do intercâmbio de informações prévias, e foram organizadas reuniões
paralelas para valorar o progresso das diferentes acções sempre que possível.
Finamente, é de destacar que a colaboração demonstrada entre SEO/BirdLife e SPEA já
promoveu novas iniciativas em prol da conservação das aves marinhas que nidificam e/ou
ocorrem regulamente na península ibérica. Assim, e no âmbito da iniciativa Europeia da
BirdLife International chamada “Species Guardians”, a SPEA e SEO/BirdLife ficaram nomeadas
como “Guardiões” do Pardela Balear Puffinus mauretanicus. Esta iniciativa pretende angariar
fundos para proteger esta espécie de ave marinha globalmente ameaçada, que apenas nidifica
no arquipélago das Baleares no Mediterrâneo, e que utiliza a costa continental Portuguesa como
área principal de invernada. Os detalhes desta proposta estão disponíveis no Anexo F5 deste
relatório.
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9 AVALIAÇÃO GERAL E CONCLUSÕES
9.1 Situação actual do projecto
O projecto inicia agora o último ano dos quatro inicialmente previstos e, até à data, todas as
acções foram implementadas dentro dos prazos previstos, sem alterações relevantes do ponto
de vista dos resultados esperados, nem do orçamento projectado. As acções preparatórias foram
implementadas na sua totalidade e os resultados tiveram um impacte muito positivo na
aplicação directa das acções recorrentes (Acções C), pex, o congresso internacional sobre IBAs
Marinhas, realizado em Lisboa, no ano 1 do projecto permitiu começar o debate internacional
sobre os critérios e metodologias necessárias para identificar as áreas mais importantes no mar
para espécies pouco comuns e/ou pouco concentradas como a Pardela Calonectris diomedea ou
ameaçadas como a Freira da Madeira Pterodroma madeira ou a Pardela Balear Puffinus
mauretanicus. As actas daquele encontro são a base dos documentos definitivos que vão ser
aprovados na European Birds and Habitats Task Force da BirdLife International no mês de Maio do
próximo ano e que serão a referência mundial para a identificação de IBAs Marinhas. Estes
documentos estão inseridos no Anexo deste relatório.
Depois de ultrapassados os problemas logísticos e metodológicos ligados às acções de marcação
individual C1 e C2 podemos dizer que foram marcadas muito mais aves que inicialmente
previsto, revelando percursos nunca observados anteriormente e com um detalhe que vai
permitir diferenciar aspectos do comportamento animal como por exemplo os eventos de pesca,
as diferentes migrações nos períodos de incubação ou Chick-rearing, ou as profundidades de
mergulho de espécies como a Pardela. Os resultados obtidos através do “radio-tracking” (Acção
C1) não foram tão positivos como esperado inicialmente, mas as espécies alvo desta técnica
(Oceanodroma castro, Pelagodroma marina, Bulweriia bulwerii, Sterna dougalli e outros) ficarão
protegidas nas suas colónias costeiras através da aplicação do primeiro tipo de IBA marinha
definido pela SPEA e SEO/BirdLife em colaboração com a BirdLife International: A extensão
marinha de uma colónia. Os raios aplicados às colónias de Pardela nas ilhas e/ou colónias
existentes nos arquipélagos da Madeira e Açores vão permitir proteger também as colónias das
espécies menores de painhos e pardelas, pelo que a falta de dados directos obtidos com o radiotracking não terá impactes relevantes. No entanto, e como referido na correspondência enviada
à comissão, 2008 ainda servirá para definir os limites costeiros de espécies menos estudadas,
como o Garajau-rosado Sterna dougalli.
Os censos costeiros, a outra acção fundamental ligada a recolha directa de dados, continuou a
bom ritmo e constitui mais um êxito deste projecto. Ao longo dos últimos três anos a SPEA tem
conseguido treinar um reduzido grupo de observadores marinhos com disponibilidade
necessária para participar nos numerosos embarques realizados em colaboração com os
parceiros do Projecto. A colaboração do ICNB, disponibilizando pessoal próprio para estes
censos, e do INIAP/IPIMAR, facilitando mais embarques dos inicialmente previstos, revelou-se
também fundamental nesta acção.
Os censos aéreos continuam a ser uma ferramenta útil para áreas de especial interesse durante
as épocas invernais, pelo que continuarão ainda nos primeiros meses de 2008.
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A colaboração com o DOP, nomeadamente através da colega Patricia Amorim, continuou a ser
muito vantajosa, permitindo o intercâmbio de informação relativa ao arquipélago dos Açores. A
colaboração quase diária existente entre Patricia Amorim e o staff da SPEA em Lisboa permitiu
um melhor acesso aos dados ambientais necessários e à sua análise, assim como uma melhor
aplicação dos modelos estadísticos necessários. É de realçar a importância da colaboração com o
DOP na inserção de dados do POPA e de outros investigadores deste departamento no âmbito
da identificação de IBAs Marinhas, de forma melhorar e comparar os dados recolhidos pela
equipa do projecto com outros que possam ajudar definir estas áreas.
As acções mais ligadas à analise de dados e de definição de IBAs Marinhas apenas começaram
este ano, e constituem a base do trabalho futuro deste projecto, no entanto, já foi possível
avançar muito significativamente nos métodos e modelos necessários para ultrapassar as
características especificas das diferentes espécies de aves marinhas, a enormidade da Zona
Económica Exclusiva e a diversidade dos tipos de dados recolhidos. Mais uma vez, é de realçar
a excelente colaboração com os consultores externos adscritos ao Projecto, com especial atenção
para Martin Poot (Bureau Waardenburg) e Stefan Garthe (Universidade de Kiel). A recente
incorporação da Professora Ana Bio, da Universidade de Coimbra, constitui uma mais-valia nas
análises estatísticas e o seu trabalho foi da máxima importância para atingir os objectivos
propostos. Finalmente, o Dr. Yorgos Stratoudakis, responsável da parceria do INIAP/IPIMAR,
revelou-se também como um excelente colaborador científico, factor mais relevante ainda por se
tratar de um especialista ligado ao sector das pescas e não das aves marinhas.
Os primeiros materiais de divulgação do projecto apenas foram distribuídos este ano, mas a
brochura sobre as IBAs Marinhas produzida em Português e Inglês (em colaboração com
SEO/BirdLife) foi muito bem acolhida pelos diferentes sectores ligados ao mar e as pescas, e vai
permitir à SPEA e parceiros uma maior divulgação dos materiais futuros, nomeadamente do
CD-ROM, Layman’s report e do inventário IBAs previstos para o mês de Abril e Outubro
respectivamente.
Finalmente, a coordenação existente entre a SPEA e Parceiros, e entre a SPEA e a SEO/BirdLife
continuou com excelentes resultados, e nas últimas duas reuniões executivas já começaram a ser
discutidas as possibilidades de colaboração e projectos After-Life. Isto é sem dúvida mais um
êxito do projecto LIFE IBAs Marinhas, que tem conseguido não só duplicar os esforços
nacionais nesta área (através do projecto LIFE06 NAT/P000184 e o projecto candidatado LIFE+
2009-2013 “Safe islands for seabirds”) e internacionais (através do projecto piloto nas ilhas
Cycladas Gregas, o projecto LIFE 06NAT/MT/000097 na ilha da Malta e a candidatura LIFE+
2009-2013 “Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece,
including the Inventory of Relevant Marine IBAs”)
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9.2 Constrangimentos identificados e soluções propostas
Todas as acções foram implementadas segundo o descrito na proposta inicial do projecto.
Aquelas acções que tiveram que ser alvo de alterações, previamente autorizadas pela comissão,
foram redefinidas e estão a ser aplicadas sem constrangimentos nem alterações significativas.

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. Os trabalhos desenvolvidos pela SPEA até à
data representam o maior avanço europeu na matéria da identificação das áreas marinhas
protegidas para as aves, porque não ficam apenas pela recolha de dados directos, uma vez que
analisam as relações existentes entre estes dados e as variáveis marinhas, e também a sua
repetição no tempo (através dos modelos de previsão). A ligação existente entre os dados
observados e as características da superfície marinha vai permitir valorizar muito mais
especificamente os movimentos das aves marinhas durante a sua época de nidificação, as
diferências entre espécies, sexos ou até colónias. Os novos aparelhos utilizados, como pex os
GPS-loggers adquiridos pela primeira vez para os trabalhos de campo de 2007, foram
desenvolvidos em resposta à procura da SPEA e da SEO/BirdLife, que necessitavam de
aparelhos mais leves do que os existentes, para a sua colocação nas Pardelas. Paralelamente, a
capacidade desenvolvida pela equipa para diferenciar os eventos de pesca dos percursos
migratórios das aves vão permitir identificar IBAs Marinhas com absoluta precisão.
Uma prova mais da inovação deste projecto são os diversos projectos nacionais e internacionais
desenvolvidos pela SPEA no âmbito das IBAs Marinhas, que vão permitir divulgar e melhorar
as técnicas actuais.
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9.1- SITUAÇÃO FINANCEIRA ACTUAL
Na seguinte tabela pode ser consultada a situação actual de despesas do Projecto.

Categoria da Despesa
1

Pessoal

2

Viagens

3

Assistência externa

4

Bens duradouros

5

Compra/Arrendamento

6

Consumíveis

7

Outros Custos

8

Despesas gerais
(overheads)

Total dispendido

Custos
Totais

Percentagem
de gasto

445.035,14

760.753

58,50%

48.797,69

246.398

19,80%

126.572,65

247.273

51,19%

50.109,38

140.907

35,56%

0

0

5.702,51

49.470

11,53%

1.522,22

16.678

9,13%

14.995,01

53.253

28,16%

692.734,60

1.515.181

45,72%

Total
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