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Resumo
Este relatório descreve as actividades efectuadas durante 2009, bem como
o respectivo balanço financeiro, relativo ao 4º ano do mandato quadrienal,
constituindo o relatório final da actual Direcção.
Entre as principais actividades com início em 2009, a co-fundação da PONGPesca (Plataforma das ONG Portuguesas), com actual coordenação da
SCIAENA,
em

concerta a vontade das diferentes ONG nacionais de ambiente

matéria

de

pesca,

aquacultura

e

recursos

sustentáveis,

sendo

representativa dos seus fins, e indicador da mais valia da Associação para a
sociedade civil. De forma idêntica à PONG-Pesca, onde a SCIAENA
coordenou uma resposta ao Livro Verde da Política Comum das Pescas, o
envolvimento decisivo no debate da Rede Natura para o Meio Marinho,
identifica igualmente a importância da SCIAENA como ONG Portuguesa no
âmbito das Ciências Marinhas e Cooperação no panorama Europeu.
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1 - Considerações introdutórias
De acordo com os estatutos da SCIAENA, a Direcção deverá elaborar
anualmente um relatório detalhado de actividades, constituindo este o 4º do
actual mandato, e o 4º no total.

1.1 – Sócios
Verificou-se a adesão de X sócios durante o ano de 2009.

2 - Actividades desenvolvidas (resumos)
Durante o ano civil de 2009 foram desenvolvidas várias actividades:
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2.1.1 – MemoBlitz 09
A SCIAENA associou-se à Associação Restauradores Sem Fronteiras para a concretização do
MemoBlitz'09 no Aqueduto de Pegões, Tomar, nos dias 17 e 18 de Abril de 2009. Este projecto
que consiste numa iniciativa de sensibilização, aplicada ao Património Cultural, teve como
objectivos a aproximação de investigadores e especialistas de várias áreas temáticas, ao
cidadão comum e, a todos de um monumento, considerado em risco de conservação.

2.1.2 – Worshop de métodos e técnicas para a elaboração de
projectos participativos - caso de estudo: comunidades piscatórias

O “Workshop de Métodos e técnicas para a elaboração de projectos participativos caso de estudo: comunidades piscatórias”, realizado na Universidade do Algarve,
contou com a presença de 12 formandos de diferentes áreas de formação: Estudantes
de doutoramento de projectos relacionados com comunidades piscatórias e processos
de

consulta

pública;

Biólogos

marinhos;

Pescadores;

Organizações

Não

Governamentais; Investigadores; Professores. As temáticas leccionadas envolveram a
apresentação de fundamentos teóricos, distinção entre os projectos convencionais e
os projectos de participação, níveis de participação, métodos e técnicas utilizados nos
processos de participação, Interacção prática, e a aplicação de diferentes técnicas:
Metaplan, Tree analysis, Venn diagram, Potencialities, meeting points, speaking map;

2.1.3 – PongPesca

A SCIAENA e a LPN fundaram e são as actuais coordenadoras da Plataforma das ONG
Portuguesas para a Pesca. Esta plataforma integra ainda a Quercus, a GEOTA e a SPEA.
Servindo de ponte entre diversos intervenientes no sector das Pescas e Ambiente,
promoveu acções de fomento do debate público e de envolvimento da sociedade e do
sector das pescas, bem como de promoção do consumo sustentável dos produtos da
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pesca e de aquacultura. Um dos seus principais objectivos foi a realização de um
documento documento de resposta ao Livro Verde da reforma da PCP, apresentado
ao Conselho Europeu. Um dos principais eventos realizados no ano de 2009 foi o
lançamento e apresentação da PONG-Pesca, na Fundação Calouste Gulbenkian dia 16
de Novembro, com a visualização do filme “End of the Line” e posteriores comentários
e debate com convidados representantes da comunidades científica, ONG, pescadores,
comissão europeia e produtores do filme-documentário. Estiveram presentes mais de
400 pessoas. A PONG também lançou um blog (www.pongpesca.wordpress.com)
como veículo de divulgação e contínua com actividades.

2.1.4 – Alargamento da Rede Natura ao meio marinho

A SCIAENA e a LPN irão representar as ONGA’s portuguesas no encontro que
documentará por fim as áreas e espécies a integrar na rede natura no meio marinho Seminário Biogeográfico do Mediterrâneo, Macaronésia e Mar Morto para a Rede
Natura 2000 para o Meio Marinho, decorrendo a sua preparação desde 2009.

2.1.5 – Envolvimento
Das três actividades principais em que a SCIAENA participou/desenvolveu,
apresentam-se na Tabela 1 o total de pessoas envolvidas.
Tabela 1
Principais actividades de 2009
Actividades
Nº
MemoBlitz
100
Workshop métodos e técnicas..
12
PongPesca
Outras
Total
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2.2 – Actividades Futuras
BioBlitz 2010
A Sciaena como percursora do BioBlitz em Portugal, deu início às primeiros
negociações relativas à elaboração de vários Bioblitz em 2010. Destacam-se
o Bioblitz2010 de Alviela, estimulado pela Câmara Municipal de Alviela, a
qual se compromenteu verbalmente, aguardando-se novas evoluções; ou o
Bioblitz2010 de Alvor.

2.3 – Produção de material de divulgação
No ano de 2009 produziram-se folhetos desdobráveis de divulgação e
para inscrição de sócios, distribuidos nas diferentes actividades. Todos
foram desenvolvidos pelo designer Vasco Abreu de forma gratuita.

Internet:
A página de Internet da SCIAENA - www.sciaena.org – continuou a
ser regularmente actualizada, com pequenas reportagens, fotos dos
eventos,

artigos

produzidos

pela

Associação,

etc.,

da

responsabilidade da Marina Mendes.

2.4 – Produção de relatórios
Durante 2009 efectuaram-se os seguintes relatórios de actividades, por
necessidades estatutárias ou por solicitação de entidades com quem se
estabeleceram protocolos:
 3º Relatório de Actividades da SCIAENA – 2008 e Plano de
Actividades para 2009. Elaborado para a Assembleia-geral Anual da
SCIAENA (12 de Janeiro de 2009) e distribuído em formato digital a
todos os sócios.
 Coordenação do documento de resposta ao Livro Verde da Política
Comum das Pescas, apresentado no Parlamento Europeu, no âmbito
da plataforma PONG-Pesca (da responsab. de Gonçalo Carvalho).
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2.5 - Protocolos
Em 2009 foram celebrados os seguintes protocolos:


Protocolo de entendimento entre a SCIAENA, LPN, GEOTA, SPEA e
Quercus, relativo à criação da plataforma de ONG portuguesas sobre
pescas – PONG-Pesca.

2.6 – Actividades associativas
A Assembleia-geral Anual de 2009, decorreu a 15/ Maio / 2009, com a
aprovação do relatório financeiro de 2007. Decorreram ainda inúmeras
reuniões via internet, entre os diversos membros dos orgão sociais
espalhados por todo o país, para funcionamente interno. Decorreu ainda
uma Assembleia Geral Extraordinária, a 19/Dezembro/2009, onde foram
aprovados novos sócios,

3 – Resultados financeiros
As actividades estatutárias principais ainda não se encontram isentas de
IRC, pretendendo-se que tal se verifique em 2010.
3.1 – Balanço
O balanço da actividade foi positivo. Note-se que apesar de se tratar de
reduzidas quantias, os gastos não previstos com finanças constituem a
principal componente das despesas em 2008. Os resultados de 2009
permitiram amenizar o passivo referente a 2008, à imagem do ano anterior,
não tendo sido ainda atingido um saldo geral final positivo.
Tabela 4 – Saldos financeiros em 2008
Descrição

Valor (€)

Saldo de 2007

- 508,19

Saldo de 2008

172,98

Total:

- 335,21€
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Os projectos e parcerias previstas para 2009, e o facto de não se esperarem
novos défices para este ano, permitem esperar que a actividade corrente
possa decorrer sem sobressaltos e ser positiva.
É relevante referir que, tal como em anos anteriores, não há quaisquer
dívidas às Finanças (IVA ou IRS).

4 – Considerações finais
Conclui-se com este relatório o 4º ano de mandato dos órgãos sociais,
tendo-se dado cumprimento dos principais pontos previstos nos planos
de actividade propostos.
Em 2009 viu-se um claro aumento de cooperações com associações
congéneres,

nomeadamente

GEOTA,

LPN,

Quercus,

entre

outras,

demonstrando o reconhecimento entre os seus pares a nível nacional.
Umas das principais actividades com início em 2009, a co-fundação da
PONG-Pesca, concerta actualmente a vontade das diferentes ONG
nacionais de ambiente em matéria de pesca, aquacultura e recursos
sustentáveis, sendo representativa dos seus fins, e indicador da mais
valia da Associação para a sociedade civil. De forma idêntica à PONGPesca, onde se coordenou uma resposta ao Livro Verde da Política
Comum das Pescas, o envolvimento da SCIAENA no debate da Rede
Natura para o Meio Marinho, rever-te para a importância da SCIAENA
como ONG Portuguesa no panorama Europeu.
Apesar dos resultados financeiros ainda não serem os ideais, o actual
passivo corresponde a empréstimos contraídos por sócios fundadores,
sendo

que

a

Associação

dispõe

de

estatuto

legal,

sócios

e

reconhecimento profissional adequados ao seu crescimento. Desde a sua
fundação em 2006, a SCIAENA desenvolveu-se claramente em termos
de número de sócios, envolvimento da sociedade civil, número e
dimensão das actividades, estando reunidas condições para a próspera
prossecução dos seus fins nos anos vindouros.
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