RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2012

Lisboa, 23 de fevereiro de 2013

Elaborado pela Direção
Para a Assembleia-geral da
Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação

Resumo
O presente documento descreve as atividades efetuadas em 2012, bem como o
respectivo balanço financeiro, relativo ao 2º ano do 2º mandato, constituindo o segundo
relatório da atual Direção.
Um dos principais domínios de ação da Associação continuou a ser a Plataforma de
Organizações Não Governamentais para a Pesca (PONG-Pesca), sendo de destacar as reuniões
com os eurodeputados Maria do Céu Patrão Neves e João Ferreira, no âmbito de ações
relacionadas com a parceria com a OCEAN2012 e a organização da 3ª Semana Europeia do
Peixe, com eventos em Lisboa, Peniche, Horta e Portimão.
Destaca-se ainda o primeiro ano do ciclo de tertúlias sobre os assuntos relacionados
com a pesca, organizadas em colaboração com o Grupo Oceanos da Liga para a Protecção da
Natureza (LPN).
O ano de 2012 ficará sem dúvida marcado pelo projeto “Almada Natureza Revelada”
(ANR), em colaboração com o fotógrafo Ricardo Guerreiro e a Câmara Municipal de Almada.
Para além de várias palestras, o projeto destacou-se por uma exposição de rua em Almada e
pela publicação de um livro.
Foi de resto um ano muito profícuo em termos de publicações sob a égide ou com a
colaboração da Sciaena. Para além do projeto ANR, ouve também a publicação de um álbum
fotográfico no âmbito da OCEAN2012, a colaboração com Luís Sousa Martins na publicação
“Mares de Sesimbra - História, Memória e Gestão de uma Frente Marítima” e a publicação de
um poster no Congresso Mundial das Pescas 2012.
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1 – Considerações Introdutórias
De acordo com os estatutos da Sciaena, a Direção deverá elaborar anualmente um
relatório detalhado de atividades, constituindo este o 7º Relatório da Associação e o 3º do
atual mandato.

1.1 – Sócios
2012 foi talvez o ano menos positivo em termos de sócios desde o inicio da Associação,
não tendo sido angariado qualquer novo sócio e tendo sido cobrado um valor extremamente
reduzido de cotas. É urgente definir um grupo de trabalho e uma estratégia para os sócios da
associação. Fica a expectativa que em 2013 isto possa acontecer.

2 – Atividades Desenvolvidas
2.1 – Atividades no âmbito da Coordenação da PONG-Pesca e como membro da
coligação OCEAN2012
A

PONG-Pesca

continuou,

durante

2012,

a

apresentar

um

considerável

desenvolvimento e notoriedade. Para além das atividades aqui descritas, a Plataforma
continuou a ser contactada por várias entidades, no sentido de estabelecer diálogos e planear
possíveis atividades. Também se assistiu a um aumento considerável dos contactos por parte
da imprensa, no sentido de obter opiniões e reações oficiais. Os acontecimentos mais
relevantes de 2012 foram a adesão do OMA – Observatório do Mar dos Açores à coligação
OCEAN2012 (abril), as reuniões com os eurodeputados Maria do Céu Patrão Neves e João
Ferreira e a participação no Grupo de Trabalho da Pesca Lúdica para a revisão do quadro legal
da pesca lúdica e no Grupo de Trabalho para as relações entre a Produção e a Distribuição
Nacional. A Direção da Sciaena reforça a relevância deste projeto para a Associação.

2.1.1 – 3ª Semana Europeia do Peixe (SEP2012)
A SEP tem como objetivo alertar e consciencializar os cidadãos para a importância da
reforma da Política Comum das Pescas (PCP) e para o seu papel enquanto atores para a
mudança. Nesta terceira edição, as cinco ONGs portuguesas pertencentes à coligação europeia
OCEAN2012 (APECE - Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação dos
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Elasmobrânquios; o GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente; a
LPN - Liga para a Protecção da Natureza, Sciaena e OMA) voltaram a optar pela realização e
vários eventos em vários locais do país, tal como em 2010, na primeira edição da SEP. Neste
ano, e com o aproximar da votação no Parlamento Europeu (PE) da proposta da nova PCP, o
objetivo essencial foi chamar a atenção do público em geral mas sobretudo para pedir aos
políticos europeus para acabar com a sobrepesca, porque esta está a acabar com o peixe nos
oceanos. Os políticos são responsáveis por tomar as decisões que porão fim à sobrepesca, e os
cidadãos têm a responsabilidade de os encorajar e apoiar nesta fase decisiva de definição da
PCP. Para este efeito, entre junho e agosto, foram realizados 4 eventos, que consistiram
essencialmente na realização de cordões humanos em forma de peixe e/ou em
sardinhadas/grelhadas de peixe sustentável e nacional. Os eventos decorreram em 4 cidades –
Lisboa, Peniche, Horta e Portimão.
Na manhã de sábado 23 de junho, em Lisboa, cerca de 100 cidadãos aceitaram o
desafio de apoiar esta iniciativa e juntamente com os voluntários e coordenadores das cinco
ONGs nacionais, formaram um cordão humano em forma de peixe na emblemática calçada do
mapa mundi junto ao Padrão dos Descobrimentos. Este evento contou com a colaboração da
EGEAC - Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural.
No domingo, 24 de junho, em Peniche, as cinco ONGs organizaram uma grelhada e
reuniram com o Presidente da Câmara, António José Correia, que demonstrou o apoio do
Município à iniciativa e a esta causa.
Já no dia 7 de julho e sob coordenação do OMA, decorreu uma grelhada de peixe
capturado com artes tradicionais, para além de um cordão humano em forma de peixe que
contou com a participação de 100 pessoas.
No Festival da Sardinha de Portimão 2012, em parceria com o projeto We Like Sharks,
realizou-se no dia 5 de agosto um cordão humano em forma de peixe que contou com a
participação de cerca de 60 pessoas. Para além disto, a Sciaena este presente no stand do
projeto We Like Sharks no festival, que contou com alguns milhares de visitantes. Muitas
dúvidas foram tiradas e muitas questões respondidas (Estima-se que se tenha contactado
diretamente com cerca de 200 pessoas), e espera-se que por esta via se tenha conseguido
continuar a alertar as pessoas para os perigos que ameaçam os nossos oceanos. De salientar
ainda que informações sobre a SEP2012 foram transmitidas no sistema de avisos do festival e
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que os esclarecimentos prestados aos restaurantes presentes no evento resultaram na
retirada de de algumas espécies das receitas e das ementas.
Foi interessante realizar eventos deste cariz, sobretudo tendo em conta a dispersão
geográfica dos mesmos. Os eventos foram consideravelmente bem concorridos, tendo sido
distribuídos inúmeros materiais de divulgação e sensibilização e tendo sido realizadas várias
peças jornalísticas. Algumas das fotografias dos eventos foram incluídas no álbum fotográfico
“Semanas Europeias do Peixe 2012 - Acaba com a sobrepesca ou a pesca acabará!”, produzido
pela OCEAN2012 e que foi entregue a eurodeputados por toda a Europa.

2.1.2 – Audiências com eurodeputados Maria do Céu Patrão Neves e João Ferreira
No final do ano, representantes das cinco ONGs portuguesas da OCEAN2012 reuniram
em Lisboa com a Eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves (30-11-2012) e o eurodeputado
João Ferreira (07-12-2012).
O objetivo principal destes encontros foi solicitar aos eurodeputados que votem no
sentido de vincular a União Europeia (UE) aos tratados internacionais e aos respetivos
calendários para a recuperação dos stocks, durante os debates no Parlamento Europeu sobre a
reforma da PCP que decorreu a partir do final de dezembro.
Foram ainda discutidas algumas questões referentes ao processo de reforma da PCP,
bem como outros assuntos relacionados com as pescas: a Pesca de Pequena Escala/Artesanal,
as Rejeições, os Subsídios, a Aquacultura, Organização Comum do Mercado de Produtos da
Pesca e Aquacultura, as Áreas Marinhas Protegidas, as Pescas em Grande Profundidade, o
Finning e a importância de vincular as quotas ao Rendimento Máximo Sustentável (MSY), e
ainda outros assuntos relacionados com as pescas nacionais.
Durante os breves encontros foi também oferecido aos eurodeputados um álbum
fotográfico referido no ponto anterior.
Estas foram reuniões extremamente positivas, principalmente tendo em conta que
estes dois eurodeputados são membros permanentes da Comissão de Pescas do Parlamento
Europeu e cuja opinião em termos de pescas, no seio dos seus grupos parlamentares, é muito
forte, quando não é vinculativa. Há ainda que salientar o facto de estes dois políticos serem
dos mais difíceis de contactar por parte de ONGs sediadas em Bruxelas. Foi interessante
também perceber que ambos os eurodeputados conheciam o trabalho das ONGs portuguesas
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em termos de pescas, nomeadamente ao nível da PONG-Pesca. Estes são dois contactos a
manter e que desde as reuniões presenciais já resultaram em várias trocas de mensagens de
correio eletrónico e conversas por telefone.

2.1.3 – Audição com Grupo de Trabalho para as relações entre a Produção e a Distribuição
Nacional
No dia 13 de setembro os coordenadores da PONG-Pesca foram ouvidos pelo Grupo
de Trabalho para as relações entre a Produção Nacional e a Distribuição Nacional da Comissão
Parlamentar de Agricultura e Mar da Assembleia da República, na qual apresentaram a
Plataforma e avançaram algumas propostas relacionadas com a venda de pescado e a sua
valorização.
Este grupo de trabalho foi criado no sentido de averiguar a veracidade de algumas
queixas de produtores, não só da pesca mas também a agricultura, relativamente a grandes
grupos de distribuição. Os responsáveis da PONG-Pesca partilharam os seus conhecimentos a
este nível e foram também abordados por alguns dos deputados para discutir outros assuntos,
nomeadamente sobre a possibilidade de virem a ser ouvidos num grupo de trabalho dedicado
à valorização do pescado.

2.1.4 – Participação em Workshop do Projeto EcoFishMan
No dia 9 de abril dois representantes da PONG-Pesca participaram num workshop do
projeto EcoFishMan - Results-based management to contribute to the reform of the CFP
(http://www.ecofishman.com/). Os membros das várias ONGs da Plataforma foram também
convidados a preencher um questionário para este projeto.

2.1.5 – Sandgrains
No dia 24 de maio, entre as 18h30 e as 23h, decorreu na Associação Caboverdeana de
Lisboa (ACV) a Sessão de apresentação do documentário “Sandgrains” (Grãos de Areia). Uma
organização da ACV e da PONG-Pesca, em colaboração com a MatchboxMedia, a sessão teve a
presença de cerca de 80 participantes.
Após as boas vindas pelos responsáveis da ACV e da PONG-Pesca, o projeto foi
apresentado por um dos seus realizadores – Jordie Montevecchi. Em seguida, foi exibida uma
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versão curta do documentário com cerca de 6’30”, seguida de uma fotorreportagem da
autoria de Francesca Tosarelli e de dois breves vídeos de produção. Seguiu-se um acalorado
período de intervenções e discussão entre o público.
Para além de promover a divulgação de informações sobre o documentário, a PONGPesca e a ACV irão promover a estreia nacional da versão final do documentário durante 2013,
em data ainda por definir.

2.1.6 – Outras iniciativas
São ainda de destacar os comunicados de imprensa relacionados com o Dia da
Dependência do Pescado (30 de março), entrevistas a duas estudantes de jornalismo e ainda o
envolvimento da PONG-Pesca no Grupo de Trabalho para a revisão da legislação sobre Pesca
Lúdica, sob a égide da Secretaria de Estado do Mar. De salientar ainda a assinatura da
declaração “Proteger o mar profundo da pesca destrutiva” (11 de novembro), cuja assinatura
por parte de outras ONGs e associações de pescadores foi promovida pela Associação. Esta
declaração insere-se no acompanhamento da definição de legislação comunitária sobre este
assunto, que terá seguimento no ano de 2013.

2.1.7 – Blogue da PONG-Pesca
Em 2012, o blogue da PONG-Pesca manteve-se como a principal via de divulgação da
Plataforma, juntamente com a página de facebook, motivando vários contactos com o público
em geral e com atores direta ou indiretamente ligados à pesca. Durante este ano, assistiu-se
ao aumento das visitas diárias e das subscrições do blogue, mantendo-se o empenho e
envolvimento acentuado de três membros da Sciaena, não na atualização mas também no
papel de coordenação deste projeto. A este nível, é ainda de salientar as ações de formação de
três novos bloggers durante este ano.

2.2 – Tertúlias sobre Pesca
Depois de algumas sessões a título quase experimental no final de 2011, a Sciaena e o
Grupo Oceanos da LPN avançaram para um ciclo de tertúlias sobre os assuntos relacionados
com a pesca.
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Estas tertúlias surgiram da vontade de discutir e promover o desenvolvimento das
pescas nacionais do ponto de vista dos 3 pilares de sustentabilidade - ambiental, social e
económico - numa altura em que a reforma da Política Comum de Pescas da União Europeia
(PCP) está em discussão no Parlamento Europeu. As ONGs criaram um calendário de 10
tertúlias que decorreu durante 2012 e que cobriram temas debatidos no âmbito da PCP:
Informação ao consumidor; Fuga à lota; Quotas individuais transferíveis; Pesca industrial;
Subsídios à pesca; Pesca artesanal; Rejeições; Organizações de Produtores; Aquacultura; e
Áreas Marinhas Protegidas. As tertúlias realizadas até agora contaram com a presença de uma
média de 30 pessoas, incluindo representantes dos pescadores, armadores, sociólogos,
economistas, investigadores e estudantes, assim como representantes da Docapesca e da
Secretaria de Estado do Mar.
Após uma primeira sessão no Clube Estefânia, e por motivos alheios às duas
associações, as tertúlias mudaram-se para a Sede da LPN, onde decorreram as quatro sessões
seguintes. Em junho a sessão decorreu na sede da Armadores da Pesca Artesanal Local do
Centro e Sul (AAPCS), em Sesimbra, e depois da interrupção durante os meses de julho e
agosto, as quatro últimas sessões do ano decorreram na livraria Ler Devagar em Alcântara. As
duas últimas sessões do ano tiveram transmissão via webstream.
O formato das tertúlias é simples: 3 a 4 oradores convidados fazem uma intervenção
curta de 7-8 minutos cada, e sem PowerPoint, com o objetivo de lançar o debate,
privilegiando-se a discussão entre oradores convidados e participantes.
Este é para a Direção um dos projetos mais entusiasmantes e promissores em que a
Associação esteve envolvida até agora. As discussões têm sido extremamente produtivas e a
os contactos que as duas associações estão fazer neste âmbito com diversos atores das pescas
nacionais serão certamente úteis no futuro.
Perante esta constatação, bem como pela existência de vários temas que seria
importante abordar, as ONGs decidiram prolongar o ciclo por mais um ano. Por outro lado, o
Antropólogo Luís Sousa Martins, que tem acompanhado as tertúlias desde o início, tem
procedido à gravação áudio das sessões. Juntamente com alguns membros da organização das
tertúlias, o material irá ser analisado com o objetivo de produzir um livro e possivelmente
alguns artigos científicos.
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Finalmente, há ainda que destacar a candidatura das tertúlias aos Green Project
Awards 2012, não tendo no entanto o projeto sido premiado.

2.3 – Servisena
Continuaram os contactos entre a Direção e a Servisena, sobretudo sobre a elaboração
de um projeto sobre aproveitamento e/ou reciclagem de desperdícios decorrentes da
atividade de embarcações de pesca. Para além de outros possíveis contributos, a Sciaena
asseguraria a componente de formação do projeto. Para além de algumas reuniões informais
entre responsáveis da Servisena e da Sciaena, dois representantes destas duas entidades
reuniram no dia 20 de dezembro com um dos responsáveis do projeto PERDA – Projeto de
Estudo e Reflexão sobre o Desperdício Alimentar (ligação).
Assim, durante o final de 2012 o trabalho essencial consistiu na solidificação do
projeto e em contactos com possíveis parceiros. O objetivo é uma candidatura a
financiamentos comunitários durante o ano de 2013.

2.4 – Green it
Não houve mais progressos neste âmbito. A empresa terá apresentado o projeto
elaborado em 2011 a algumas entidades, mas sem qualquer resposta positiva.

2.5 – Palestra NAS
A Sciaena participou na 2ª Semana Subaquática da Universidade do Algarve entre 27
de fevereiro e 2 de março de 2012. Este evento organizado pelo Núcleo de Atividades
Subaquáticas (NAS) teve o objetivo de proporcionar atividades relacionadas com o mergulho e
a educação ambiental sobre temas relativos ao oceano, incluindo sessões de música e de
cinema. A Sciaena esteve presente com uma abordagem direta à comunidade académica em
duas participações, “Conversas de Piscina” no dia 28 de Fevereiro e visualização do
documentário “The End of the Line” no dia 2 de Março. A Sciaena esteve presente de forma
indireta durante toda a semana através de diversos materiais como brochuras, marcadores de
livros, lápis e autocolantes alusivos à Missão da Sciaena. O número de participantes em ambas
as atividades foi reduzido, tendo sido constituído maioritariamente pelas pessoas envolvidas
na organização do evento. O reduzido número de alunos e restante população académica
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pode estar relacionado com o calendário académico (exames, etc.) e com falha na estratégia
de comunicação.
Não obstante, a responsável pela atividade considera que é importante a participação
da associação neste evento, pelo que deverá continuar a disponibilizar-se para colaborar com
o NAS. A direção partilha desta opinião.

2.6 – Projeto “Almada Natureza Revelada”
A Sciaena continuou ao longo do ano, o seu envolvimento e apoio ao projeto Almada
Natureza Revelada (ANR) tendo este terminado em Dezembro. Ao longo de 2012 foram várias
as atividades que mereceram algum destaque e deram visibilidade à associação que, dentro do
seu papel de parceiro institucional do projeto, contribuiu na qualidade apoio na redação de
documentos, suporte financeiro de deslocações de Ricardo Guerreiro a alguns dos eventos
mais importantes, e decisor, junto com o fotógrafo de alguns assuntos relativos ao rumo que o
projeto tomaria. A relação com o outro parceiro, a Câmara Municipal de Almada, viria a
esvanecer-se ao longo do desenvolvimento do projeto, não por questões particularmente
negativas mas essencialmente pela posição da CMA que tomou muitas vezes decisões e
direcionou o projeto sem que as outras partes fossem tidas em conta quando a opinião pode
ser expressa. Foram várias as ocasiões em que no final do projeto, mais concretamente no que
concerne à publicação do livro, que a posição da CMA não terá sido a mais correta ou
profissional (e.g., ausência de convite a membro da Sciaena para discursar no lançamento do
livro, edição e maquetação do livro sem consulta do fotógrafo, reprodução física do livro com
prazos irrealistas e que levaram a uma primeira remessa impressa com falhas e erros
significativos do ponto de vista fotográfico e que obrigaram a uma revisão da arte final, e
reimpressão completa da segunda remessa).
Ao nível das atividades relativas a este projeto, foram feitas sete palestras ao longo do
ano de 2012, uma exposição de rua, lançamento de livros, etc. A destacar:
- Janeiro - apresentação "Cidade Natureza" no II Festival de Imagem de Natureza de Vouzela
(180 pessoas);
- Fevereiro - reportagem SIC "Fotógrafos de Natureza" com divulgação do projecto entre
alguns dos trabalhos de fotógrafos portugueses de natureza;
- Maio - lançamento do livro para colorir "Almada Natureza Revelada e Colorida";
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- Maio/Junho - exposição de rua "Almada Natureza Revelada" na Praça da Liberdade em
Almada (ligação) (Difícil estimar, mas seguramente largas centenas de visitantes);
- Junho - publicação "Almada e a Natureza" na National Geographic Portugal;
- Setembro - apresentação "Almada Natureza Revelada" no GreenFest, Centro de Congressos
do Estoril (30 pessoas);
- Novembro - apresentação "Almada Natureza Revelada" no VIII Ambiente e Imagens
Dispersas, Ovar (80 pessoas);
- Dezembro - lançamento do livro "Almada Natureza Revelada" na Oficina de Cultura, Almada
(50 pessoas);
- Dezembro - publicação de reportagem "E a natureza aqui tão perto, na cidade de Almada" no
jornal Público;

No âmbito mais amplo da colaboração do fotógrafo Ricardo Guerreiro com a Sciaena e
não apenas do projeto ANR, decorreu ainda em novembro uma série de atividades no Algarve:
- 22 de Novembro - apresentação multimédia "19:1 - Além das Aves Marinhas: Vida a Bordo"
no campus de Gambelas da UAlg (6 pessoas).
- 24 e 25 de Novembro - Oficina de Introdução à Fotografia de Natureza no campus de
Gambelas e Ludo (3 pessoas).
- 25 de Novembro - apresentação multimédia "Cidade Natureza" na FNAC do Algarve Shopping
(20 pessoas).

2.7 – Projeto SOCSCI - Sociedades Científicas na Ciência Contemporânea
A Sciaena foi convidada a participar no projeto SOCSCI – Sociedades Científicas na
Ciência Contemporânea, um projeto de investigação do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa, em colaboração com o SOCIUS-ISEG e CIES-IUL. Neste âmbito, o
presidente da associação foi entrevistado, tendo participado num workshop do projeto no dia
26 de abril.
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2.8 – Apresentação de poster no âmbito do World Fisheries Congress 2012
Foi apresentado no dia 9 de maio no sexto Congresso Mundial das Pescas, em
Edimburgo o poster “Fisheries and Fishermen in two Portuguese newspapers - “Correio da
Manhã” and “Público”” da autoria de Gonçalo Carvalho e tendo como instituição de
acolhimento a Sciaena. O poster foi apresentado em formato digital e de forma não presencial,
também sido igualmente produzido em português.

2.9 – Publicação “Mares de Sesimbra - História, Memória e Gestão de uma Frente
Marítima”
A Sciaena foi convidada a participar, pelo antropólogo Luís Sousa Martins, na
elaboração duma publicação relacionada com a descoberta de um documento de Baldaque da
Silva que, de forma intemporal, caracteriza os problemas e a comunidade piscatória de
Sesimbra no séc. XIX. Com a participação de vários especialistas, a Sciaena assumiu o papel de
reunir as conclusões mais importantes e recentes em termos ecológicos mas também falou do
processo de participação aquando da discussão e implementação do Parque Marinho Luiz
Saldanha e respectivo Plano Ordenamento, e da necessidade de integração das várias partes
interessadas no processo de decisão. A publicação com o título provisório “Mares de Sesimbra
- História, Memória e Gestão de uma Frente Marítima” tem lançamento previsto para o mês
de Maio de 2013.

2.10 – Bioblitz
Foi apresentada em dezembro uma proposta à Fundação Calouste Gulbenkian para a
realização de um Bioblitz nos jardins da Fundação, em Lisboa. Até ao momento, ainda não foi
obtida uma resposta.
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2.11 – Envolvimento
Na Tabela 1 apresenta-se o número total de participantes nas atividades principais que
a Sciaena desenvolveu durante 2012.
Tabela 1: Número de participantes envolvidos nas atividades desenvolvidas em 2012

Atividades

Nº de participantes

Palestra NAS

10

Semana Europeia do Peixe 2012

480

Sandgrains@ACV

80

Tertúlias

300

ANR + atividades Ricardo Guerreiro no Algarve

369

Total 2012

1239

Total 2011

361

Total 2010

975

2.12 – Produção de material de divulgação
No ano de 2012 produziram-se novamente marcadores de livro da PONG-Pesca,
distribuídos nas diferentes atividades em que a Associação esteve envolvida. Há ainda que
salientar a doação de 200 autocolantes e de uma faixa da Associação por parte do projeto We
Like Sharks no âmbito da colaboração da Sciaena no stand do projeto no Festival da Sardinha
de Portimão. Foram ainda produzidas t-shirts para os eventos da semana europeias do peixe.

2.12.1 – Internet
No inicio do ano foi renovada a página de Internet da Sciaena. Optou-se por um
formato mais atual, mais dinâmico e pelo alojamento numa plataforma gratuita, sendo apenas
necessário proceder ao pagamento anual do domínio. Assim, e apesar de ser potenciada a
ligação e a interação com o perfil da Sciaena no facebook, a nova página passou a ser o
principal veículo da Associação.

2.13 – Atividades associativas
A Assembleia-geral Anual de 2012 decorreu a 14 de abril com a Leitura e aprovação da
Ata da Assembleia Geral anterior, do Relatório de Contas de 2011, do Relatório de Atividades
de 2011 e do Plano de Atividades de 2012. Decorreram ainda inúmeras reuniões via internet,
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entre os diversos membros dos órgãos sociais espalhados por todo o país, para funcionamento
interno. Na Assembleia Geral foram ainda aprovados novos sócios.
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3– Resultados Financeiros
Consultar o Relatório de Contas de 2012.
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4 – Considerações Finais
Conclui-se com este relatório o 7º ano de mandato dos órgãos sociais, tendo-se dado
cumprimento a vários dos pontos previstos no plano de atividades. Por realizar ficou o Sciaena
Open Day e a estreia do documentário “Sandgrains”, sendo que se prevê a realização de
ambos os eventos em 2013.
Em retrospetiva, os pontos altos deste ano passaram claramente pelas reuniões com
os eurodeputados Maria do Céu Patrão Neves e João Ferreira, no âmbito de ações
relacionadas com a parceria com a OCEAN2012 e a organização da 3ª Semana Europeia do
Peixe, com eventos em Lisboa, Peniche, Horta e Portimão.
Também a PONG-Pesca continuou extremamente ativa, e é de destacar o papel cada
vez mais institucional que a plataforma assume.
É ainda de destacar o primeiro ano do ciclo de tertúlias sobre os assuntos relacionados
com a pesca, organizadas em colaboração com o Grupo Oceanos da Liga para a Protecção da
Natureza (LPN).
2012 ficará ainda marcado pelo projeto “Almada Natureza Revelada” (ANR), em
colaboração com o fotógrafo Ricardo Guerreiro e a Câmara Municipal de Almada que para
além de várias palestras se destacou-se por uma exposição de rua em Almada e pela
publicação de um livro.
Em termos financeiros, este foi um ano em que se recorreu a fundos obtidos em anos
anteriores para assegurar a continuidade de várias atividades importantes para a Associação.
Ainda assim, a Associação continua com saldo positivo e com alguns fundos para utilizar em
atividades futuras.
Este foi um ano muito parco ao nível da angariação e adesão de novos sócios. No
entanto, destaca-se o elevado nível de participação nas atividades da associação, e o
envolvimento e contacto cada vez mais acentuado com vários sectores da sociedade e com o
público em geral. Assim, os responsáveis pela Sciaena consideram que 2012 foi um ano de
evolução para a Associação, e que deixa enormes expectativas para 2013.
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