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Resumo 

 

O presente documento descreve as actividades efectuadas durante 2010, bem 

como o respectivo balanço financeiro, relativo ao 1º ano do 2º mandato, constituindo o 

primeiro relatório da actual Direcção. 

Entre as principais actividades que decorreram em 2010, destaca-se a 

realização do Bioblitz Alvor, bem como a participação no Seminário de alargamento da 

Rede Natura 2000 ao meio marinho.  

No âmbito da Coordenação da PONG-Pesca, a Sciaena esteve bastante 

activa, sendo de destacar a presença de representantes desta Plataforma na 

Assembleia da Republica,no âmbito de uma Audição Privada convocada pelo Comité 

das Pescas da Assembleia da República, e a organização de eventos na 1ª Semana 

Europeia do Peixe. 

Na Assembleia-geral de Abril de 2010 foi constituído o GEC - Grupo de 

Estratégia e Comunicação da Sciaena. O GEC é um departamento responsável pela 

coordenação e pelo melhor uso e interpretação possíveis da 

imagem/informação/conceito da Sciaena. Pretende-se manter a coerência, os valores 

e missão da mesma.  

Outros projectos e actividades foram também realizados. 
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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 5º Relatório da Associação e o 

1º do actual mandato. 

 

1.1 – Sócios 

Verificou-se a adesão 6 novos sócios - Andreu Font, Graça Bastos, Maria Horta e 

Costa, Maria Helena Bastos, Luís Bastos e Joana Barosa durante o ano de 2010. 

 

 

2 - Actividades desenvolvidas 

2.1 – BioBlitz Alvor 2010 

Este evento decorreu nos dias 4 e 5 de Setembro de 2010 na Ria de Alvor, 

localizada no concelho de Portimão. Na sua organização participaram cerca de quatro 

dezenas de especialistas em biodiversidade e dinamizadores de actividades em 

regime totalmente voluntário. A segunda edição do Bioblitz em Portugal teve um 

enorme sucesso, tanto ao nível do êxito das actividades desenvolvidas e dos 

especialistas e dinamizadores, como em relação ao número e interesse dos 

participantes. Este evento e a sua organização contaram com a colaboração de 25 

parceiros, onde se incluíram empresas regionais e instituições. Para além de múltiplos 

contributos de vários membros da Associação, é de destacar o envolvimento de 

Helena Guimarães e Laura Leite e Marina Mendes. 

 

2.2 – Sciaena e LPN no Conselho Consultivo Regional das águas ocidentais 

austrais (CCR.S) 

Esta iniciativa surgiu em continuidade com o trabalho que as duas associações 

têm realizado na coordenação da Plataforma de ONG Portuguesas sobre a Pesca 

(PONG-Pesca). Esta colaboração tomou o seu primeiro passo efectivo através da 

participação na reunião deste grupo de trabalho, que decorreu em Paris, no dia 19-10-
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2010, embora não tenha sido possível a presença física no local devido aos efeitos de 

uma greve geral. 

 

2.3 – Seminário de alargamento da Rede Natura 2000 ao meio marinho 

Entre 14 e 17 de Junho decorreu em Brindisi (Itália) o Seminário Biogeográfico 

do Mediterrâneo, Macaronésia e Mar Negro, evento destinado à definição do estado 

actual da Rede Natura 2000 no meio marinho. A proposta das organizações não-

governamentais nacionais defendeu a inclusão de novas áreas marinhas nos Açores e 

na Madeira, pertencentes à área geográfica da Macaronésia, na Rede Natura 

2000.Portugal foi representado pelo Instituto de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (ICNB) e por Helena Guimarães, elemento de duas associações 

portuguesas, a SCIAENA – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a Liga 

para a Protecção da Natureza (LPN).  

Apesar da elevada participação de investigadores nacionais, fizeram-se sentir 

algumas dificuldades, como algumas situações de relutância de cooperação com 

ONG. Mas acima de tudo, é de louvar o facto de Portugal ter sido o único país em que 

todo o trabalho de preparação para o Seminário foi feito por voluntários, durante seis 

meses de preparação. 

Também é importante destacar que da representação de Portugal foram 

adoptadas unicamente as sugestões dadas pela representante da parceria de ONG. 

 

2.4 – Actividades no âmbito da Coordenação da PONG-Pesca e como membro da 

coligação OCEAN2012 

A PONG-Pesca tem apresentado, desde o seu início, um considerável 

desenvolvimento e notariedade. Para além das actividades aqui descritas, é 

importante salientar que informalmente, várias entidades têm contactado a Plataforma, 

no sentido de estabelecer diálogos e planear possíveis actividades. A Direcção da 

Sciaena considera que este é um dos principais projectos da Associação, em que têm 

estado envolvidos vários dos seus elementos, e que deverá continuar, no futuro, a 

merecer uma atenção e um empenho substancial e crescente. 

2.4.1 – PONG-Pesca na Assembleia da República 

Dia 25 de Maio, vários elementos da PONG-Pesca estiveram presentes numa 

Audição Privada convocada pelo Comité das Pescas da Assembleia da República. 
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A Audição liderada pelo deputado Ulisses Pereira do PSD faz parte de um 

conjunto de reuniões que estão a ser agendadas com o objectivo daquele 

Comité aprofundar o seu conhecimento do sector das Pescas Portuguesas, 

 auscultando para isso os vários interlocutores envolvidos. Desta forma, pretendiam 

ouvir a PONG-Pesca para perceber as suas preocupações e propostas.  

Consideramos que este encontro foi muito importante e produtivo, pelo que a 

PONG-Pesca espera continuar no bom caminho para trabalhar na defesa da Pesca 

Sustentável em Portugal, na Europa e no Mundo. 

 

2.4.2 – 1ª Semana Europeia do Peixe 

Esta foi uma iniciativa promovida pela coligação OCEAN2012 em toda a 

Europa durante a semana de 5 a 13 de Junho, e no qual os membros da coligação 

foram convidados a realizar iniciativas com o objectivo de divulgar os seus objectivos e 

pontos de vista, e também angariar novos membros. 

Nos vários eventos realizados no nosso país, foram abordados diferentes 

assuntos:  (1) a situação das pescas em Portugal e a promoção de uma actividade 

sustentável; (2) o consumo de pescado e a necessidade de informação dos 

consumidores no que diz respeito à origem e forma de captura das diferentes 

espécies, tamanhos mínimos, entre outros, tanto nas superfícies comerciais como em 

restaurantes; (3) a responsabilização dos vários intervenientes no processo que 

conduz à gestão sustentável do sector pesqueiro em Portugal e na Europa, no sentido 

do estreitamento da relação recíproca entre a sociedade científica, o cidadão comum e 

os decisores políticos; (4) a certificação de espécies; entre outros. A projecção do 

documentário “The End of the line” (em Cascais, Peniche e Sesimbra) possibilitou a 

discussão de muitas ideias relacionadas com as pescas em Portugal, por parte de 

diferentes quadrantes e faixas etárias da nossa sociedade civil. O dia 8 de Junho, Dia 

Mundial dos Oceanos, foi ainda marcado pelo lançamento oficial do website do 

projecto “Que peixe comer… para um consumo sustentável?”, desenvolvido pela Liga 

para a Protecção da Natureza e financiado pelo programa AGIR Ambiente, da 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Perante o sucesso destas iniciativas, a Sciaena pretende, em colaboração com 

outras entidades, realizar outras sessões num futuro próximo, em diferentes formatos, 

um pouco por todo o país. 
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2.4.3 – PONG-Pesca na revista Visão 

A PONG-Pesca foi um dos projectos contemplados no artigo “50 Causas pelo 

Ambiente” da edição “verde” da Revista Visão (14-10-2010). Esta edição especial da 

relevante publicação periódica foi exclusivamente dedicada à temática do ambiente. 

 

2.4.4 – PONG-Pesca na Horta com o “The end of the line” 

No passado dia 16 Novembro 2010 – Dia Nacional do Mar – decorreu no 

Anfiteatro Principal das instalações do Departamento de Oceanografia e Pescas da 

Universidade dos Açores (DOP/UAç), na cidade da Horta, Faial, Açores, uma sessão 

de visionamento do documentário “The End of The Line” (O Fim da Linha). A sessão 

foi organizada pelo DOP/UAç e pelo Observatório do Mar dos Açores (OMA), uma 

associação técnica, científica e cultural, sem fins lucrativos com cede na cidade da 

Horta e contou com o apoio da PONG-Pesca Importa salientar que este evento foi em 

grande medida mobilizado por José Nuno Pereira. 

 

2.4.5 – Entrevista no âmbito do Projecto Kimeraa 

O Kimeraa - Knowledge transfer to Improve Marine Economy in Regions from 

the Atlantic Area - é um projecto internacional Europeu que procura promover a 

transferência de conhecimento e dinamizar as economias regionais relacionadas com 

o mar em regiões do Espaço Atlântico Europeu (http://www.kimeraa.eu/). Neste 

âmbito, os responsáveis pelo projecto identificaram a PONG-Pesca como “uma 

entidade muito relevante nesta área”. 

Assim, no dia 13-12-2010, na qualidade de co-coordenador da PONG-Pesca, 

Gonçalo Carvalho deu uma entrevista de cerca de quarenta minutos em que, entre 

outros assuntos, se falou sobretudo do papel da plataforma na divulgação da 

investigação em ciências marinhas. 

 

2.4.6 – Blogue da PONG-Pesca 

Desde o seu início, em Outubro de 2009, registaram-se cerca de 65mil visitas, 

com uma média actual na ordem das 1000 visitas semanais, originárias sobretudo de 

Portugal, mas também Espanha e de outros países. Devido a estes factos, foi decidido 

http://www.kimeraa.eu/
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pela coordenação reestruturar e reforçar a participação e actualização do blogue. 

Assim, desde o final de 2010, a Sciaena assegura a publicação de conteúdos em três 

dias semanais, sendo também responsável pela página do Facebook.  

 

2.5 - Fórum Guadiana 

No dia 30 de Junho de 2010 decorreu na Biblioteca Municipal de Vila Real de 

Santo António (VRSA) o evento Forum Guadiana. Este evento foi co-organizado com o 

Centro de Investigação Marinha e Ambiental e teve como objectivo fomentar a 

discussão interdisciplinar sobre a gestão dos recursos naturais do Estuário do 

Guadiana. Durante o dia decorreram 4 painéis de discussão e um debate final. Cada 

painel apresentou a problemática através de 3 a 4 curtas comunicações e um 

momento de discussão moderado. Os oradores convidados incluíram elementos da 

Universidade do Algarve, Câmara Municipal de VRSA, Instituto Português de 

Transportes Maritimos (IPTM), Ayuntamiento de Isla Cristina, Administração da Região 

Hidrográfica (ARH) do Algarve e do Alentejo, Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva (EDIA), Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade 

(ICNB), Operador turísticos, Produtor de Sal Tradicional em Castro Marim. No final do 

dia foram ainda exibidos e discutidos posters sobre o trabalho desenvolvido, no 

Estuário do Guadiana, por diversas entidades de investigação. Estiveram presentes 

cerca de 60 participantes (portugueses e espanhóis) de áreas distintas: governação, 

residentes, empresários, investigadores e membros de organizações não 

governamentais. 

 

2.6 – Participação no projecto de investigação SOCSCI – Sociedades Científicas 

na Ciência 

No âmbito deste projecto, coordenado pelo Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, em colaboração com o CIES-IUL e o SOCIUS-ISEG, a 

Direcção, no dia 26-10-2010, respondeu a um inquérito dirigido a sociedades 

científicas e associações portuguesas com alguma forma de intervenção no campo 

científico. 
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2.7 – Palestra no Primeiro Encontro Regional de Voluntariado Ambiental para a 

Água 

No âmbito deste projecto dinamizado pela ARH Algarve a Sciaena foi 

convidada a partilhar a sua experiência na dinamização do evento Bioblitz Alvor 2010, 

baseado quase na totalidade no dinamismo, motivação e trabalho dos voluntários. A 

apresentação, da autoria de Helena Guimarães, decorreu no dia 17-11-2010 e , para 

além das experiências da a Associação com voluntariado, focou também as 

características e atitudes que devem ser demonstradas pelos voluntários envolvidos 

neste tipo de eventos. 

 

2.8 – Envolvimento 

Na Tabela 1 apresentam-se o número total de pessoas envolvidas nas três 

actividades principais que a Sciaena desenvolveu durante 2010. 

Tabela 1: Número de participantes envolvidos nas actividades desenvolvidas em 2010 

Actividades Nº de participantes 

BioBlitz Alvor 2010 600 

PONG-Pesca 290 

Fórum Guadiana 60 

Outras 25 

Total 975 

 

3. – Constituição do GEC - Grupo de Estratégia e Comunicação 

Tendo sido constituído na AG de 24 de Abril de 2010, o GEC é um 

departamento responsável pela coordenação e pelo melhor uso e interpretação 

possíveis da imagem/informação/conceito da Sciaena. Pretende-se manter a 

coerência, os valores e missão da mesma.  

O GEC é constituído pela Direcção - órgão responsável pela orientação e 

coordenação das actividades da Sciaena - e por um ou mais membros especializados 

em comunicação e divulgação (coordenação do GEC). 

O GEC pretende definir estratégias, e sobretudo, aconselhar a Sciaena a 

crescer, a divulgar e a divulgar-se. 
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3.1 – Produção de material de divulgação 

No ano de 2010 produziram-se folhetos de divulgação e para inscrição de 

sócios, distribuídos nas diferentes actividades em que Associação esteve envolvida. 

Os folhetos foram desenvolvidos pelo GEC, sob a orientação de Vasco Abreu. 

3.2 – 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. Foi 

igualmente criado o perfil da Sciaena no facebook, com o objectivo de complementar o 

grupo que já existia desde 2009. 

 

4 – Protocolos  

A Sciaena e a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) aderiram ao Grupo de 

trabalho : Ad hoc – Pescas tradicionais do Conselho Consultivo Regional das águas 

ocidentais austrais (CCR.S), no âmbito de um protocolo de cooperação assinado a 03-

02-2010. 

 

5 – Actividades associativas 

A Assembleia-geral Anual de 2010, decorreu a 24/ Abril / 2010, com a Leitura e 

aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior, do Relatório de Contas de 2009, do 

Relatório de Actividades de 2009 e do Plano de Actividades de 2010. Decorreram 

ainda inúmeras reuniões via internet, entre os diversos membros dos orgão sociais 

espalhados por todo o país, para funcionamento interno. Na Assembleia Geral foram 

ainda aprovados novos sócios e eleitos os novos órgão sociais da associação.  

 

 

6 – Resultados financeiros 

Consultar o Relatório de Contas de 2010. 

  

http://www.sciaena.org/
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7 – Considerações finais  

Conclui-se com este relatório o 5º ano de mandato dos órgãos sociais, tendo-

se dado cumprimento dos principais pontos previstos nos planos de actividade 

propostos. 

Este 5º ano de existência irá ficar marcado pelo sucesso do Bioblitz Alvor, 

patente não só no número de participantes, mas também na visibilidade que o próprio 

evento teve nos média, e dos contactos que se seguiram por parte de outras entidades 

para realizarem um Bioblitz na suas localidades. 

Em 2010 viu-se um claro aumento de cooperações com associações 

congéneres, nomeadamente GEOTA, LPN, Quercus, APECE, entre outras, 

demonstrando o reconhecimento entre os seus pares a nível nacional, merecendo 

destaque a presença no Seminário de alargamento da Rede Natura 2000 ao meio 

marinho que decorreu em Brindisi (Itália).  

É ainda de destacar a presença, como co-coordenadora da plataforma PONG-

PESCA, da Sciaena numa Audição Privada convocada pelo Comité das Pescas da 

Assembleia da República. 

Apesar dos resultados financeiros ainda não serem os ideais, a Associação 

poderá em 2011 saldar os empréstimos contraídos a sócios fundadores. 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.  

 


