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Mensagens chave
"[POBEPPDFBOP"UMÉOUJDPBGFDUBB1PSUVHBM ;&& BQSFTFOUBVNBFOPSNFSFMFWÉO
DJBEFWJEPËTVBFYUFOTÍP MPDBMJ[BÎÍPFOBUVSF[BBSRVJQFMÈHJDB RVFOPUPUBMUFNVNB
ÈSFB EF DFSDB EF  WF[FT B EP UFSSJUØSJP DPOUJOFOUBM O Oceano tem muitos valores e
presta uma grande diversidade de serviços, sendo de destacar a biodiversidade, a produção
primária, a produção de alimento, o transporte marítimo, a energia renovável e a regulação
climática. Os factores que afectam os bens e serviços do Oceano e as suas tendências nas
últimas décadas são distintos, apesar de muitos estarem correlacionados.
"CJPEJWFSTJEBEFOB[POBPDFÉOJDBQPSUVHVFTBÏFMFWBEB%PQPOUPEFWJTUBCJPHFP
HSÈĕDP FTUB ÈSFB Ï VNB [POB EF USBOTJÎÍP FOUSF QSPWÓODJBT EJTUJOUBT  WFSJĕDBOEPTF B
PDPSSÐODJBFNTJNQBUSJBEFOVNFSPTBTFTQÏDJFTDPNBĕOJEBEFTEF[POBTTVCUSPQJDBJT 
NFEJUFSSÉOJDBT UFNQFSBEBTFTVCCPSFBM Nos últimos anos, tem sido registado um ligeiro
aumento da riqueza específica dalguns grupos faunísticos, em particular dos peixes, o que
pode ser devido aos efeitos de alterações climáticas em curso.
/P0DFBOPFYJTUFNUSÐTQSFTTÜFTQSJODJQBJTRVFEFWFSÍPJOĘVFODJBSBCJPEJWFSTJEBEF
OBTQSØYJNBTEÏDBEBTBTBMUFSBÎÜFTHMPCBJT BQFTDBFBQPMVJÎÍP
O impacto das alterações climáticas globais na biodiversidade deverá acarretar alterações na extensão da área de distribuição das espécies com limites biogeográficos a Sul ou
a Norte ao longo da zona marinha Portuguesa, sendo provável a ocorrência e/ou aumento
da abundância de espécies sub-tropicais e a redução da abundância ou desaparecimento de
espécies boreais.
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"QFTDB BUSBWÏTEBSFNPÎÍPTFMFDUJWBEBMHVNBTFTQÏDJFTFEPTJNQBDUPTRVFJOĘJHF
OPBNCJFOUFNBSJOIP tem provocado uma depleção dos efectivos populacionais de muitas
espécies alvo, e também acessórias, das pescarias. A alteração estrutural que muitas técnicas
de pesca de arrasto provocam nalguns tipos de substratos induz, em geral, um empobrecimento das comunidades marinhas locais pela redução do número de habitats existentes.
/PPDFBOPBQSJODJQBMGPOUFEFQPMVJÎÍPÏQSPWFOJFOUFEPVTPJOUFOTPEBTSPUBTDPNFS
DJBJTNBSÓUJNBTQFMPTOBWJPTEFDBSHBFEFUSBOTQPSUFEFIJESPDBSCPOFUPTO transporte
marítimo, tem impacto negativo no ambiente marinho a diversos níveis, por poluição do ar,
ruído, derrames de substâncias químicas e poderá também afectar a biodiversidade, através
da introdução de espécies alóctones.
&TUÍPEPDVNFOUBEBTWÈSJBTJOUSPEVÎÜFTEFFTQÏDJFTOPBNCJFOUFNBSJOIP TFOEPPT
QSJODJQBJTWFDUPSFTBTÈHVBTEFCBMBTUSPFBTCJPDFOPTFTRVFTFFTUBCFMFDFNOPTDBTDPT
EPTOBWJPT Em muitos casos, a introdução destas espécies exóticas não acarreta grandes
alterações na composição, estrutura e dinâmica dos ecossistemas marinhos, mas existem
estudos que têm verificado um crescimento populacional e alargamento das áreas de distribuição destas espécies, afectando de forma marcada as populações de espécies autóctones,
em particular de algas.
²FYQFDUÈWFMRVFBTBMWBHVBSEBEBCJPEJWFSTJEBEFBERVJSBNBJPSSFMFWÉODJBOBTQSØ
YJNBTEÏDBEBT FNDPOTFRVÐODJBEBTDSFTDFOUFTQSFPDVQBÎÜFTDPOTFSWBDJPOJTUBTe a sua
generalização ao público, das políticas comuns da pesca europeias existentes envolvendo a
implementação de medidas de gestão das pescas segundo uma perspectiva precaucionista e
mais recentemente da introdução de planos de gestão segundo a abordagem ecossistémica
(por exemplo, através da implementação de reservas marinhas).
"MPOHPQSB[PBTNFEJEBTWJHFOUFTEFEJNJOVJÎÍPEPJNQBDUPEBQFTDBOPFDPTTJT
UFNBNBSJOIPUÐNDPNPPCKFDUJWPBHFTUÍPEPTSFDVSTPTWJWPTNBSJOIPTpela recuperação das biomassas dos stocks explorados para níveis que garantam uma renovação natural
sustentável das espécies marinhas, pelo menos dentro dos limites biológicos de referência.
&YJTUFVNBNBJPSJODFSUF[BRVBOUPBPTTFSWJÎPTEFFDPTTJTUFNBSFMBUJWPTËQSPEVÎÍP
QSJNÈSJBFËSFHVMBÎÍPDMJNÈUJDB QPSFTUFTFTUBSFNFTUSFJUBNFOUFSFMBDJPOBEPTDPNBT
BMUFSBÎÜFTDMJNÈUJDBTHMPCBJTA produção primária é fortemente determinada por fenómenos oceanográficos costeiros, em particular os de afloramento, os quais deverão, segundo as
previsões, sofrer alterações nas próximas décadas, em particular no que toca ao regime de
ventos e agitação marítima. Os modelos oceanográficos elaborados para o Atlântico Norte
prevêem igualmente uma alteração nos padrões de circulação oceânica, a qual terá consequências ao nível do clima.
"T QPUFODJBMJEBEFT EP 0DFBOP BVNFOUBSÍP OPT TFSWJÎPT EBT FOFSHJBT SFOPWÈWFJT 
OPNFBEBNFOUFOPNBJPSBQSPWFJUBNFOUPEBFOFSHJBEBTPOEBT, das correntes, das marés
e de diferencial de temperatura. Espera-se que nas próximas décadas sejam desenvolvidas
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tecnologias aplicáveis a infra-estruturas que permitam contribuir para elevar a quota de
Portugal na utilização de energia renovável em detrimento das energias fósseis actualmente
utilizadas.

13.1. Introdução
A ZEE de Portugal continental corresponde a uma área de 326 362 km2, um pouco maior
que a ZEE do arquipélago da Madeira, com cerca de 300 000 km2. O arquipélago dos Açores
com 984 300 km2 é a região marítima portuguesa mais extensa tal como se ilustra na Figura
13.1.
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'JHVSB Zona Económica Exclusiva de Portugal (a azul). A verde está representada a linha de base.

Devido à posição geográfica de Portugal continental e insular, o Oceano português corresponde a um total de mais de 1 700 000 km2 de Zona Económica Exclusiva (ZEE), a terceira
maior da Europa, a seguir à Rússia e à Noruega, considerando o limite de 200 milhas náuticas
(370 km) estabelecido na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar (CNUDM, Montego Bay, 1982, http://www.emam.com.pt/). A mesma Convenção que só entrou em vigor em
1994, estabelece que o Estado costeiro exerce: (i) direitos de soberania para fins de exploração
e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, das águas
sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que se refere a outras activida-
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des com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins económicos, como a produção
de energia a partir da água, das correntes e dos ventos; (ii) deveres de investigação científica
marinha; protecção e preservação do meio marinho em que o Estado costeiro fixará as capturas permissíveis dos recursos vivos na sua zona económica exclusiva tendo em conta os
melhores dados científicos de que disponha, assegurará, por meio de medidas apropriadas de
conservação e gestão, que a preservação dos recursos vivos da sua zona económica exclusiva
não seja ameaçada por um excesso de captura. Em resumo, o estado português tem direito a
explorar, aproveitar, gerir e conservar, os recursos naturais vivos e não vivos, das águas, do leito
do mar e do seu subsolo e o dever de os proteger, o que se traduz pela obrigação da gestão dos
recursos marinhos tendo em vista a sua sustentabilidade. No entanto, a integração de Portugal
na UE obriga a que no âmbito da Política Comum das Pescas seja garantido este processo.
Os estados membros da União Europeia (UE) assumiram em 1983 a Política Comum de
Pescas (PCP), considerando assim que a UE estaria em melhor posição para gerir as pescarias nas águas sob sua jurisdição e defender os seus interesses nas negociações internacionais.
A PCP é pois o instrumento da União Europeia, a que Portugal aderiu desde o tratado de adesão à UE em 1986, para a gestão da pesca e aquacultura que tem como objectivo exercer medidas de conservação para evitar que as populações de espécies marinhas exploradas pela pesca,
nas águas sob sua jurisdição, sejam sobre-exploradas (http://ec.europa.eu/fisheries). A partir
de 2003, a PCP foi alterada de modo a considerar planos de recuperação a longo prazo de
espécies sobre-exploradas e planos de gestão a longo prazo. Sempre com o objectivo de manter
a abundância das populações marinhas dentro de limites biológicos de precaução. Recentemente foram introduzidos princípios como o da abordagem ecossistémica à gestão das pescas
europeias no sentido de proteger o equilíbrio ecológico do oceano como uma fonte de saúde e
bem-estar das futuras gerações (CEC, 2008) Os objectivos principais enunciados pela Comissão são os de minimizar os impactos da pesca no ambiente marinho reduzindo a intensidade
de pesca e garantir que as medidas usadas na gestão das pescas apoiam as Directiva Quadro
Estratégia Marinha (Directiva 2008/56/CEE) e a Directiva Habitats da União Europeia, Directiva 92/43/CEE nomeadamente através da protecção dos habitats vulneráveis e das espécies
mais sensíveis, salvaguardando a integridade dos processos do ecossistema.

13.2. Promotores de alterações
13.2.1. Promotores de alterações directos
Flutuações climáticas e aquecimento global
Na mudança climática convém distinguir dois tipos de diferente natureza, uma relativa às
flutuações climáticas naturais e cíclicas que o planeta historicamente sempre registou (Hur-
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rell e Van Loon, 1997) e outra por indução humana, conhecida por aquecimento global
(IPCC, 2007).
Tal como a atmosfera, o oceano possui variabilidade numa escala temporal alargada,
que vai de dias a séculos e superior. Numa determinada área a variabilidade inter-anual da
estratificação da coluna de água durante o afloramento, pode ser causada por ventos mais
intensos numa escala de, por exemplo, três em três dias.
As flutuações climáticas seguem o padrão da variabilidade da pressão atmosférica, designado por Oscilação do Norte Atlântico (NAO) com impacto significativo nas condições
oceânicas. A NAO afecta a intensidade dos ventos, a precipitação e a evaporação, a troca
de calor entre o oceano e a atmosfera, sendo os seus efeitos mais evidenciados durante o
Inverno. O índice da NAO de Inverno mais usado para o Atlântico Nordeste é devido a
Hurrell (1995). Este índice mede o gradiente da pressão atmosférica na superfície do mar
entre dois sistemas: o de baixa pressão da Islândia e o de alta pressão dos Açores (Hurrel,
1996). No Nordeste do Atlântico quando o índice NAO é positivo, aumentam os ventos de
oeste, a temperatura e a humidade. Quando é negativo estes efeitos tendem a ser inversos
(Hughes e Holliday, 2007).
Na região da Península Ibérica tem-se observado a existência de um mecanismo caracterizado pela alternância de água boreal menos salina e mais fria com a dominância de água
sub-tropical mais quente e mais salina. Nos períodos de dominância de águas frias tem-se
observado o aumento da precipitação e da descarga dos rios e, nos períodos de dominância
de águas quentes o aumento dos ventos durante o Inverno (Lebreiro et al., 2001). De acordo
com a biogeografia das espécies existentes no local, assim esta alternância favorece ou desfavorece a produtividade das populações.
No Atlântico Nordeste o impacto das oscilações climáticas na produtividade das espécies marinhas, ainda é mal conhecido mas tem vindo progressivamente a ser documentado
na última década por diversos autores (Klyastorin, 1998; Sousa Reis et al., 2001; Santos et
al., 2001; Borges et al., 2003; Brander, 2003; Mackenzie et al., 2007), bem como o efeito da
variação cíclica dos regimes climáticos nas previsões a longo prazo da sustentabilidade biológica de espécies marinhas em exploração pelas pescas, (Mohn e Chouinard, 2007; Ojaveer
e Mackenzie, 2007; Borges et al., 2008; Mendes et al., 2008).
Por outro lado, segundo o último relatório do IPCC (2007), o aquecimento global, por
indução humana, tem aumentado e prevê-se que continue a aumentar. As previsões são
geradas de acordo com modelos de circulação global da atmosfera e do oceano. Estes modelos sugerem que as temperaturas anuais do ar continuarão a subir relativamente às condições mais recentes, com um aumento estimado entre 1 ºC e 2 ºC nas latitudes da Península
Ibérica, Mediterrâneo, Mar do Norte e Nordeste Atlântico. As temperaturas do ar subirão
entre 4 ºC e 6 ºC nas regiões mais a norte, tal como no Mar de Barentz. Assim, devido a
este efeito de indução humana, espera-se que a precipitação e descarga dos rios aumente
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no norte da Europa e no Ártico, mas que diminua nas regiões mais quentes, tais como no
Mediterrâneo e sul da Península Ibérica (IPCC, 2007).
À escala do oceano Atlântico, a Península Ibérica é uma região de transição onde organismos marinhos sub-tropicais, da região temperada quente e fria, e boreal, ocorrem em
simpatria (e.g. Gomes et al., 2001; Sousa et al., 2005; Sousa et al., 2006), o que indicia um
elevado grau de complexidade na resposta das comunidades ecológicas marinhas presentes
nesta área geográfica e consequentemente uma actividade com grande sazonalidade e diversidade de intervenientes.
Sobrepesca e efeitos da pesca
De forma simplificada pode dizer-se que ocorre sobrepesca se, em média, a quantidade de
indivíduos que se extraem da população, removidos pela pesca, for superior à quantidade
que entra para os substituir (Gulland, 1983), através da reprodução e ciclo de vida da espécie alvo de exploração. Controlando a intensidade de pesca, ou seja o esforço de pesca, é
possível, evitar a sobrepesca, desde que se tenha em conta outro factor designado por poder
de pesca. Como é evidente uma embarcação grande, com elevada tonelagem de arqueação
bruta e potência de motor usando meios sofisticados de detecção de cardumes tem maior
poder de pesca do que uma embarcação pequena com menor potência de motor e meios
de detecção de cardumes artesanais. O esforço de pesca pode ser medido em número de
barcos, em actividade da pesca, número de dias de pesca ou número de horas de pesca, mas
para ser efectivo tem de ser padronizado pelo poder de pesca das embarcações em actividade (Gulland, 1983). As medidas de gestão procuram controlar, directa ou indirectamente,
a taxa de mortalidade por pesca infligida na população marinha, regulamentando anualmente a quantidade que é permitido capturar de cada espécie comercial. O comprimento
mínimo a que o peixe pode ser capturado, bem como as características das artes de pesca,
em especial a dimensão mínima das malhagens, são também regulamentados de modo a
evitar que os peixes muito pequenos sejam removidos pela pesca e não venham a ter oportunidade de crescer na população, e em algumas espécies assegurar, pelo menos, a primeira
reprodução.
No entanto, mesmo controlando o nível da mortalidade por pesca, de modo a não permitir que a população da espécie de interesse comercial entre em sobrepesca, a própria
remoção selectiva das espécies de interesse comercial, bem como a remoção de espécies
acompanhantes vem sempre causar alterações na estrutura da comunidade marinha e provocar mudanças nas interações tróficas (Silvert et al., 2004). Além do que há exemplos de
mudança evolutiva no crescimento e no amadurecimento reprodutivo de algumas espécies, atribuída a alterações genéticas induzidas pela elevada intensidade de pesca, aliada à
remoção selectiva dos peixes de maiores tamanhos (Law, 2007). Podem também verificar-se
modificações estruturais nos fundos marinhos, e a remoção de parte das espécies associadas
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ao sedimento, dependendo do tipo de pesca usado. O caso do arrasto de fundo que opera
no Nordeste do Atlântico e que envolve a remoção dos designados corais de águas frias, e
que já deu lugar à criação de áreas fechadas à pesca de arrasto na Noruega (http://www.imr.
no/coral/). Em águas portuguesas, desde 1998, por legislação europeia (EC Council Regulation 850/1998. art º 28), que a zona da Costa Sudoeste está fechada sazonalmente (de 1 de
Dezembro ao último dia de Fevereiro) à pesca de arrasto de fundo para proteger os juvenis
de pescada (Merluccius merluccius), e ainda por legislação portuguesa a todas as artes (Portaria n.º 296/94).
Com o intuito de proteger os adultos da pescada foram estabelecidas áreas fechadas à
pesca na Costa Sudoeste e numa outra área designada por Beirinha, junto à parte superior
do talude do Sotavento Algarvio (Portaria n.º 213/2001) (STCEF, 2003). Para a frota de
arrasto dirigida a crustáceos, é interdita anualmente a sua actividade no período de 1 a 31
Janeiro (Portaria n.º 43/2006). Mais recentemente, a Comissão Europeia (CE n.º 2166/2005)
interditou a pesca de arrasto de fundo, para a recuperação das unidades populacionais de
lagostim no mar Cantábrico e a oeste da Península Ibérica, na área de Sines (EC, 2007). De
realçar que a pesca de arrasto em Portugal é interdita para dentro das seis milhas e doze
milhas para o caso de embarcações de tamanho superior a 100 TAB factor este, quase único
à escala mundial.
O impacto no ecossistema devido à pesca pode ser avaliado através da análise da evolução da composição dos comprimentos das principais espécies, peso médio e nível trófico
ao longo dos últimos 25 anos, informação recolhida em campanhas anuais de investigação
do IPIMAR. No entanto, os resultados não evidenciam uma tendência decrescente, a qual,
segundo Rice e Gislason (1996) e Gislason e Rice (1998) poderia dever-se à pesca. Ao invés,
é possível notar uma série de valores relativamente constantes, ou mesmo com uma tendência crescente, o que parece ser devido à variabilidade climática naturais do sistema de afloramento do Oeste de Portugal (e.g. Bianchi et al., 2000; Hill et al., 2001; Hill e Borges, 2004),
sendo pois difícil de avaliar os efeitos da pesca no ecossistema por estarem sobrepostos aos
devidos à variabilidade climática.
Poluição
No oceano aberto, a principal fonte de poluição é proveniente do uso intenso dos corredores de navegação pelos navios comerciais de transporte de carga e de hidrocarbonetos.
Exemplo disso são os derrames acidentais de petróleo, as descargas de lixo, o ruído dos
motores na água, a poluição do ar, a contaminação química da água pelas tintas dos navios.
O uso de tintas nos cascos dos navios com determinados químicos foi também proibido por
Regulamentos internacionais Estas práticas têm sido alvo de crescente regulamentação ao
longo dos anos através da Convenção para a Prevenção da Poluição dos navios (MARPOL).
A poluição por ruído dos motores na água também afecta o comportamento na orientação
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das migrações das espécies marinhas. Outro tipo de poluição é induzido pelos resíduos da
perda ou abandono no mar, de redes de pesca de material sintético não deteriorável, principalmente redes de emalhar que continuam a pescar. Com frequência esta pesca fantasma
provoca a captura involuntária e a morte de tartarugas e mamíferos marinhos que se emalham nas redes (Macfadyen et al., 2009).

13.2.2. Promotores de alterações indirectos
Economia e Consumo de peixe
A exploração do oceano pela pesca é tradicionalmente importante para a população portuguesa do ponto de vista alimentar, cultural e de organização social. No entanto, economicamente os produtos da pesca representaram apenas cerca de 0,33% do Produto Interno Bruto
(INE, 2007). O consumo de pescado per capita, em Portugal, segundo a FAO, foi cerca de
58,0 kg habitante–1.ano–1, em média para os anos 2000-2002. Na União Europeia, Portugal é
o maior consumidor de pescado, situando-se bastante acima da média comunitária de 33,6
kg (FAOSTAT, 2006).
Em 2007, Portugal importou cerca de 422 mil toneladas no valor de cerca 1 395 157
mil euros de produtos da pesca e exportou cerca de 144 mil toneladas no valor de cerca de
518 028 mil euros, no mesmo ano. As importações são constituídas em cerca de 40% por
peixe congelado para consumo da população, no entanto, geralmente também se exporta
peixe fresco e refrigerado, o que indica que há preferências de espécies diferentes na procura
para consumo do mercado interno e externo. As conservas de peixes, crustáceos e moluscos,
são cerca de 40% do valor das exportações nacionais de produtos da pesca. Em 2007, a Espanha constituiu, uma vez mais, o principal destino dos produtos da pesca nacional, nomeadamente no que diz respeito aos «peixes frescos ou refrigerados» (79,0% do valor total deste
grupo) e aos «peixes congelados» (60,0%). Já o principal destino dos «peixes secos, salgados
e fumados» foi o Brasil (37,0%). As «preparações e conservas de peixe» tiveram, uma vez
mais, a França como destino preferencial para as saídas em 2007 (29,0%). No ano em análise, o saldo do comércio internacional dos «produtos da pesca ou relacionados com esta
actividade» atingiu um défice de 877 129 mil euros, o que correspondeu a um agravamento
face a 2006.
O emprego directo no sector regista uma tendência negativa na década que separa os
dois últimos censos (1991-2001), o que se prende com a reestruturação que se tem vindo
a verificar ao nível da frota e da indústria conserveira, resultante da regulamentação das
pescas e da redução do esforço de pesca imposta pela UE onde a política de abates é determinante. No último ano de 2007 o número de pescadores matriculados foi de 17 021, sendo
o segmento da frota polivalente o que maior número de profissionais envolve.
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Transporte marítimo
O transporte marítimo, tem impacto negativo no ambiente marinho a diversos níveis, por
poluição do ar, ruído, derrames de substâncias químicas e poderá também afectar a biodiversidade, através da introdução de espécies alóctones. Estão documentadas várias introduções de espécies no ambiente marinho, sendo os principais vectores as águas de balastro e as
biocenoses que se estabelecem nos cascos dos navios. Em muitos casos, a introdução destas
espécies exóticas não acarreta grandes alterações na composição, estrutura e dinâmica dos
ecossistemas marinhos, mas existem estudos que têm verificado um crescimento populacional e alargamento das áreas de distribuição destas espécies, afectando de forma marcada as
populações de espécies autóctones, em particular de algas.

13.3. Condições e tendências por serviço
13.3.1. Biodiversidade
Os estudos de biodiversidade necessitam de bases de dados de séries temporais longas com
instrumentos e métodos de amostragem padronizados e calibrados para os grupos de espécies em monitorização. Desde 1979 que o IPIMAR realiza anualmente campanhas de investigação para monitorização das espécies marinhas de interesse comercial de acordo com
um protocolo internacional referenciado (http://datras.ices.dk). Estas séries temporais têm
sido extremamente úteis para estudos de biodiversidade marinha visto que proporcionam
informação de todas espécies marinhas capturáveis pela arte de arrasto de fundo, com roletes utilizando uma malhagem de 20 mm consoante descrito em Cardador et al., (1997).
A área da ZEE continental portuguesa amostrada nestas campanhas estende-se da latitude
41º 20’ N a 36º 30´ N e de 20 a 750 metros de profundidade. Com base nesta série temporal,
as comunidades de vertebrados e invertebrados marinhos características da plataforma e
talude foram definidas para os anos 1980 por Gomes et al. (2001) e para os anos 1990, por
Sousa et al. (2005). Na plataforma e talude do continente foram identificadas cinco comunidades ecológicas, estrutural e geograficamente distintas: duas costeiras, uma a norte que
se estende de Caminha à Nazaré, em águas da plataforma entre os 40 m e os 150 m de profundidade, outra a sul, de Setúbal a Vila Real de Santo António, abrangendo águas entre os
50 m e os 200 m de profundidade; uma no talude, entre as profundidades de 200 m e 750 m;
e duas outras comunidades ecológicas, contíguas às anteriores, situadas, uma a norte, de
Caminha a Nazaré, na plataforma abrangendo a zona entre os 100 m e os 250 m de profundidade, e outra a sul, da Nazaré a Vila Real de Santo António, que se estende na plataforma
e também o talude superior, entre os 100 m e os 400 m de profundidade (Sousa et al., 2005).
Estes autores referem que o canhão da Nazaré pode ser considerado como uma fronteira
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ecológica, uma vez que separa diferentes comunidades faunísticas. Na região superior do
talude, a comunidade faunística de peixes é dominada por uma espécie atlântica de águas
frias, o verdinho (Micromesistius poutassou). Na região costeira da plataforma, o carapau
(Trachurus trachurus) domina, no Outono, em toda a costa, alternando, no Verão, a norte,
com um pequeno caranguejo pelágico sem importância comercial, o pilado (Polybius henslowii) e, a sul, com um peixe também sem interesse comercial, designado por mini-saia ou
pim-pim (Capros aper) (Gomes et al., 2001; Sousa et al., 2005; Lopes et al., 2006).
No presente a ZEE portuguesa continental mereceu a atenção de vários estudos (Bianchi
et al. 2000; Sousa et al., 2006) relativamente à biodiversidade marinha ao longo do tempo.
A biodiversidade em termos da riqueza específica, o número de espécies presentes, e também da sua abundância relativa na comunidade é bem traduzida pelo índice de diversidade
de Shannon-Wiener. Para Portugal continental, usando as séries temporais de campanhas
de investigação do IPIMAR no período de 1992-1998, o índice de diversidade de Shannon-Wiener, flutuou sem tendência e com elevada variabilidade, o que está associado a grandes
variações inter-anuais na abundância relativa das espécies tal como é indicado por Bianchi
et al. (2000).
Em estudos realizados por Sousa et al. (2006) em que se associa o factor profundidade
às espécies marinhas observadas nas campanhas do IPIMAR verifica-se que o número de
espécies aumenta da plataforma, (de menor profundidade) para o talude (de maior profundidade). Este efeito poderá ser explicado pela relação entre a riqueza específica e a energiaprodutividade disponível no local do ecossistema marinho (Waide et al., 1999).

13.3.2. Produção primária
O ecossistema marinho em Portugal continental classifica-se como moderadamente produtivo
(3226-816 mgC.m–2.dia–1), relativamente a outras áreas, de acordo com a estimação da clorofila
(produtividade primária) através de satélite Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor (SeaWiFS –
fonte: http://www.seaaroundus.org). Há, pois, uma capacidade apreciável do fitoplâncton actuar
como sumidouro do carbono extra que existe na atmosfera devido às actividades humanas.
Na costa Oeste de Portugal continental, a estrutura e dinâmica da biomassa de fitoplâncton relaciona-se com a estratificação da coluna de água, quantidade de nutrientes e intensidade e persistência das condições de afloramento (Moita, 2001).
Os valores máximos de clorofila ocorrem geralmente na Primavera e no Verão (Moita,
2001). No Verão, junto à costa, é visível uma banda de altas concentrações de clorofila,
que está associada às águas frias afloradas, formando-se fortes gradientes de fitoplâncton
entre as águas costeiras e as oceânicas. Junto à costa, os valores máximos de clorofila ocorrem na camada superficial da água, enquanto que ao largo, os máximos registam-se numa
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sub-camada que coincide com a nutriclina (Moita, 2001). Pulsações de fraco a moderado
afloramento quebram a estratificação das águas e trazem nutrientes para a camada fótica,
permitindo o crescimento do fitoplâncton do lado mais costeiro da frente térmica de afloramento, ao mesmo tempo que as águas oceânicas ainda estratificadas são pobres em fitoplâncton devido à depleção dos nutrientes (Moita, 2001). Durante eventos de forte afloramento e de fraca estratificação térmica, tal como é típico do início da Primavera, os blooms
de fitoplâncton são formados a partir da costa e ocorrem principalmente no lado oceânico
duma frente de afloramento fracamente marcada. Nestas condições os máximos de clorofila
são muitas vezes encontrados numa área de convergência ou de retenção (por vezes a grandes profundidades) formada pela água da corrente Norte do talude que serve de barreira
às águas afloradas que correm à superfície em direcção ao largo (Moita, 2001; Santos et al.,
2004).
Na costa portuguesa, têm sido assinalados blooms de dinoflagelados como Gymnodinium catenatum e espécies do género Dinophysis, como Dinophysis acuta e Dinophysis
acuminata, da diatomácea Pseudo-nitzschia australis e da Rhaphidophyceae Heterosigma
inlandica os quais têm estado associados a episódios de toxicidade de bivalves por biotoxinas, envolvendo PSP (Paralytic Shellfish Poisining), DSP (Diarrhetic Shellfish Poisining) e
ASP (Amnesic Shellfish Poisining), até ao registo de mortalidade de peixes em aquaculturas.
O dinoflagelado potencialmente tóxico Lingulodinium polyedrum tem produzido vários
casos de «marés vermelhas», mas a sua proliferação não foi associada a problemas de toxicidade de bivalves (Moita et al., 1998; Palma et al., 1998; Amorim et al., 2001).

13.3.3. Produção de alimento
Na costa Atlântica da Península Ibérica captura-se um número elevado de espécies de peixes marinhos para consumo humano. As pescas nesta região exploram espécies de peixes
demersais e pelágicos, crustáceos e moluscos. Na ZEE portuguesa actua a frota portuguesa e
em áreas fora das 12 milhas actua a frota de arrasto espanhola com um número de licenças
negociado entre os dois estados. Tal decorre da adesão plena de Portugal à UE, tendo em
conta o tratado de Roma, que fora do mar territorial (12 milhas) prevê o acesso dos estados
membros dentro de determinados condicionalismos. Para além disso subsistem os acordos
transfronteiriços do rio Minho e Guadiana. Em Portugal, as pescarias classificam-se, por
tipo de arte, em pesca de arrasto, pesca de cerco e pesca polivalente.
A pescaria de arrasto divide-se em duas componentes, (i) uma designada por frota de
arrasto de peixes, dirigida a peixes demersais e que actua com malha mínima de rede do
saco de 65 mm (regulamentação da União Europeia, PCP), (ii) e outra designada por frota
de arrasto de crustáceos, dirigida ao lagostim e gambas, e que actua com malha mínima de
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'JHVSB Esforço de pesca (linha preta) e desembarques totais da frota de arrasto (linha a tracejado). Fonte:
Cardador, 1988; ICES, 2003.

saco de 55 mm, para gambas, e de 70 mm, para lagostim (regulamentação da União Europeia, PCP), sendo permitido um bycatch de peixe até aos 10% de capturas.
Em Portugal, o esforço de pesca do arrasto tem sido registado desde 1950. Na Figura 13.2
verifica-se que o esforço de pesca cresceu desde 1950 até ao início dos anos 1970, após o que
decresceu para atingir níveis semelhantes aos dos anos 1950 em 2000.
As principais espécies capturadas pelas frotas de arrasto em Portugal são a pescada (Merluccius merluccius), tamboris (Lophius spp.), areeiros (Lepidorhombus spp.), carapau (Trachurus trachurus), sarda (Scomber scombrus), cavala (Scomber japonicus), verdinho (Micromesistius poutassou), gamba (Aristeus antennatus), camarão (Parapenaeus longirostris) e
lagostim (Nephrops norvegicus).
Existem cerca de 100 arrastões da frota portuguesa, de entre os quais 35 estão licenciados
para crustáceos. A frota de arrasto dirigido a peixes opera em toda a plataforma arrastável, principalmente entre os 100 m e os 200 m de profundidade (uma vez que o arrasto de
fundo só pode actuar a partir das 6 milhas náuticas da linha da costa, ou da linha de fecho).
A maior profundidade actua a frota de arrasto de fundo, dirigida a crustáceos, e que opera
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na plataforma e vertente do Sudoeste Alentejano e do Algarve em águas entre os 100 m e os
750 m de profundidade.
A pesca polivalente, maioritariamente a pequena pesca ou pesca artesanal, é composta
por um largo número de pequenas embarcações (cerca de 7500) que operam mais junto à
costa usando uma grande variedade de artes, tais como redes de emalhar, rede de cerco,
rede de arrasto de vara, linha e anzóis, armadilhas e dragas. Estas embarcações estão geralmente licenciadas para vários tipos de arte. As principais espécies capturadas são o polvo (a
espécie que atinge o maior valor no contexto nacional), faneca, carapau, pescada, sardinha
e diversas espécies de sargos (Sparidae). Estes últimos em particular abaixo do paralelo de
Peniche.
A pesca mais importante em volume desembarcado é a de cerco e compõe-se de cerca de
130 traineiras. Esta frota dirige-se à sardinha, que constitui cerca de 80% das capturas desta
arte, mas também apanha outras espécies pelágicas como o biqueirão, o carapau, a cavala e
a sarda.
A pescaria ao peixe-espada preto (Aphanopus carbo) com aparelhos de anzol em palangre de fundo é praticada por 22 embarcações, numa área muito limitada de fundos rochosos
da vertente ao largo de Sesimbra, entre os 800 m e os 1.200 m de profundidade. De referir
também a frota de palangre de superfície dirigida ao espadarte (Xiphias glaudius) que já é de
algumas dezenas de embarcações e actua em toda a ZEE nacional.

13.3.4. Regulação climática
A dinâmica do ecossistema a Oeste da Península Ibérica é condicionada pelo complexo sistema de correntes que resulta de uma alta variabilidade a nível da meso-escala (10-100 km),
mostrando padrões inversos entre o Verão e o Inverno, nas camadas superiores da vertente
(ou talude) e do cotovelo da plataforma (Barton, 1998; Peliz et al., 2004).
Durante a Primavera e o Verão são dominantes os ventos norte ao longo da costa oeste
causando afloramento costeiro e produzindo uma corrente para sul, à superfície, e uma
corrente para norte, a cerca de 200 metros de profundidade, que corre ao longo da vertente
ou talude.
No Inverno, a circulação de superfície faz-se predominantemente para Norte, devido
parcialmente à diferença de densidade das águas (Peliz et al., 2003a,b). Esta corrente transporta águas quentes de elevada salinidade (subtropical) ao longo da vertente e do cotovelo
da plataforma (Frouin et al., 1990; Haynes e Barton, 1990) e que alguns autores designam
por Iberian Poleward Current (Peliz et al., 2003b).
Outra característica importante das águas de superfície é designada por Western Iberia
Buoyant Plume (WIBP), água de baixa salinidade que se alimenta do caudal de Inverno dos
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'JHVSB Esquema simplificado da circulação oceânica no Atlântico nordeste. Corrente do Atlântico Norte
(NAC), Corrente dos Açores (AC), Corrente das Canárias (CaC), Corrente de Portugal (PoC), Corrente de Deriva do Atlântico Norte (NADC), Corrente Equatorial Norte (NEC), Contracorrente Equatorial Norte (NECC),
Água Central Oriental do Atlântico Norte de origem subpolar (ENACWP), Água Central Oriental do Atlântico
Norte de origem subtropical (ENACWT). Adaptado de Mason et al. (2006).
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rios do Noroeste de Portugal (Peliz et al., 2002). Estas plumas têm um papel importante na
sobrevivência das larvas dos peixes (Santos et al., 2004), nomeadamente da sardinha.
As camadas de profundidade intermédia (>> 600 m) estão predominante ocupadas
pela corrente para norte da Mediterranean Water (MW) que tende a contornar a vertente
do Sudoeste de Portugal (Ambar e Howe, 1979), gerando vórtices de água mediterrânica
(meddies) e que a transportam a grandes distâncias no Norte do Atlântico.
No caso da região de Portugal, o afloramento costeiro é condicionante da produtividade
biológica marinha, pois afecta a estratificação térmica da coluna de água disponibilizando
nutrientes que aumentam a produção de fitoplâncton e de zooplâncton, levando à concentração de grandes cardumes de peixes planctonívoros. Entre estes salientam-se espécies
como a sardinha (Sardina pilchardus), o apara-lápis (Macroramphosus spp.), o verdinho
(Micromesistius poutassou) e a mini-saia (Capros aper) (Cabral e Murta, 2002). Recentemente, o efeito da Oscilação do Atlântico Norte (North Atlantic Oscillation – NAO) (Hurrel,
1995) na alteração do afloramento costeiro do Oeste de Portugal durante a estação anual
da reprodução dos peixes tem sido alvo de vários estudos relativamente às populações de
carapau e sardinha (Santos et al., 2001; Borges et al., 2003; Borges et al., 2004). Estes autores
observaram que durante os anos setenta e noventa do século xx os ventos do quadrante
Norte aumentaram durante o Inverno, originando um decréscimo da produtividade do
ictioplâncton e portanto do recrutamento dos peixes pelágicos como sardinha e carapau, o
que ocorreu durante períodos de NAO positiva.
Ao mesmo tempo, observou-se nos últimos anos no Atlântico Norte, um aumento da
temperatura média de superfície que deu origem a mudanças no padrão de distribuição
das espécies e, consequentemente, na composição das espécies marinhas da região (Quéro,
1998; Quéro et al., 1998; Brander et al., 2003). Estas mudanças na estrutura da comunidade causadas por factores ambientais irão influenciar a estrutura trófica do ecossistema, tal
como foi já verificado por Pinnegar et al. (2002) para o Mar Céltico.

13.4. Respostas
A política das pescas portuguesa é muito condicionada pelas directrizes das Políticas
Comuns de Pescas da UE. A nível comunitário as pescas na região Atlântica da Península
Ibérica são geridas por meio de um sistema de quotas repartidas entre Portugal e Espanha,
designado por Total Allowable Catch (TAC) e por meio de medidas técnicas como seja a
fixação do tamanho mínimo da malha das redes, de comprimento mínimo de desembarque
das espécies e de zonas de defeso, ou seja, fechadas à pesca. Em Portugal, estas medidas de
gestão foram complementadas com outras mais restritivas que se traduzem, por exemplo,
(i) na limitação do número de arrastões dirigidos a crustáceos e períodos sazonais fechados
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à pesca de crustáceos (ii) restrição de marés de pesca para a pesca de cerco dirigida a sardinha, número de traineiras em actividade, capturas anuais de sardinha limitadas, períodos
sazonais fechados à pesca, limitações no número, comprimento e zonas de actuação para
armadilhas e redes de emalhar.
Para as pescarias mistas, as opções de captura são baseadas na captura esperada em combinações específicas de esforço de pesca das várias pescarias de acordo com os objectivos da
distribuição total do esforço permitido. Por exemplo, a pescaria de arrasto de peixe captura
pescada e também carapau, areeiro, tamboril, bem como outras espécies comerciais. Assim
quando se aplicam medidas de gestão dirigidas a pescada, como o decréscimo da captura de
pescada, estas medidas de diminuição de esforço também terão um impacto de diminuição
da captura das espécies acompanhantes desta frota de arrasto.
O estado dos recursos em Portugal é avaliado anualmente de forma quantitativa pelo
IPIMAR com base na monitorização (i) da composição das capturas comerciais nos portos,
por espécie comercial, por mês e arte de pesca, (ii) da composição anual da biomassa no
mar em campanhas de investigação. Os resultados são discutidos internacionalmente no
âmbito do Conselho Internacional da Exploração do Mar (ICES) a quem a Comissão Europeia solicita directamente conselho científico para a gestão dos recursos da área do Atlântico
Nordeste sob jurisdição da Comunidade Europeia.
As espécies exploradas em Portugal continental sujeitas a avaliação internacional são: a
pescada, o areeiro, o tamboril, o lagostim, o carapau, a sarda e o verdinho.
O ICES estabelece assim limites para a exploração destas espécies comerciais com base no
seu estado de exploração, consistente com a Aproximação Cautelosa (Precautionary Approach). No entanto muitas das pescarias em Portugal são mistas, com populações exploradas
conjuntamente em diversas pescarias, incluindo crustáceos, cefalópodes e peixes. Nestes
casos as medidas de gestão e conservação devem considerar tanto o estado individual dos
stocks como a sua exploração simultânea na mesma pescaria.
No Quadro 13.1 indica-se o estado dos stocks e os limites de exploração recomendados
cientificamente pelo ICES para 2004, às quais os cenários de exploração destes recursos se deveriam coadunar, de acordo com aconselhamento científico em que o IPIMAR
participa. Estes são revistos pelo Scientific, Technical and Economic Council for Fisheries
(STCEF) da Comissão Europeia após o que o conselho de ministros das pescas da União
Europeia fixa anualmente os limites de Captura anuais (TACs) para todas as espécies por
região europeia. No âmbito da designada Nova Política Comum de Pescas da EU surge, a
partir de 2003, a figura dos Conselhos Consultivos Regionais (CCR) em que se pretende
maior participação e transparência na governância dos recursos marinhos vivos explorados em cada região europeia.
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2VBESP Estado de exploração dos stocks e recomendações do ICES para as espécies sujeitas a avaliação
internacional em Portugal (ICES, 2004).

4UPDL
Pescada (Div. VIIIc
e IXa)

Areeiro (L. boscii e L.
whiffiagonis) nas Div.
VIIIc e IXa
Tamboril (L. piscatorius
and L. budegassa) na
Div. VIIIc e Ixa
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Fora dos limites Mortalidade por pesca deve ser zero. Biomassa
biológicos de
limite (Blim ) não atingível a curto prazo. Um plano
referência (BRPs) de recuperação deve ser estabelecido para assegurar
a médio prazo uma rápida recuperação da biomassa
reprodutiva acima do limite de precaução (Bpa).
BRPs
A mortalidade por pesca em 2004 não deve exceder
desconhecidos os níveis recentes
Fora dos BRPs

Mortalidade por pesca iagual a zero em 2004 para
trazer a biomassa ao nível do máximo sustentável
(BMSY) a curto prazo. Se isto não for possível então
um plano de recuperação deve ser estabelecido que
permita uma recuperação segura da biomassa acima
da Bpa a médio prazo.
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Carapau (Trachurus
BRPs
trachurus) na Div. VIIIc
desconhecidos
e Ixa
Sarda (Scomber
Parte da sarda está
scombrus) – componente explorada fora dos
da sarda do Nordeste
BRPs
Atlântico(NEA)

As capturas em 2004 não devem exceder a média
recente (2000-2002)

47 000

A mortalidade por pesca de todo o Stock do NEA
deve ser reduzida abaixo do limite da Mortalidade
por pesca de precaução Fpa

35 000

Lagostim na Div. VIIIc
(Management Area O)

Fora dos BRPs

Um plano de recuperação que assegure um aumento
rápido de Biomassa

Lagostim na Div. IXa
(Management Area Q)

Fora do BRPs

Um plano de recuperação que assegure um aumento
rápido de Biomassa

Verdinho (Micromesistius
poutassou) nas (Subareas
I-IX, XII e XIV)

BRPs
desconhecidos

Capturas para todo o stock devem ser menores de
925 000 toneladas em 2004 de forma a atingir 50%
de probabilidade de que a mortalidade por pesca
em 2004 seja menor que Fpa (=0.32).

925 000

O transporte marítimo comercial, apesar de apresentar extrema relevância no contexto
nacional, tem diminuído a sua importância nos últimos anos. Existem vários cenários possíveis em função de opções estratégicas que sejam tomadas, em particular a da afirmação
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de Portugal como um local privilegiado de entrada na Europa das mercadorias transportadas por via marítima em que a aposta nas designadas «auto-estradas marítimas» pode vir
a ser uma oportunidade. Para atingir este objectivo, teria que ser afirmada a importância
estratégica portuária de águas profundas do país, apar com o desenvolvimento de várias
infra-estruturas de serventia às instalações portuárias, nomeadamente as referentes a acessibilidade por via ferroviária e rodoviária. O turismo efectuado por via marítima é também de
extrema importância, tendo-se verificado um incremento muito significativo do número de
visitantes, no designado sector de «grandes cruzeiros». A náutica de recreio deverá merecer
uma atenção face às potencialidades e às tendências dos últimos anos.

13.5. Cenários
Nesta secção é apresentada uma interpretação dos autores sobre a dinâmica dos ecossistemas marinhos em cada um dos cenários do MA.

13.5.1. Orquestração global
Neste cenário, dado que Portugal estreitará cooperação com países lusófonos (CPLP), será de
prever o reforço de acordos de pesca dirigidos pela UE, em especial com os países africanos,
levando possivelmente ao incremento de empresas portuguesas a investir em frotas industriais para pescar em a águas africanas. Continuará a haver mercado interno para consumir
pescado importado do Norte Atlântico principalmente bacalhau e salmão (de aquacultura),
bem como pescado importado de outros mares do mundo, mas a custos normalmente
mais elevados e assim aumentará o défice económico entre produtos da pesca exportados
e importados. O aumento da temperatura da água do mar, devido ao aquecimento global
de indução humana, fará aumentar a «taxa de imigração» de espécies sub-tropicais para
as águas da ZEE continental de Portugal, podendo trazer também espécies não comerciais
que possam vir a desequilibrar o ecossistema. As espécies marinhas das regiões temperada
quente e mediterrânica terão tendência a alargar os seus limites de distribuição para Norte,
procurando ajustar-se ao aumento de temperatura. A biodiversidade marinha sofrerá grandes mudanças, perdendo-se algumas espécies e ganhando-se outras.
A energia renovável a partir do oceano terá grande desenvolvimento e aproveitamento, graças ao investimento em novas tecnologias marítimas. Aumentará o turismo
marítimo em áreas protegidas da pesca, para observação de espécies marinhas. O ecossistema marinho sofrerá alterações irreversíveis que influenciarão a qualidade de vida do
ser humano.
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13.5.2. Ordem a partir da força
Neste cenário, em que Portugal se separa da Europa, a população empobrece e procura
sobreviver da pesca, consumindo as espécies mais abundantes localmente, o que irá aumentar os problemas da sobrepesca e de biodiversidade. Devido ao aumento da inflação, a população terá tendência a consumir quase todas as espécies marinhas tradicionais. As espécies
marinhas que imigram do Norte de África devido ao aquecimento global, serão também
consumidas pela população. A biodiversidade marinha será muito variável esperando-se
que algumas espécies desapareçam dos seus nichos e sejam substituídas por outras. Pode
aumentar mortalidade humana devido ao aumento dos ventos provocando catástrofes naturais originadas no Oceano. Devido ao aquecimento global, e às dificuldades técnicas em
mitigar os seus efeitos, as águas do oceano poderão acidificar e algumas espécies marinhas
poderão sofrer um aumento da mortalidade natural.

13.5.3. Mosaico adaptativo
Neste cenário as populações locais tenderão a implementar uma gestão racional dos recursos marinhos, adequando o consumo interno da sua região à produção biológica anual das
espécies marinhas da região. A biodiversidade marinha continuará instável devido ao aquecimento global, mas haverá maior preocupação em utilizar energias renováveis e permitirá
também gerir melhor os recursos naturais de cada região. Haverá mais competitividade
entre regiões sobre a melhor forma de gerir os seus próprios recursos mantendo a sua sustentabilidade biológica e económica. Haverá produtos da pesca tradicionais de cada região
com certificação ecológica e consequentemente mais valia. Como aumenta o conhecimento
científico, surgirão técnicas de pesca que apenas capturam os peixes que vão ser consumidos, havendo uma menor mortalidade por pesca desnecessária.

13.5.4. Jardim tecnológico
Segundo este cenário o oceano será bem gerido em todos os aspectos. Apenas serão consumidas as espécies marinhas com sustentabilidade biológica e com certificação ecológica.
Haverá muitas áreas marinhas protegidas e o turismo ecológico será optimizado aumentando a qualidade de vida da população e dos visitantes. A utilização das energias renováveis
das ondas, correntes e diferenciais de temperatura terá uma quota importante de produção
de energia eléctrica. Aumentará a monitorização da biodiversidade e o conhecimento dos
processos da sua variabilidade, quer devida a causas naturais, quer antropogénicas.
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13.6. Discussão
A política das pescas Portuguesa é claramente condicionada pelas directrizes das Políticas
Comuns de Pescas da UE. O plano de acção para a Biodiversidade Europeia (EC, 2001) no
âmbito das pescas pretende-se preservar ou reabilitar a biodiversidade ameaçada pelas actividades das pescas e aquacultura.
As políticas de gestão e conservação para o sector das pescas poderão igualmente ter
impactos positivos para a biodiversidade marinha. A maior sensibilização, fruto do conhecimento, para a problemática marinha e consequentemente as crescentes preocupações
ambientais em torno do impacto dalgumas técnicas de pesca nos habitats e comunidades
marinhas poderão contribuir para atenuar alguns factores de pressão antropogénicos que
afectam a biodiversidade do Oceano. No entanto, serão provavelmente os aspectos relacionados com as alterações climáticas globais aqueles que produzirão um efeito de maior magnitude na biodiversidade, e também em vários outros serviços de ecossistema do oceano, tais
como a produção primária ou a regulação climática.
Em relação à biodiversidade o cenário mais provável é o da progressiva alteração dos
limites de distribuição de várias espécies ao longo da costa Portuguesa. Devido ao facto
da costa Portuguesa ser uma área de transição biogeográfica entre as zonas temperadas
fria e quente, e como tem sido referido nalguns trabalhos recentes (e.g. Henriques et al.,
1999; Cabral et al., 2001), as espécies com afinidades sub-tropicais e Mediterrânicas ou
características de águas mais frias terão tendência para estabelecerem os limites (Norte
e Sul, respectivamente) da sua distribuição a latitudes mais elevadas, assistindo-se assim
a uma alteração progressiva na composição dos recursos marinhos exploráveis das águas
portuguesas.
A generalidade dos cenários oceanográficos existentes para o Atlântico referem alterações nos padrões de circulação oceânica, e em particular nos fenómenos de afloramento
costeiro, os quais terão impactos significativos. A elevada variabilidade e a maior incidência
de eventos extremos têm sido sugeridos como factores estruturantes do clima e padrões
oceanográficos das próximas décadas (Sousa Reis et al., 2001).
Os cenários futuros englobam os resultados esperados a médio e longo prazo das políticas europeia e nacional, definidas pela Comissão Estratégica dos Oceanos (CEO, 2004) e
pela Estratégia Nacional para o Mar (Resolução do Conselho de Ministros 451/2006) que
abrangem um conjunto de acções estratégicas para o mar. Fomenta-se a ampliação da rede
nacional de áreas marinhas protegidas, a recuperação de ecossistemas degradados e a continuação da monitorização do ambiente marinho, bem como a implementação de medidas
adequadas à gestão sustentável dos recursos vivos marinhos e salvaguarda do património
cultural subaquático. Acresce a existência de um Plano Nacional para a Pesca (2007-2013)
onde são também equacionados alguns dos aspectos atrás referidos.
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