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INTRODUÇÃO
A área de intervenção da presente proposta de plano de gestão foi classificada como Zona de Proteção Especial
(ZPE) em 1999, tendo sido alvo de alargamento, em 2012.
A elaboração deste Plano de Gestão recorreu a metodologias participativas, processo que proporcionou um
maior reconhecimento dos valores naturais e das necessidades de gestão desta ZPE, tendo subjacente que as
experiências de planificação participada resultam numa gestão mais eficaz. Neste processo participativo
estiveram presentes diversas entidades (ver ficha técnica), num conjunto de reuniões que decorreram em
Peniche, entre Maio e Setembro de 2010, onde foram identificados os objetivos e ações de gestão, bem como
os recursos, materiais e financeiros, necessários para a sua implementação. Desse processo resultou um
documento que serviu de base à definição do Plano de Gestão da ZPE.

Enquadramento legal dos planos de gestão
A realização de Planos de Gestão enquadra-se no Decreto–Lei nº. 140/99, com a redação dada pelos Decreto–
Lei nº. 49/2005 e Decreto-Lei n.º 156-A/2013, conjugados os n.os 2 e 3 dos artigos 7.ºB e 7.º respectivamente,
em que se determina que podem ser definidas medidas complementares de conservação de uma ZPE através
da aprovação de planos de gestão, sem prejuízo da eventual aprovação de outras medidas tal como previsto no
n.º 2 do art.º 7º daquele diploma. Estes planos de gestão são aprovados por portaria conjunta do ministério
que tutela a classificação de Rede Natura 2000 e dos ministros com tutela sobre os sectores com interesses
relevantes na ZPE visada, precedidos de consulta pública.
Ademais, o Plano Setorial da Rede Natura 2000 (Resolução de Conselho de Ministros nº. 115- A/2008, de 21 de
Julho) prevê, no Anexo I, Ponto 2., sobre o ‘Enquadramento do Plano Setorial da Rede Natura 2000’, a
execução de planos de gestão para as áreas classificadas no âmbito da Rede Natura 2000. Ainda no Anexo I,
Ponto 6.2., sobre as ‘Orientações de gestão dos Sítios e ZPE’, destacam-se as seguintes linhas estratégicas:
“(…)
 A gestão ativa da conservação dos Sítios e ZPE, estabelecendo parcerias nos sectores agrícola, florestal, de
pastorícia e pescas, sobretudo com proprietários e gestores, é uma orientação chave para a gestão da Rede
Natura 2000. Esta prática contratual deve estar estreitamente ligada à disponibilidade dos meios para a sua
execução, à integração dos objetivos de conservação da biodiversidade nos instrumentos de gestão da
política agrícola e das pescas, coerente com o sentido das reformas da Política Agrícola Comum e das
Pescas;
 Devem ser elaborados planos de gestão que definam as medidas e ações de conservação, visando a
compatibilização da conservação dos valores naturais com as atividades neles praticadas, tarefa que exige o
recurso a informação detalhada. (…)”

1 CARACTERIZAÇÃO DA ZPE ILHAS BERLENGAS
1.1 Localização geográfica
A área de intervenção deste Plano de Gestão é a ZPE Ilhas Berlengas, classificada no âmbito da Diretiva Aves
pelo Decreto-Lei nº. 384B/99, de 23 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 105/2012, de 17 de maio.
Esta ZPE localiza-se no mar da plataforna continental da costa oeste da Península Ibérica. Integra uma área
terrestre constituída pelo arquipélago das Berlengas, situado a 5,7 milhas para noroeste do cabo Carvoeiro,
formado pela ilha Berlenga, pelos ilhéus Estelas e pelos ilhéus Farilhões-Forcadas. As ilhas deste arquipélago
estão incluídas no concelho de Peniche e ocupam uma área terrestre de cerca de 104 ha. A restante área é
constituída por mar. A totalidade da área abrange um polígono com as coordenadas apresentadas na Figura 1,
num total de 102.668 ha (projeção Hayford–Gauss). Estende-se desde os cerca de 7,5km da costa no ponto
mais oriental até aos cerca de 43km no ponto mais ocidental.
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271762
260679

Figura 1: Localização da área de intervenção. (Sistema de Projeção de Coordenadas: Lisboa Hayford – Gauss, IgeoE,
Projeção Transverse Mercator, Datum Lisboa).

A área de intervenção situa-se na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal Continental e maioritariamente
dentro das águas territoriais de Portugal Continental (58.935 ha) (Figura 2).

Figura 2: Localização da área de intervenção relativamente ao mar territorial, à linha de base e à ZEE continental (fonte:
Instituto Hidrográfico).

1.2 Valores naturais
A ZPE Ilhas Berlengas engloba duas componentes: uma área terrestre constituída pelo arquipélago das
Berlengas e uma área marinha, que envolve a parte terrestre e se estende principalmente para sudoeste da
costa continental. Esta área marinha constitui uma zona importante de alimentação e descanso dos indivídduos
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da população nidificante de cagarra Calonectris borealis nas ilhas Berlengas, para além de aí ocorrerem outras
espécies de aves marinhas protegidas.
1.2.1

Aves

Este capítulo incide sobre as aves presentes na ZPE das Ilhas Berlengas, para cuja proteção foi designada a ZPE.
Dá-se algum destaque às aves marinhas, por serem as espécies em particular na base do alargamento da área
marinha desta ZPE.
A ilha da Berlenga é a principal ilha do arquipélago, albergando populações nididficantes de cagarra Calonectris
borealis, galheta Phalacrocorax aristotelis, uma população numericamente significativa de gaivota-de-patasamarelas Larus michahellis e ainda uma população residual de gaivota-d’asa-escura Larus fuscus. Refira-se
também que em 2002 foi registada pela última vez a nificação de Airo Uria aalge, cuja população nidificante foi
outrora abundante na ilha da Berlenga. Os ilhéus Estelas, enquanto pequenos afloramentos rochosos, servem
de local de pouso para algumas espécies, enquanto nos ilhéus Farilhões nidificam igualmente a cagarra, a
gaivota-de-patas-amarelas e também o roque-de-castro Hydrobates castro. Este arquipélago constitui o limite
norte da distribuição do roque-de-castro e o limite sul do airo, e destaca-se ainda por ser o único local na área
continental europeia onde nidificam o roque-de-castro e a população atlântica de cagarra. Algumas destas
espécies estão listadas no Anexo I da Diretiva Aves, conforme se assinala abaixo, juntamente com o seu
estatuto de ameaça.
Quadro 1 - Efetivos das populações nidificantes de aves marinhas na ZPE das Ilhas Berlengas (fonte: Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal, exceto se indicado de outro modo).
Espécie
Cagarra Calonectris borealis
Roque-de-castro Hydrobates castro

N.º de casais
(período do censo)
800- 975
(2015)
410-784
( 2014-2015)
75
(2015)
0
(2014-2016)

Galheta Phalacrocorax aristotelis
Airo Uria aalge ibericus

Anexo I da
Diretiva Aves

Estatuto de
ameaça (Cabral
et al. 2005)

Fonte

√

Vulnerável

Oliveira et al.,
2016

√

Vulnerável

Oliveira et al.,
2016

Vulnerável

Silva, 2015

Criticamente em
perigo

Oliveira et al.,
2016
Morais et al.
2015

√

Gaivota-de-patas-amarelas Larus
michahellis

7.000-8.000

Não ameaçado

Gaivota-d’ asa-escura Larus fuscus

7 L. fuscus x L.fuscus e 16
L. fuscus x L. michahellis
(1998)

Vulnerável

Morais, 2007

Em termos de tendências populacionais, a população de cagarra no arquipélago das Berlengas parece
apresentar uma tendência estável, no entanto a população do Farilhão Grande parece apresentar um declínio
acentuado desde o censo realizado por Lecoq et al. (2011). Os dados de seguimento de aves reprodutoras da
ilha da Berlenga com data-loggers (aparelhos emissores acoplados ao dorso das aves) revelaram que a área
marinha da ZPE é usada com regularidade quer para efeitos de repouso quer para alimentação.
Quanto à população de roque-de-castro, não existe informação sobre a sua tendência a longo prazo, embora se
saiba que o ilhéu dos Farilhões se mantém livre de ratos, sendo essa uma das principais ameaças potenciais à
manutenção da espécie. No entanto, o sucesso reprodutor estimado para os anos de 2014 e 2015 foi muito
baixo, situação causada principalmente pela predação de adultos, ovos e juvenis pelas gaivotas-de-patasamarelas. Além disso, a tendência populacional mostra um forte declínio no número de casais reprodutores do
Farilhão Grande ao longo dos últimos 3 anos.
Em relação à colónia de airo, esta espécie sofreu um decréscimo populacional muito acentuado nos últimos
anos, tendo levado ao seu completo desaparecimento como reprodutor. As causas podem prender-se com o
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facto da espécie em Portugal se encontrar no limite sul da sua área de distribuição, e/ou com a interação
negativa com a população de gaivota-de-patas-amarelas (competição), embora o impacto causado pelas redes
de emalhar seja aquele que apresenta maiores evidências de ter originado o colapso da população reprodutora
(Munilla et al. 2007). Esta espécie passa a maior parte do tempo na superfície da água, de onde inicia
mergulhos para captura de presas. Deste modo, é uma das espécies de aves mais ameaçadas também por
derrames de hidrocarbonetos. Os hábitos de mergulho também a tornam particularmente suceptível a redes
de pesca, tendo sido relatada como uma das mais frequentes vítimas de emalhamento em artes de pesca na
costa continental, no que se refere à população invernante (Almeida et al. 2005, Teixeira 1986; Granadeiro et
al. 1997). Atualmente, o airo já não nidifica no arquipélago das Berlengas.
A população de galheta da ilha da Berlenga constitui o principal núcleo reprodutor da espécie em Portugal,
perfazendo mais de 70% da população nidificante total.
De igual modo, a população de gaivota-de-patas-amarelas é a maior em termos nacionais, sendo anualmente
sujeita a um programa de redução da produtividade devido ao impacto que tem sobre outros valores naturais
presentes na ilha da Berlenga.
Enquanto espécies nidificantes de outros grupos de aves, surgem várias espécies listadas no Quadro 2, algumas
das quais também listadas no Anexo I da Diretiva Aves.
Quadro 2 - Efetivos das populações nidificantes de aves não marinhas na ZPE das Ilhas Berlengas (fonte: Atlas das Aves
Nidificantes em Portugal, exceto se indicado de outro modo).
Espécie

Abundância

Estatuto
fenológico
Migrador
nidificante

Estatuto (Cabral et al.
2005)

Falcão-peregrino Falco peregrinus

2 casais

Andorinhão-pálido Apus pallidus

20-30 casais

Nidificante

Pouco preocupante

--

Nidificante

Pouco preocupante

Rabirruivo-preto Phoenicurus ochruros

Vulnerável

Para além das espécies nidificantes, ocorrem na ZPE inúmeras espécies de aves migradoras e/ou invernantes,
mais uma vez algumas das quais listadas no Anexo I da Diretiva Aves (Quadro 3). Muitas destas são espécies de
passeriformes, bem como algumas rapinas e outras espécies de aves marinhas.
Quadro 3 – Ocorrência de espécies migradoras e/ou invernantes na ZPE das Ilhas Berlengas. P- está presente mas não é
possível fazer referência à dimensão da população; C – comum; R – rara; V - muito rara. (fonte: SDF ZPE Berlenga).
Espécie

Anexo I da
Diretiva Aves

Abundância
C

Acrocephalus scirpaceus

P

Actitis hypoleucos

C

Alauda arvensis

P

Alca torda

C
Anthus pratensis
C

Anthus trivialis

C

Estatuto fenológico
Estatuto de
(nacional/ZPE Berlenga, ameaça (Cabral et
se distinto)
al. 2005)
Migrador nidificante / Quase ameaçado
migrador de passagem
Nidificante e
Vulnerável
invernante/ invernante
Migrador de passagem
Migrador de passagem
e invernante
Migrador de passagem
e invernante/
migrador de passagem
Migrador de passagem

R

Migrador de passagem Pouco
preocupante
Migrador de passagem Em perigo

Carduelis spinus

C

Migrador de passagem

Delichon urbica

C

Migrador de passagem

Arenaria interpres
Asio flammeus

√
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Falco tinnunculus

P

Estatuto fenológico
(nacional/ZPE
Berlenga, se distinto)
Residente

Ficedula hypoleuca

C

Migrador de passagem

C

Migrador de passagem

C

Migrador de passagem

C

Migrador de passagem

Espécie

Hieraaetus pennatus

Anexo I da
Diretiva Aves

√

Hippolais polyglotta
Hydrobates pelagicus

√

Abundância

Estatuto de
ameaça (Cabral
et al. 2005)

Quase ameaçada

Larus melanocephalus

√

P

Migrador de
Pouco
passagem, invernante, preocupante
Nidificante
Migrador de passagem

Luscinia svecica

√

R

Migrador de passagem

Melanitta nigra

P

Migrador de passagem Em perigo

Motacilla alba

C

Migrador de passagem

Motacilla cinerea

C

Migrador de passagem

Motacilla flava

C

Migrador de passagem

P

Larus fuscus

Oenanthe oenanthe

P

Migrador nidificante/
Quase ameaçado
migrador de passagem
Migrador invernante/ Vulnerável
invernante
Migrador de passagem

Phalacrocorax carbo

P

Invernante

Phoenicurus phoenicurus

P

Migrador de passagem

Phylloscopus collybita

C

Migrador de passagem

Phylloscopus ibericus

P

Migrador de passagem

Phylloscopus trochilus

P

Migrador de passagem

P

Muscicapa striata

P

Numenius phaeopus

Rissa tridactyla

P

Migrador de passagem
e invernante
Migrador invernante

Saxicola rubetra

C

Migrador de passagem Vulnerável

Stercorarius parasiticus

P

Migrador de passagem

P

Migrador de passagem
e invernante
Migrador de passagem

Puffinus mauretanicus

√

Stercorarius skua
Sturnus vulgaris

C

Sylvia borin

P

Migrador de passagem
e invernante
Migrador invernante

Sylvia cantillans

P

Migrador de passagem

Sylvia communis

P

Migrador de passagem

Turdus iliacus

C

Migrador invernante

C

Migrador de passagem Pouco
preocupante

Morus bassanus

Turdus philomelos

C

Criticamente em
Perigo

Em termos de tendência populacional destas últimas espécies, destaca-se a situação da pardela-balear, quer
pelo seu estatuto de ameaça quer pela sua presença na costa continental. A espécie está classificada, quer em
Portugal (Cabral et al. 2005), quer na Europa, quer a nível Global (IUCN), como Criticamente em Perigo (Cabral
et al. 2005) devido à redução muito acentuada dos efetivos nas únicas colónias de reprodução - restritas às
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ilhas Baleares - , redução essa que pode ser superior a 80% nos últimos 54 anos (Almeida et al. 2005). A
população europeia nidificante foi estimada recentemente em 3200 pares (ca. 6400 indivíduos maturos) e a
população global entre 9,000-13,000 indivíduos (BirdLife International 2015). As principais causas para a
espécie estar tão ameaçada são o declínio na qualidade do habitat e o efeito da predação por espécies exóticas
introduzidas nas colónias, em particular roedores (Almeida et al. 2005), ao que acresce a mortalidade em artes
de pesca (BirdLife International 2015). Esta espécie nidifica, como referido, nas ilhas Baleares, entre Setembro
e final de Junho, atravessando o Estreito de Gibraltar em direção ao Atlântico, em maior número a partir de
Maio e retornando às colónias geralmente entre Setembro e Novembro. A espécie ocorre durante todo o ano
próximo da costa continental, sendo mais abundante nos períodos de migração e pós-reprodução. Os dados
obtidos durante os projetos LIFE IBAs marinhas e MARPRO mostram picos de ocorrência no final do verão e
outono ao longo da costa, sendo que na área de intervenção ocorre com algum destaque junto à costa
(Meirinho et al. 2014).
1.2.2

Répteis

No arquipélago das Berlengas ocorrem duas espécies de répteis, a lagartixa de Carbonell Podarcis carbonelli
berlenguensis, subespécie endémica bastante abundante, e o lagarto-ocelado Lacerta lepida cuja população se
encontra aparentemente extinta no arquipélago.
1.2.3

Mamíferos

No arquipélago das Berlengas ocorrem duas espécies de mamíferos: o coelho-bravo Oryctolagus cunniculus e o
rato-preto Rattus rattus. Estas populações estão a ser alvo de um programa de erradicação de mamíferos
introduzidos, levado a cabo no âmbito do projeto LIFE Berlengas1. No meio marinho, ocorrem diversas espécies
de cetáceos, designadamente listadas nos Anexos da Diretiva Habitats (Quadro 4).
Quadro 4 – Espécies de cetáceos presentes no meio marinho (Queiroga et al. 2008).
Espécie

Diretiva Habitats

Golfinho-comum Delphinus delphis

Anexo IV

Roaz Tursiops truncatus

Anexos II e IV

Boto Phocoena phocoena

Anexos II e IV

Golfinho-riscado Stenella coeruleoalba

Anexo IV

Baleia-anã Balaenoptera acutorostrata

Anexo IV

Zífio Ziphius cavirostris

Anexo IV

1.3 Atividades humanas presentes na área
Em termos de atividades humanas importa fazer a distinção entre a área marinha e a área terrestre da área de
intervenção e, ainda as áreas abrangidas pela Reserva Natural das Berlengas, onde algumas ações, actos ou
atividades se encontram regulamentadas pelo Plano de Ordenamento dessa Área Protegida.
O principal uso que caracteriza a área terrestre prende-se com a visitação por turistas, que podem ou não
permanecer na ilha e que a visitam utilizando essencialmente os percursos pedestres e infrastruturas de
acolhimento existentes e também a atividade balnear sobretudo na Praia do Carreiro do Mosteiro. Esta
atividade decorre principalmente durante os meses de verão, mas pode estender-se durante todo o ano dado
existir transporte de e para a ilha, não havendo, no entanto, alojamento nem infra-estruturas de apoio aos
visitantes entre meados de Setembro e Maio. A investigação científica, associada normalmente à flora e fauna

1

LIFE13/NAT/PT/000458 – O LIFE Berlengas é coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, em parceria
com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), a Câmara Municipal de Peniche, a Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem como observador externo a Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar, do Instituto Politécnico de Leiria. Contribuição financeira do programa LIFE da União Europeia.
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do arquipélago constitui também uma atividade com alguma expressão. Para além dos transportes de
passageiros, existe também transporte de mercadorias.
Em termos de área marinha, os principais usos podem separar-se entre as atividades relacionadas com o
turismo e as atividades relacionadas com a pesca comercial e lúdica. Entre as atividades relacionadas com o
turismo, salientam-se os percursos de visitação da parte emersa da ilha (e.g. grutas, linha de costa), ou da parte
imersa, através de mergulho autónomo ou apneia (e.g. valores naturais, embarcações afundadas).
Em termos de infraestruturas de apoio às atividades do sector turístico, existem as seguintes:
Restauração e alojamento
1 restaurante com alojamento – Bairro Comandante Andrade e Silva – Ilha da Berlenga
1 casa abrigo – Forte de S. João Baptista – Ilha da Berlenga
1 apoio de campismo – Ilha da Berlenga
Transporte de Passageiros
1 embarcação de carreira regular Peniche - ilha da Berlenga (meados de Maio a meados de Setembro)
Operadores Marítimo-Turísticos (OMT) e Empresas de Animação Turística (EAT)
Cerca de 3 dezenas de operadores marítimo-turísticos exercendo atividades várias (passeios de barco,
mergulho, snorkling, standup paddling, pesca turística, canoagem)
Entre as atividades relacionadas com a pesca comercial e lúdica, importa distinguir a pesca lúdica, apeada ou
realizada através de embarcações próprias ou ainda recorrendo a operadores marítimo-turísticos. Na área da
Reserva Natural das Berlengas é interdita a pesca lúdica nas modalidades de apanha e de pesca submarina.
Quanto à pesca comercial, é de salientar que apenas as embarcações de pesca comercial registadas no porto
de Peniche e capitanias limítrofes podem, com as devidas restrições estipuladas no Regulamento do Plano de
Ordenamento, pescar na área da Reserva Natural das Berlengas. A apanha comercial nesta área protegida está
restringida ao percebe, Pollicipes pollicipes, nos termos da legislação específica2, que fixa o número de
apanhadores em 40. Na área não abrangida por esta Área Protegida aplica-se a regulamentação geral da pesca.
Não existe informação publicada sobre a contribuição da Área Protegida para o rendimento da pesca do porto
de Peniche havendo no entanto alguma informação relativa ao esforço de pesca obtida através do projeto LIFE
Berlengas a decorrer na RNB até 2018.
No que se refere às áreas de atuação da frota local, de acordo com o Decreto-Regulamentar n.º 43/87, de 17
de Julho, com a redação dada pelo Decreto-Regulamentar n.º 7/2000, de 30 de Maio, as embarcações da pesca
local podem pescar dentro da área de jurisdição da capitania do porto em que estão registadas e nas áreas das
capitanias limítrofes. O afastamento máximo relativamente à costa depende do tipo de convés, sendo 6 milhas,
12 milhas e 30 milhas, consoante se trata, respectivamente, de embarcações com convés aberto, convés
aberto parcialmente fechado à proa, com cabina, e convés fechado.
Genericamente, as embarcações da pesca costeira podem pescar, sem limitações de área de atuação, no
Continente. Se tiverem GT [gross tonnage] superior a 100 ou 260, apenas podem operar a partir das 6 milhas
ou das 12 milhas de distância à linha da costa, respetivamente. Existem, no entanto, restrições à utilização de
certas artes, por parte da frota costeira, na zona mais perto da costa, como sejam a proibição do uso de redes
de emalhar e de tresmalho e de armadilhas dentro de 1 milha de distância à linha da costa.
No caso do arrasto de portas que captura peixes e crustáceos, a distância mínima de operação relativamente à
costa é de 6 milhas, existindo também, no caso do cerco, uma profundidade mínima de atuação de 20 m,
dentro de 1 milha de distância à linha de costa.
Em Peniche há vários palangreiros de superfície que capturam espadarte e cuja zona normal de operação não
abarca a área de intervenção.
O universo das embarcações passíveis de exercer a atividade na zona abrangida pela ZPE das ilhas Berlengas
inclui embarcações da pesca costeira e pesca local, tendo sido licenciadas em 2015, 698 embarcações da pesca
costeira e 200 da pesca local.

2

Portaria n.º 232/2011, Diário da República, 1.ª série — N.º 113 — 14 de Junho de 2011
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As embarcações da pesca local que podem operar na área são embarcações registadas nos portos de Peniche,
Cascais, Nazaré e Delegações Marítimas de Ericeira e São Martinho do Porto. As principiais artes licenciadas a
estas embarcações são as artes de pesca à linha (palangre) (533), as armadilhas de gaiola (132) e as redes
(215). As principais espécies desembarcadas por esta frota, em 2009, foram, em quantidade decrescente, o
polvo, o carapau, o robalo, a raia pontuada, o congro e a pescada. Em valor decrescente, destaca-se o polvo, o
robalo, o sargo, a pescada, o goraz e a raia. Os desembarques desta frota local representam cerca de 5% do
total desembarcado em 2009, em Peniche e Nazaré. Por espécies, as percentagens de desembarques
provenientes da pesca local foram especialmente relevantes no caso dos sargos, salema, navalheira, sável,
solhas, lampreia, dourada, corvina e robalo. Já em 2014 e 2015, as espécies de peixe desembarcadas em maior
quantidade no Porto de Peniche foram o carapau, a cavala e a sardinha. Outras espécies importantes incluem o
carapau negrão, o polvo, a pescada, o congro e a raia. As capturas que representaram maior valor económico
foram as de sardinha, atum, polvo e carapau (INE, 2015, 2016).

Das embarcações da pesca costeira, 83 são arrastões licenciados para uma única arte. Existem 151
embarcações costeiras licenciadas para cerco, algumas das quais não utilizam sistematicamente esta arte.
Baseadas no Porto de Peniche operam, com cerco, 14 embarcações, que dirigem a pesca à sardinha, cavala e
carapau, pescando regularmente dentro dos limites da ZPE (Almeida et al. 2016). As restantes embarcações são
polivalentes, podendo usar todas as artes licenciadas. Salientam-se as artes de pesca à linha, com 580
embarcações costeiras licenciadas no continente, as redes de emalhar e de tresmalho, com, respectivamente
353 e 348 embarcações licenciadas em 2015, as armadilhas de gaiola licenciadas a 353 embarcações e os
alcatruzes (234 licenças).
É ainda de salientar que o Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas (RNB), estabelece a
proibição da pesca comercial a partir de embarcações não registadas nas Capitanias do Porto de Peniche e
limítrofes, assim como a interdição do uso de arrasto, redes de emalhar e armadilhas de abrigo (alcatruzes). Ou
seja, apenas podem pescar na área da RNB as embarcações registadas na Nazaré, em Cascais e em Peniche e
respetivas delegações marítimas.
Com base em informação disponibilizada pela ADAPI (Associação dos Armadores das Pescas Industriais), que
representa mais de 90% dos armadores de arrasto em Portugal, parte da área da ZPE é muito usada por
arrastões de fundo. No entanto, dados recentes (2014-2015) de distribuição espacial e temporal da atividade
piscatória (AIS - Automatic Identification System) analisados no âmbito do projeto LIFE Berlengas, indicam que
a pesca por arrasto se concentra sobretudo na extremidade sudoeste da ZPE, sendo esta frota a que menos
opera dentro da ZPE (Almeida et al. 2016). Embora seja de salientar a forte limitação destes dados, devido às
interrupções frequentes, e por longos períodos de tempo, na operacionalidade dos emissores AIS. Estes
operam quer sobre fundos móveis quer sobre fundos de rocha, entre os 50 e os 900 metros de profundidade.
As principais espécies capturadas são o carapau (50 a 60%), sarda/cavala, verdinho, pescada e algum polvo. De
salientar ainda que, parte da zona não utilizada pelos arrastões é usada pelas diversas artes fixas licenciadas
para o exercício da pesca que se encontram caladas em permanência.
1.4 Demografia
Não existe população residente no arquipélago das Berlengas, embora na ilha da Berlenga permaneçam
temporariamente (de Maio a Setembro) cerca de 70 pessoas, distribuídos da seguinte forma:
- durante todo o ano, mas cumprindo escalas de serviço: equipas de faroleiros da Direção de Faróis, e
vigilantes da natureza e técnicos do ICNF;
- de Março até Novembro dois funcionários da Câmara Municipal de Peniche;
- de Maio a Setembro, costumam pernoitar com alguma regularidade na Berlenga cerca de quatro dezenas
de pessoas - pescadores artesanais, técnicos de apoio a diversas atividades e serviços, incluindo pessoal da
área da restauração e comércio.
- ao longo do ano deslocam-se ainda à ilha investigadores, e decorrem ações educativas maioritariamente
do ensino superior.
Para além do que atrás se referiu, a ilha da Berlenga recebe cerca de 30.000 a 40.000 visitantes/ano,
concentrados temporalmente em Agosto e Setembro (ICNB, 2007).
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2 FATORES QUE CONDICIONAM A GESTÃO DA ZPE
2.1 Estatutos de proteção
Para além de se encontrar designada ao abrigo da Diretiva Aves, a área de intervenção engloba outras áreas
classificadas no âmbito da conservação da natureza (Figura 3):
- Reserva Natural das Berlengas (RNB): diploma de classificação: Decreto–Lei nº. 264/81, de 3 de Setembro,
reclassificada pelo Decreto Regulamentar nº. 30/98, de 23 de Dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar
nº. 32/99, de 20 de Dezembro.
- Sítio de Importância Comunitária (SIC) Arquipélago das Berlengas (PTCON0006): diploma de classificação:
Resolução do Conselho de Ministros nº. 142/97, de 28 de Agosto.
- Reserva Biogenética (Conselho de Europa).

Figura 3: Estatutos de proteção em matéria de conservação da natureza na área de intervenção.

2.2 Servidões Administrativas
Servidão Militar: Através do Decreto nº. 41615 de 10 de Maio de 1958, encontra-se sujeita ao regime de
servidão militar a área definida por círculos de 3 Km de raio, tendo por centro os focos dos Faróis da Berlenga e
do Farilhão Grande.
Servidão e restrições inerentes a edifícios públicos, à proteção de faróis e ao património cuja proteção é
proposta no âmbito do Plano Diretor Municipal: a legislação que se aplica a este tipo de servidões aplica-se ao
Farol do Duque de Bragança e ao Forte de São João Baptista.
Regime e restrições da Rede Natura 2000: Nos termos do artigo 8º do Decreto–Lei nº. 140/99, com a redação
dada pelo Decreto-Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis
nas ZEC e nas ZPE devem garantir a conservação dos habitats e das populações das espécies em função dos
quais as referidas zonas foram classificadas.
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Figura 4: Planta de condicionantes da Reserva Natural das Berlengas.

2.3 Instrumentos de gestão territorial (IGT)
 Plano de Ordenamento da Reserva Natural das Berlengas (Resolução do Conselho de Ministros nº
180/2008, de 24 de Novembro).
 Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (Resolução do Conselho de
Ministros nº 64-A/2009, inclui o arquipélago das Berlengas), onde a ZPE das Ilhas Berlengas está
identificada como Área Nuclear Estruturante.
 Plano Diretor Municipal de Peniche (Resolução do Conselho de Ministros nº. 139/95, de 16 de
Novembro, alterado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 8/2001, de 26 de Janeiro).
 Plano Nacional da Água (Decreto -Lei nº 112/2002 de 17 de Abril).
 Plano Setorial da Rede Natura 2000 (Resolução de Conselho de Ministros nº 115-A/2008, de 21 de
Julho).
Considerando que a Reserva Natural das Berlengas se encontra munida de um Plano de Ordenamento eficaz,
na área da ZPE abrangida pela área protegida é aplicável esse mesmo plano, conforme nº. 2 do art.º 8.º do
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Decreto–Lei nº. 140/99, com a redação dada pelo Decreto–Lei nº. 49/2005, de 24 de Fevereiro, bem como as
medidas de gestão previstas no Plano Setorial para a ZPE. Para efeitos de jurisdição marítima, a área de
intervenção está afeta à Capitania do Porto de Peniche.

2.4 Outros instrumentos e mecanismos de gestão
Sector energético


Lei nº 54/2015, de 22 de junho, que revoga o Decreto–Lei nº. 90/90, de 16 de março, e estabelece as bases
do regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território
nacional, incluindo os localizados no espaço marítimo nacional. Prevê norma transitória para a aplicação
do presente diploma aos contratos de exploração ou licenças existentes. Mantém em vigor, até à entrada
em vigor da legislação complementar, a regulamentação aprovada ao abrigo do Decreto-Lei nº 90/90, de
16 de março, em tudo o que não seja incompatível com o disposto na presente lei. Mantém, ainda, em
vigor os perímetros de proteção, as áreas de reserva e as áreas cativas instituídos ao abrigo do Decreto-Lei
nº 90/90, de 16 de março e da respetiva legislação complementar.



Concessões de prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo, Decreto -Lei nº. 109/94 , de
26 de abril, retificado através da Declaração de Retificação nº 64/94, D.R. de 31 de maio (2º suplemento).

Tráfego marítimo
A costa portuguesa apresenta um nível de tráfego marítimo bastante elevado. A legislação nacional sobre
navegação na costa portuguesa define uma área interdita à navegação de embarcações com mais de 300
toneladas na Área a Evitar (AAE) das Berlengas (Decreto-Lei nº. 198/2006, de 19 de Outubro e Portaria nº.
1366/2006, de 5 de Dezembro, os quais também definem os separadores de tráfego marítimo do cabo de São
Vicente e do cabo da Roca) (FIg. 5). Estes diplomas visam o estabelecimento dos instrumentos legais para a
proteção e preservação do meio marinho ao longo da costa continental portuguesa em águas territoriais e
extraterritoriais. A “AAE das Berlengas” coincide parcialmente com a zona norte da área de intervenção.
Em termos de tráfego marítimo, existem dois sistemas de notificação obrigatória (ships reporting systems):
WETREP e COPREP, ambos aprovados pela Organização Marítima Internacional (IMO) e que abrangem a área
de intervenção.
O WETREP envolve seis países (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Reino Unido, Irlanda) e na área abrangida
pela resolução MSC 190(79) da IMO, definida como “Área Marítima Particularmente Sensível da Europa
Ocidental”, todos os navios tanques transportando óleos pesados devem reportar o seu trânsito nessa área.
Quanto ao COPREP, consiste num sistema obrigatório de relato de presença de embarcações com diversas
características, incluindo aquelas que transportem carga perigosa ou potencialmente poluente ou embarcações
de pesca superiores a 24 metros, na costa de Portugal. Abrange apenas território nacional, mas todos os navios
que entram na zona definida pela resolução MSC 278(85) da IMO devem igualmente reportar o seu trânsito
nessa área.
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Figura 5: Áreas de condicionamento à navegação.

Toda a costa portuguesa é alvo de controlo de todo o tráfego marítimo ao nível da costa continental
portuguesa, através do vessel traffic service (VTS), até uma distância de 50 milhas da mesma, o qual se integra
no sistema nacional de controlo de tráfego marítimo (Decreto-Lei n.º 263/2009, de 28 de setembro, retificado
através da Declaração de Retificação nº 89/2009, de 25 de novembro).

Sector Turismo
A sustentabilidade é um dos princípios gerais da política pública de turismo, nomeadamente a “fruição e a
utilização dos recursos ambientais com respeito pelos processos ecológicos, contribuindo para a conservação
da natureza e da biodiversidade”, traduzindo-se, na “Estratégia para o Turismo 2027” (ET 27)[1], num dos seus
desafios globais relacionado com a sustentabilidade “Assegurar a preservação e a valorização económica
sustentável do património cultural e natural”. Entre as linhas de atuação prioritária, definidas na atual
estratégia do setor, salienta-se a necessidade de “Potenciar economicamente o património natural e rural e
assegurar a sua conservação“ no eixo estratégico “Valorizar o território”.
2.5 Outros factores determinantes para a gestão do SIC
2.5.1

Regime de propriedade

Relativamente às ilhas Berlengas, o regime de propriedade está descrito no Plano de Ordenamento da Reserva
Natural das Berlengas (ICNB, 2007).
2.5.2

Apoio à gestão

A Reserva Natural das Berlengas tem um núcleo de apoio do ICNF sedeado em Peniche, que inclui diversas
val~encias técnicas, serviços administrativos, e um coorpo de Vihgilantes da Natureza. Utilizam uma casa de
apoio, nas instalações do Farol da Berlenga. Na ilha da Berlenga também estão presentes técnicos da Direção
Geral dos Faróis e, quando necessário, agentes da Autoridade e representantes de outros serviços na
dependência da Capitânia de Peniche. Na ilha da Berlenga estão ainda presentes funcionários da Câmara
Municipal de Peniche.

3 ESTRATÉGIA DE GESTÃO
3.1 Visão
UMA ZONA DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA AS AVES MARINHAS, ECOSSISTEMA FUNCIONAL QUE SUPORTA
USOS MÚLTIPLOS DE FORMA SUSTENTÁVEL, SÍMBOLO DE UMA GESTÃO INTEGRADA E INFORMADA.
3.2 Missão
GARANTIR AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA A CONSERVAÇÃO DAS AVES, VALORIZAR AS ATIVIDADES
COMPATÍVEIS E MELHORAR O CONHECIMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO E OS USOS DO ECOSSISTEMA
MARINHO.
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3.3 Avaliação da área
A avaliação da área classificada envolveu a identificação dos fatores e dos riscos, positivos e negativos,
presentes e potenciais, que podem influenciar a sua gestão, a qual foi realizada através de uma análise SWOT.
Quadro 1 – Resultados da análise SWOT para a ZPE Ilhas das Berlengas.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Plano de Ordenamento (PO) da RN Berlengas
PO e orientações de gestão para a área da colónia de
cagarra
Regulamentação da Pesca (não há aumento de licenças de
pesca ao nível nacional)
Inventário IBA
Controlo das gaivotas em curso
Singularidade da zona em função da sua geo e
biodiversidade
Existência do ecossistema (canhão da Nazaré, fundos
marinhos, arquipélago das Berlengas)
Diversidade de Habitats
Riqueza e diversidade de avifauna marinha
Existência da RN Berlengas e ZPE
Existência de peixe abundante (pequenos pelágicos)
Condições biológicas e oceanográficas favoráveis para a
diversidade biológica
População de cagarra em bom estado de conservação

Conflitos intersectoriais
Falta de controlo (incumprimento)
Fiscalização insuficiente (falta de meios e falta de
coordenação entre entidades)
Comportamentos desinformados
Falta de conhecimento (do sistema e dos usos)
Falta de conhecimento(s)
Conhecimento insuficiente sobre a interação e possíveis
impactos da atividade da pesca
Desconhecimento das interações pesca-biodiversidade
Conhecimento insuficiente dos roque-de-castros
Diminuição de alguns recursos (recursos bentónicos
associados às ilhas/ilhéus/baixas)
Estado desfavorável da população de airos
Sobrepopulação de gaivotas
Insuficiente gestão e tratamento de resíduos sólidos

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Efeito demonstrativo do Plano de Gestão
Comunicação intersetorial
Resolução de conflitos
Turismo ‘bird watching’
Turismo [ornitológico] / de natureza
Turismo (eco)
Atividades marítimo-turísticas
Energias renováveis (vento/ondas a 10-15 milhas da costa)
Exploração de subsolo
Prospeções e extrações (hidrocarbonetos, inertes,
recursos genéticos)
Observação de cetáceos (e aves)
Proximidade de uma área com muita atração turística
Candidatura a Reserva da Biosfera (projeção internacional)
Certificação de produtos das pescarias
Projeto ‘Berlenga Laboratório de Sustentabilidade’
Valorização do Mar em voga
Projetos nesta área (Life MarPro/Maia/ Interreg Fame e
Mesh)
PROMAR
Aumento do conhecimento (Projetos de Investigação)
Aumento do conhecimento científico
Indicadores do estado ecológico e fenómenos globais

Falta de envolvimento da população (local e sazonal) e
agentes sectoriais na implementação do plano de gestão
Condicionantes à atividade da pesca
Ausência de legislação para evitar a captura de aves pela
pesca profissional
Exploração excessiva de recursos
Sobrepesca
Redução dos stocks de espécies presa das aves marinhas
Energias renováveis (vento/ondas a 10-15 milhas da costa)
Exploração de subsolo
Prospeções e extrações (hidrocarbonetos, inertes,
recursos genéticos)
Poluição por hidrocarbonetos
Catástrofes/acidentes marinhos
Rato-preto (predação crias de aves marinhas)

A formulação dos objetivos gerais foi efetuada com base na Missão previamente estabelecida e na análise da
matriz SWOT. O conjunto dos objetivos gerais concretiza assim a Missão, resolvendo os pontos fracos e as
ameaças e potenciando os pontos fortes e as oportunidades. Cada objetivo geral corresponde a um
determinado eixo temático de atuação encontrado para a ZPE:
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3.4 Objetivos Gerais
1. Garantir a conservação das aves marinhas presentes na ZPE.
2. Aumentar o conhecimento sobre o ecossistema e sobre os impactes das atividades económicas.
3. Promover o envolvimento da população local e sazonal na aplicação do Plano de Gestão e o
reconhecimento da importância do valor natural da ZPE.
4. Aumentar a eficiência dos processos de fiscalização

4 PLANO OPERACIONAL
4.1 Objectivos específicos e ações
Os objetivos específicos concorrem para a prossecução dos objetivos gerais, e as ações serão as necessárias
para atingir os objetivos específicos. Optou-se por apresentar a proposta de Plano de Gestão num quadro
(Quadro Lógico, Quadro 2), que evidencia estas relações de causalidade e assegura a coerência global do plano.
Além disso, apresentam-se neste quadro, ao nível dos objetivos específicos, indicadores, metas, meios de
verificação e pressupostos, que irão permitir uma avaliação do nível de realização do plano e das razões do seu
sucesso ou o fracasso, contribuindo para uma maior eficácia na sua implementação. Neste capítulo apresentase ainda a calendarização da implementação das ações.
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Quadro 2 – Objetivos e ações do Plano de Gestão para a ZPE das Ilhas das Berlengas.

Objetivo Geral 1
Objetivos específicos
1.1 Aumentar as
populações
nidificantes de
cagarra e de roquede-castro e manter
as de galheta

Garantir a conservação das aves marinhas presentes na ZPE.
Indicadores
 N.º de casais
 Sucesso reprodutor
 Percentagem de
variação dos efetivos
reprodutores
 Ninhos utilizados/ninhos disponíveis
 Nº anual de aves
capturadas em redes
de emalhar
 Nº anual de aves
capturadas em
palangre
 Nº de dias de pesca em
que a medida de
mitigação foi testada

1.2 Monitorizar as
 N.º de contagens
populações de
efetuadas / contagens
aves presentes na
planeadas
ZPE.

Metas

Meios de
verificação
 Relatórios

 A população nidificante de cagarra
da RNB aumenta 15% nos próximos 5
anos;
 50% dos ninhos artificiais de cagarra
mantidos em boas condições em 5
anos;
 População de galheta com oscilações
anuais inferiores a 10%;
 Todos os ninhos artificiais de roquede-castro no Farilhão Grande e na
Berlenga mantidos em boas
condições;
 População de roque-de-castro do
Farilhão Grande com oscilações
anuais inferiores a 1%;
 Diminuição da predação de ovos e
juvenis de cagarra por gaivotas no
Farilhão Grande em 10% nos
próximos 5 anos;
 Diminuição da predação de ovos,
juvenis e adultos de roque-de-castro
por gaivotas no Farilhão Grande em
10% nos próximos 5 anos.
 Reduzir o número de capturas
acidentais de cagarras e galhetas em
palangres e redes de emalhar em
10% nos próximos 5 anos;
 Testar 2 medidas para redução das
capturas acidentais em
palangre/linhas de anzóis
 Testar 2 medidas para redução das
capturas acidentais em redes de
emalhar
 80% das contagens previstas
 Relatórios de
efetuadas em 5 anos
monitorização

1.3 Colmatar as falhas  Data de conclusão dos  Estudo sobre cagarra concluído nos  Relatórios
de conhecimento
estudos
próximos 5 anos;
 Cartografia
sobre a
 Estudos sobre roque-de-castro,
distribuição no
pardela-balear e alcatraz concluídos
mar das espécies
nos próximos 5 anos
de aves marinhas
(cagarra, roque-decastro, pardelabalear, galheta e
alcatraz)
1.4 Minimizar a
 Nº anual de aves
mortalidade de
capturadas em redes
aves marinhas
de emalhar
reprodutoras e não  Nº anual de aves
reprodutoras
capturadas em
(pardela-balear,
palangre
Novembro de 2011

 Reduzir o número de capturas
 Relatórios
acidentais de todas as espécies-alvo
em todas as artes em 10% nos
próximos 5 anos
 Testar 2 medidas para redução das
capturas acidentais em

Pressupostos

Existência de
equipas
técnicas e
entidades
disponíveis
para
colaborar

 Existem
institutos,
faculdades e
entidades
com
disponibilidad
e para efetuar
os estudos

Existência de
equipas
técnicas e
entidades
disponíveis
para
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alcatraz, airo e
 Nº anual de aves
palangre/linhas de anzóis
torda-mergulheira) capturadas em cerco
 Testar 2 medidas para redução das
 Nº anual de aves
capturas acidentais em redes de
capturadas em arrasto
emalhar
 Testar 1 medida para redução das
capturas acidentais em redes de
cerco
Objetivo específico 1.1

Aumentar as populações nidificantes de cagarra e de roque-de-castro

Ações
1.1.1 Controlar a população de gaivotas da Berlenga
1.1.1.1
Destruir as várias posturas
anualmente na Berlenga.
1.1.1.2
Testar outros métodos de
controlo.
1.1.1.3
Identificar os locais de
alimentação da gaivota na região de Peniche.
1.1.2 Implementar o controlo de ratos
1.1.2.1
Manter a monitorização das
estações de iscagem
1.1.2.2 Assegurar as medidas de
biossegurança na Berlenga
1.1.3 Recuperar todos os ninhos artificiais de cagarra
que tenham sido construídos na RNB e que estejam
desmoronados
1.1.4 Recuperar todos os ninhos artificiais para
roque-de-castro colocados no Farilhão Grande e na
ilha da Berlenga
1.1.5 Testar medidas de mitigação em artes de pesca
a operar dentro da ZPE para redução de capturas de
galhetas e cagarras
1.1.5.1 Testar medidas de mitigação em
palangres
1.1.5.2 Testar medidas de mitigação em redes
de emalhar
Objetivo específico 1.2

colaborar

Prioridade

Data de início

Duração

Elevada

A decorrer

5 anos

Média

A decorrer

3 anos

Elevada

A decorrer

2 anos

Elevada

A decorrer

1 ano

Elevada

Ano 1

5 anos

Média

Ano 3

1 ano

Média

Ano 3

1 ano

Elevada

Ano 1

5 anos

Elevada

Ano 1

5 anos

Intervenientes/Parceiros

ICNF

LIFE Berlengas

LIFE Berlengas e Pós-LIFE

LIFE Berlengas e Pós-LIFE

Monitorizar as populações de aves presentes na ZPE.

Ações
1.2.1 Realizar censos das populações de
cagarra, airo, galheta, roque-de-castro e falcãoperegrino nas Berlengas e nos Farilhões
1.2.2 Avaliar anualmente a produtividade de
cagarra, galheta, roque-de-castro e falcãoperegrino na Berlenga e no Farilhão Grande
1.2.3 Realizar censos de gaivota-de-patasamarelas na Berlenga e nos Farilhões.
1.2.3.1
Realizar censos anuais de
gaivota-de-patas-amarelas na Ilha da
Berlenga.
1.2.3.2
Realizar um censo de gaivotade-patas-amarelas nos Farilhões
1.2.4 Monitorizar o habitat e condições de
nidificação de roque-de-castro nos Farilhões
1.2.4.1
Monitorizar o coberto vegetal
nos Farilhões.
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Prioridade

Data de início

Duração

Intervenientes/
Parceiros
LIFE Berlengas e PósLIFE

Elevada

Ano 1

2 anos

Elevada

Ano 1

5 anos

Elevada

A decorrer

Anual

ICNF

Elevada

Ano 1

1 ano

LIFE Berlengas

Média

Ano 1

2 anos
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1.2.4.2 Realizar um estudo da predação de
gaivota-de-patas-amarelas sobre o roque-decastro nos Farilhões.
Objetivo específico 1.3

Ano 1

2 anos

LIFE Berlengas

Colmatar as falhas de conhecimento sobre a distribuição no mar das espécies de
aves marinhas (cagarra, airo, roque-de-castro, pardela-balear e alcatraz)

Ações
1.3.1 Cartografar as áreas de maior uso para
alimentação e descanso de cagarra e determinar
as características oceanográficas subjacentes.
1.3.2 Mapear as áreas de maior uso para pardelabalear, galheta e alcatraz, e se possível roque-decastro
Objetivo específico 1.4

Elevada

Prioridade
Elevada

Data de início
A decorrer

Duração
3 anos

Intervenientes/Parceiros
UC

Média

Ano 1

2 anos

LIFE Berlengas

Minimizar a mortalidade de aves marinhas reprodutoras e não reprodutoras
(pardela-balear, alcatraz, airo e torda-mergulheira)

Ações
1.4.1 Implementar ensaios de medidas de
mitigação em artes de pesca comercial para
redução de capturas de cagarra, pardela-balear,
alcatraz, airo e torda-mergulheira
1.4.1.1 Testar medidas de mitigação em
palangre demersal
1.4.1.2 Testar medidas de mitigação em redes
de emalhar
1.4.1.3 Testar medidas de mitigação em redes
de cerco
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Prioridade

Data de início

Duração

Intervenientes/Parceiros

Elevada

Ano 1

5 anos

LIFE Berlengas

Elevada

Ano 1

5 anos

LIFE Berlengas

Elevada

Ano 3

2 anos

LIFE Berlengas
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Objetivo Geral 2

Aumentar o conhecimento sobre os impactes das atividades económicas.

Objetivos específicos

Meios de
verificação
 Estudo concluído nos  Relatório
próximos 5 anos

Indicadores

Metas

Pressupostos

2.1 Conhecer o impacto das  Nº anual de aves capturadas em
 LIFE Berlengas
atividades de pesca
redes de emalhar/km de rede
comercial sobre as aves  Nº anual de aves capturadas em
marinhas.
palangre/1000 anzóis
 Nº anual de aves capturadas em
cerco/lance
 Nº anual de aves capturadas em
arrasto/lance
 Nº de anzóis/ano (palangres e
linhas de anzóis)
 Km de redes/ano (redes de
emalhar
 Nº de lances/ano (arrasto e cerco)
 kg pescado consumido pelas
diferentes espécies e pescas
 Área (km2) de sobreposição entre
pescas e a distribuição de aves
marinhas
2.2 Conhecer o impacto da  Data de conclusão dos estudos
 Estudo concluído nos  Relatório,
Existem
produção de energia das
próximos 5 anos
mapas com
institutos,
ondas sobre as aves
utilização
faculdades e
marinhas.
de habitat
entidades com
disponibilidade
2.3 Mapa da de risco para a  Data de conclusão dos estudos
 Estudo concluído nos  Relatório,
para efetuar o
implementação de
próximos 5 anos
mapas com
estudo
energia do vento.
utilização
de habitat
Objetivo específico 2.1

Conhecer o impacto das atividades de pesca comercial sobre as aves marinhas.

Ações

Prioridade

2.1.1 Realizar um estudo sobre o esforço da pesca
comercial na ZPE por arte de pesca.
2.1.2 Determinar a interação entre a atividade da
pesca comercial e a cagarra, a galheta, o airo, a
torda-mergulheira, o alcatraz e a pardela-balear
e o eventual impacto sobre as populações
destas espécies
2.1.2.1 Manter um programa de monitorização
das capturas acidentais de aves marinhas
2.1.2.2 Caracterizar as interações entre as
espécies alvo e as diferentes artes de pesca
comercial
2.1.2.3 Caracterizar a competição entre as aves
marinhas e a pesca pelas espécies piscícolas
2.1.2.4 Recolha e análise de animais
arrojados/entregues
Objetivo específico 2.2

Elevada

Data de início
Ano 1

Duração
3 anos

Intervenientes/
Parceiros
IPMA (cerco)
LIFE Berlengas

IPMA
LIFE Berlengas
Elevada

Ano 1

5 anos

Elevada

Ano 1

3 anos

LIFE Berlengas e PósLIFE

Elevada

Ano 1

1 ano

LIFE MarPro (cerco)

Média

Ano 1

5 anos

LIFE MarPro e Pós-LIFE

Conhecer o impacto das atividades de produção de energia das ondas e eólica
sobre as aves marinhas.

Ações

Prioridade

Data de nício

Duração

Intervenientes/Parceiros

2.2.1
Promover a realização de um estudo sobre
a interação entre os dispositivos de produção de
energia das ondas e eólica e as aves marinhas.

Média

Ano 4

1 ano

WavEC Offshore
Renewables
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Objetivo Geral 3
Promover o envolvimento da população local e sazonal na aplicação do
Plano de Gestão e o reconhecimento da importância do valor natural da ZPE.
Objetivos específicos
3.1 Divulgar os valores
naturais que levaram à
classificação da ZPE.

Indicadores
 N.º de folhetos
distribuídos
 N.º de participantes

Metas
 1000 folhetos
distribuídos
 15000 participantes por
ano

Meios de
verificação
 Folhas de
presença
 Relatórios

3.2 Sensibilizar a população  N.º de ações de
mais diretamente
sensibilização/inforassociada à ZPE para os
mação
usos compatíveis.
 Percentagem de
agentes turísticos
participantes
 Percentagem de
pescadores
participantes


 2 ações de sensibilização/ 
informação por ano
 50% agentes turísticos

participam
 50% pescadores locais
participam
 10% pescadores externos
participam


3.3 Sensibilizar a população  N.º de ações de
para o cumprimento dos sensibilização/
instrumentos legais
informação
existentes.

 2 ações de sensibilização/ 
informação por ano


3.4 Promover o
 N.º de reuniões por ano  Uma reunião anual
acompanhamento
 Data de conclusão do  Plano de atividades
regular da
plano de atividades
efetuado até Novembro
implementação do plano  Data de conclusão do
do ano anterior
de gestão.
relatório de atividades  Relatório de atividades
efetuado até Março do
ano seguinte
Objetivo específico 3.1




Pressupostos

 Postos de
turismo e
outras
entidades estão
disponíveis para
colaborar
Folhas de
 Adesão da
presença
população
Relatórios
residente e
sazonal;
 Participação
dos atores
locais: associações de
pescadores,
associações
marítimo-turísticas e outras
entidades
N.º de inscrições  Participação
Relatórios
dos atores
locais: associações de
pescadores,
associações
marítimo-turísticas e outras
entidades
Atas das reuniões  Participação das
Planos e
entidades
Relatórios anuais
envolvidas na
elaboração do
Plano de
Gestão, e
outras

Divulgar os valores naturais que levaram à classificação da ZPE.
Prioridade

3.1.1 Promover ações de observação de aves
marinhas para público diversificado.
3.1.2 Elaborar folhetos e exposição
3.1.3 Sinalizar os percursos turísticos na ilha da
Berlenga.
3.1.4. Introduzir informação sobre a ZPE no portal do
ICNF e manter os conteúdos atualizados.
3.1.5 Promover a realização de um evento para
divulgação dos projetos em curso na zona (LIFE
Berlengas).
3.1.6 Efetuar um acordo com os postos de turismo
para divulgação de informação sobre a ZPE e
distribuição do material publicado.
3.1.7 Criar um centro interativo de promoção e
divulgação da ZPE das Berlengas.
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Data de início

Duração

Intervenientes/
Parceiros

Elevada

Ano 1

5 anos

Média
Baixa

Ano 1
Ano 1

5 anos
1 ano

LIFE Berlengas

Elevada

Ano 1

5 anos

ICNF

Média

Ano 1

5 anos

ESTM, SPEA, ICNF

Baixa

Ano 2

1 ano

ICNF, Turismo do
Centro

19

Plano de Gestão da ZPE das Ilhas Berlengas
3.1.7.1
Berlenga.
3.1.7.2
ZPE.

Centro interativo na Ilha da

Média

Produzir um documentário sobre a

Média

efetuado

5 anos
LIFE Berlengas

3.1.8 Efetuar ações de sensibilização dos funcionários
da administração
Objetivo específico 3.2

Baixa

parcialmente
efetuado (Ano
1);
a decorrer
Ano 2
Ano 5

5 anos

ICNF
LIFE Berlengas

Sensibilizar a população mais diretamente associada à ZPE para os usos
compatíveis do mar.

Ações

Prioridade

3.2.1 Divulgar o comportamento cívico a adotar na
Média
Ilha, em particular sobre o lixo.
3.2.2 Efetuar ações de formação dos agentes e guias Média
turísticos sobre os valores da ZPE.
3.2.3 Implementar um programa de informação e
sensibilização para as boas práticas de pesca.
3.2.3.1
Rever e promover o Manual de Boas Elevado
Práticas
3.2.3.2
Executar campanhas de
Média
sensibilização dirigidas ao sector pesqueiro e
público em geral
Objetivo específico 3.3

5 anos

Data de início

Duração

Intervenientes/
Parceiros
CMP

Ano 1

3 anos

Ano 1

uma ação de ICNF, CMP, Turismo do
dois em dois Centro, ESTM
anos

Ano 1

4 anos

LIFE MarPro e Pós-LIFE

Ano 2

3 anos

LIFE MarPro e LIFE
Berlengas

Divulgar e promover acompanhamento regular da implementação do plano de
gestão.

Ações

Prioridade

3.3.1 Elaborar e divulgar um plano de atividades e um Elevada
relatório de atividades anualmente.
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Data de início
Ano 1

Duração
5 anos

Intervenientes/
Parceiros
ICNF e outras entidades
a identificar
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Objetivo Geral 4
Objetivos específicos

Aumentar a eficiência dos processos de fiscalização.
Indicadores

Metas

4.1 Garantir o cumprimento  N.º de processos de
 12 ações de fiscalização
dos instrumentos legais.
contra-ordenação/ N.º
/ano
de ações de fiscalização
 Nº de artes de pesca
ilegais removidas/nº de
operações de
fiscalização efetuadas
Objetivo específico 4.1

Meios de
Pressupostos
verificação
 Registo das  Parcerias com
ações de
entidades
fiscalização
competentes
 Relatório
anual das
ações de
fiscalização

Garantir o cumprimento dos instrumentos legais.

Ações

Prioridade

Data de início

Duração

4.1.1 Promover ações de fiscalização conjunta entre o Elevada
ICNF e as outras entidades com competências
na zona.

Ano 1

5 anos

4.1.2 Reforçar e coordenar os meios de fiscalização
na ZPE e zona envolvente.

Ano 1

5 anos
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Elevada

Intervenientes/
Parceiros
ICNF, CPP, ASAE, CMP,
Autoridade Marítima
Nacional-Polícia
Marítima, Unidade de
Controlo Costeiro da
GNR
ICNF, CPP, ASAE
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Objetivo Geral 5
Compatibilização do PG ZPE Ilhas Berlengas com o PG para a área
marinha abrangida pelas ZPE Aveiro / Nazaré, Cabo Raso, Cabo Espichel e Costa Sudoeste (PG
ZPEs) e com outros planos ou estratégias
Objetivos específicos

Indicadores

Metas

5.1 Avaliar quais as ações do  Compatibilização
PG ZPE que é pertinente
efetuada
estender à ZPE Ilhas
Berlengas

 1 ano após a aprovação
do PG ZPE

5.2 Integrar a ZPE Ilhas
 Integração efetuada
Berlengas em ações que
se considerem
relevantes de caráter
regional / nacional que
venham a ser
desenvolvidas no âmbito
de outros planos ou
estratégias
.

 1 ano após a aprovação
do plano ou estratégia

Objetivo específico 5.1

 relatório

Pressupostos
 ICNF e Pós LIFE
Berlengas

 ICNF e Pós LIFE
Berlengas

Avaliar quais as ações do “PG ZPE” que é pertinente estender à ZPE Ilhas Berlengas

Ações

Prioridade

5.1.1 Workshop para definição das ações do “PG ZPE” Média
a estender ao PG Berlengas

Objetivo específico 5.2

Meios de
verificação
 relatório

Data de início
Até 6 meses
após a
aprovação do
“PG ZPE”

Duração
1 ano

Intervenientes/
Parceiros
ICNF, administração,
academia e ONGA

Integrar a ZPE Ilhas Berlengas em ações que se considerem relevantes de caráter
regional / nacional que venham a ser desenvolvidas no âmbito de outros planos ou
estratégias

Ações

Prioridade

5.2.1 Reuniões para definição das ações dos planos Média
ou estratégias relevantes a integrar no PG Ilhas
Berlengas

Data de início
Até 6 meses
após a
aprovação do
plano ou
estratégia

Duração
1 ano

Intervenientes/
Parceiros
ICNF, administração,
academia e ONGA

Prioridade:
Elevada – ação que concorre determinantemente para a realização do objetivo e da qual poderão depender outras,
devendo ser iniciada o quanto antes;
Média – ação que não concorre determinantemente para a realização do objetivo ou que decorre da implementação de
outras;
Baixa – ação que complementa as restantes ações para a realização do objetivo.
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