O Canal Faial-Pico: Gestão futura da Área Marinha Protegida pelos
actores-chave
Organização: AQUACROSS1
Data: quarta-feira, 23 de Maio 2018, 10:00 – 15:30
Local: Hotel do Canal, Largo Dr. Manuel de Arriaga, 9900-026 Horta,
Faial Island, Açores
Link para registro: Link
A Área Marinha Protegida Canal Faial-Pico (AMP) é rica em biodiversidade e fulcral para
a sociedade e economia locais, valorizada pela pesca comercial e recreativa, por
operadores turistícos, locais, e turistas. Neste workshop discutir-se-á (1) como
poderia funcionar uma gestão do Canal efectuada pelos actores-chave locais, e (2)
como esses actores-chave pretendem que o Canal seja gerido no futuro.
Este workshop é a continuação do primeiro workshop AQUACROSS, que decorreu no
passado Outubro de 2017, e que se debruçou sobre o estado actual e a gestão da Área
Protegida do Canal Faial-Pico. Actores-chave locais, incluindo pescadores, operadores
de mergulho, cientistas, e governantes, discutiram como a tomada colaborativa de
decisões poderia proteger sustentávelmente o Canal e assegurar benefícios para todos
os actores-chave. Para além do projecto AQUACROSS, o projecto Macronesian Marine

Spatial Planning (MarSP) está a cooperar com os agentes locais para desenvolver o
plano de ordenamento espacial para o Canal Faial-Pico.
Como resultado deste tipo de workshops percebeu-se que a maioria dos actoreschave locais manifestam o desejo de ter uma participaçãp mais activa e influenciar a
gestão do Canal. Tendo isto em consideração, os objectivos deste workshop são:
1. Desenvolver um plano concreto para a gestão pelos actores-chave da AMP
Canal Faial-Pico, tendo em conta


como, quando e onde os actores-chave gostariam de contribuir para a gestão da
Área Protegida do Canal Faial-Pico;



quais as necessidades dos actores-chave, para facilitar a participação em curso dos
mesmos?



Quais as expectativas dos actores-chave em relação à gestão participativa desta
Área Marinha Protegida?

2. Discutir planos futuros de gestão para a AMP do Canal Faial-Pico – como
deveria o Canal ser gerido no futuro?
Contact: Hugh McDonald
Ecologic Institute, Berlin
Email: hugh.mcdonald@ecologic.eu
Phone: +49 30 86880-194
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Agenda
10:00 - 10:15

Recepção & café de boas-vindas

10:15 - 10:25

Boas-vindas & introdução ao workshop - Holger Gerdes, Ecologic Institute,

Adriana Ressurreição, Universidade dos Açores
Gestão pelos actors-chave da AMP do Canal Faial-Pico
10:25 – 10:40

Introdução à sessão e mensagens chave do primeiro workshop AQUACROSS:
Como poderiam os actores-chave participar na gestão da AMP do Canal FaialPico? - Holger Gerdes, Ecologic Institute

10:40 – 12:15

Sessão de trabalho em grupos sobre as seguintes questões:
Primeiro bloco (discussões em grupos de 5-6)
 Quais os tópicos/actividades pelas quais os grupo consultivo de utilizadores deveria
ser responsável (por exemplo, monitorização, aconselhamento científico, definição
de objectivos políticos, etc.)?
 Quais seriam as suas contribuições específicas na gestão da AMP (por exemplo,
fornecendo dados e conhecimento, representando interesses / visões sectoriais,
etc.)?
Segundo bloco (discussões em grupos de 5-6)
 Que resultados espera da gestão participativa da AMP? (Quais as melhorias
esperadas relativamente à situação actual?)
 Quais as barreiras que podem limitar a sua participação na gestão da AMP e como é
que estas podem ser ultrapassadas?

12:15 – 12:30

Introdução ao projecto ‘Macronesian Marine Spatial Planning’ (MarSP) -

Gilberto Carreira, DRAM
12:30 - 13:30

Almoço (cortesia)

Ollhando para o Futuro: A contribuição do AQUACROSS no MarSP e gestão futura do canal
13:30 – 14:00

Usos actuais e futuros da AMP do Canal Faial-Pico:
 Como será o futuro? Apresentação do cenário base AQUACROSS 2050, Ecologic
Institute - Hugh McDonald, Ecologic Institute

Discussão
14:00 – 15:00

Planos futuros de gestão para o Canal Faial-Pico:
 Que medidas e políticas poderiam ser implementadas no futuro? Desenvolvimento de
planos de gestão ecossistémica para o canal Faial-Pico - Hugh McDonald, Ecologic
Institute
Sessão de trabalho em pequenos grupos: Priorização e desenvolvimento de
medidas de gestão, para o canal Faial-Pico, em três componentes principais:
pescas, monitorização/cumprimento da legislação, turismo sustentável

15:00 – 15:10
15:10 – 15:25

Pausa para Café

Planos futuros de gestão para o Canal Faial-Pico: Comunicacao dos resultados
ao plenário

15:25 - 15:30

Reflexões sobre os resultados da sessão e ligações com o trabalho futuro no
âmbito do MarSP – Gilberto Carreira, DRAM (a confirmar)

15:30

Final

