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Press release: imediate release 

 

 

Projeto europeu colabora com o setor pesqueiro para mitigar a captura acidental de 

cetáceos 

 
Realiza-se hoje o segundo workshop do Projeto CetAMBICion “Pescas e Cetáceos: conversa inclusiva sobre boas práticas e 

soluções para o setor” na sede do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) no terminal de 

cruzeiros do porto de Leixões. 

 

Hoje realiza-se o workshop “Pescas e Cetáceos: conversa inclusiva sobre boas práticas e soluções para o setor” no âmbito do 

projecto CetAMBICion com a participação do setor pesqueiro, representado por várias associações da costa ocidental portuguesa. 

O programa do evento inclui palestras da Apropesca - Organização de Produtores da Pesca Artesanal - e da APX - Associação 

Portuguesa da Xávega. 

 

Este é o segundo de dois workshops com participação sectorial do Projeto CetAMBICion. O primeiro evento teve lugar no dia 

1 de abril de 2022 na Universidade do Algarve, tendo sido direcionado para as associações de pesca da costa sul do país. 

Além do sector pesqueiro, estarão também presentes elementos de instituições académicas, organizações não-governamentais e 

das autoridades competentes, com destaque para a Autoridade Marítima Nacional. Assim, os workshops funcionarão como um 

espaço para a partilha de experiências e conhecimentos entre os diferentes setores. Será apresentada a problemática inerente às 

interações entre as atividades de pesca e os cetáceos e serão discutidos mecanismos e comportamentos para a mitigação das 

capturas acidentais e adaptação de diferentes soluções às pescarias nacionais. 

 
Os dois eventos do Projeto CetAMBICion, acolhidos pela Universidade do Algarve e agora pelo CIIMAR, contam com a 

organização dos restantes parceiros nacionais do Projeto CetAMBICion: DGRM (Direcção-Geral de Recursos Naturais, 

Segurança e Serviços Marítimos), do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), do IPMA (Instituto Português 

do Mar e da Atmosfera).  

 

O projeto CetAMBICion procura responder à necessidade de reduzir as capturas acidentais de cetáceos durante a atividade 

piscatória da UE, em particular na sub-região do Golfo da Biscaia e Costa Ibérica, uma ameaça à sobrevivência destas espécies 

protegidas. Este objetivo encontra-se de acordo com os objetivos da Diretiva Quadro Estratégia Marinha (DQEM), da Diretiva 

Habitats e da Política Comum das Pescas (PCP). 

 

 

Ends. Eunice Sousa, esousa@ciimar.up.pt, 919074185. 
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