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CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO SADO 2014

“PROTEGER OS GOLFINHOS”
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RESUMO EXECUTIVO

Durante 10 semanas, de 12 de julho e 14 de setembro de 2014, entre quarta-feira e domingo,
num período diário de cerca 5h (10.30h-13.00h e 15.30h-18.00h), foi desenvolvida a campanha
de sensibilização, monitorização e educação ambiental “Proteger os Golfinhos”. Esta
campanha, desenvolvida pela Escola de Mar numa parceria com a RNES-ICNF e com o apoio
financeiro da Tróia-Natura SA, estava direcionada para e educação e a salvaguarda dos
golfinhos-roazes do Sado. Teve como objetivo sensibilizar a opinião pública em geral e os
diversos tipos de utilizadores do estuário do Sado (principalmente embarcações de recreio)
para a problemática da população de roazes do Sado, para a necessidade da sua manutenção
naquele habitat e para a proteção de todo o ambiente natural estuarino.
Durante a campanha foram abordados 351 embarcações de recreio e foi entregue a cada
pessoa responsável pela embarcação o código de conduta para observação de golfinhos. Cerca
de 50% das embarcações abordadas estavam registadas na Grande Lisboa (Setúbal, Cascais,
Lisboa, Sesimbra, Barreiro). O primeiro dia de realização da campanha (12 de julho) foi aquele
em que mais barcos foram abordados (32 embarcções de recreio) visto que nenhuma
embarcação tinha ainda conhecimento sobre a campanha. Verificou-se um decréscimo de
novos barcos abordados por dia ao longo da campanha. Mais de 90% das pessoas abordadas
mostrou-se recetiva à campanha e à informação disponbilizada. A observação dos golfinhos
por parte das embarcações de recreio é oportunista não parecendo existir uma procura
direcionada do avistamento, pelo que existem apenas pequenas áreas de grande sobreposição
entre as embarcações e os golfinhos.
Com o decorrer da campanha, os utilizadores do estuário quando abordados já tinham
conhecimento da campanha. Isto aconteceu devido a: (1) já terem sido abordados
previamente pela equipa da Escola de Mar; (2) terem visto os outdoors com o código de
conduta para observação de golfinhos que se encontravam nas marinas de Tróia e Setúbal; e
(3) terem obtido a informação na marina de Tróia, aquando o check in das embarcações.
Verificou-se também que a larga maioria dos utilizadores do estuário do Sado, tem
conhecimento da existência da população residente de roazes e considera muito importante
este tipo de iniciativas e a sua preservação.
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ENQUADRAMENTO

O estuário do Sado, património natural de elevado interesse faunístico e botânico, alberga
uma população residente de golfinhos-roazes (Tursiops truncatus), que é única no país e
considerada uma das mais pequenas do mundo.

A Escola de Mar é uma entidade que promove atividades de investigação científica, educação
ambiental, de consciencialização e divulgação de conhecimentos sobre o meio marinho. No
âmbito de uma parceria entre a RNES-ICNF e a Tróia-Natura SA, a equipa da Escola de Mar
desenvolveu entre os meses de julho e setembro (meses em que se verifica uma maior pressão
sobre os golfinhos, sob o ponto de vista da navegação), uma campanha de sensibilização,
monitorização e educação
ambiental,
“Proteger

denominada
os

Golfinhos”

direcionada para e educação
sobre e a salvaguarda dos
golfinhos-roazes

do

Sado.

Esta tinha como objetivo
sensibilizar a opinião pública
em geral e os diversos tipos
de utilizadores do estuário do
Sado para a problemática da
comunidade de roazes do
Sado e para a necessidade da sua manutenção no seu habitat e proteção do seu ambiente
natural.

METODOLOGIA

As saídas de barco visando cumprir os objetivos da campanha de sensibilização realizaram-se,
de acordo com o previsto, entre os dias 12 de julho e 14 de setembro de 2014. A campanha foi
realizada semanalmente, de quarta-feira a domingo, num período diário de cerca 5h (10.30h13.00h e 15.30h-18.00h).

4

Escola de Mar

O trabalho no âmbito da campanha de sensibilização incidia em três pontos principais:
 Abordar as embarcações (de recreio) em observação de golfinhos e entregar o código
de conduta para observação de golfinhos e sensibilizar para o mesmo;
 Registar as embarcações abordadas e recetividade dos seus ocupantes para análise de
dados;
 Fazer o registo da observação de golfinhos, em formulário próprio (ficha de
amostragem – anexo 1);

RESULTADOS

No total da campanha de sensibilização foram abordados 351 barcos (anexo II) e entregue a
cada pessoa responsável pela embarcação o código de conduta para observação de golfinhos.
Os barcos abordados não foram repetidos, pelo que todos os dados analisados são referentes
ao número total das embarcações abordadas.

O dia 12 de julho, o primeiro dia de realização da campanha, foi aquele em que mais barcos
foram abordados (Figura 1) visto que nenhuma embarcação tinha sido ainda abordada.
Verificou-se ainda um decréscimo de barcos abordados ao longo dos dias, ao mesmo tempo
que o número total (acumulado) de barcos já abordados aumenta. Observou-se que, tanto no
período da manhã entre as 11:30h e 12:30h como no período da tarde entre as 15:30h e
16:30h, o número de barcos abordados foi superior ao número abordado durante as outras
horas do dia (Figura 2). Isto está relacionado com o facto de se encontrarem mais
embarcações no estuário neste horário.
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Figura 1. Total de novos barcos abordados por dia.
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Figura 2. Total de barcos abordados ao longo das horas do dia.

Nas semanas 4, 9 e 10, o número de barcos abordados teve uma descida abrupta em relação
às outras semanas (Figura 3). Isto está relacionado, não só com o mau tempo que se fez sentir
nesse período mas também com o facto de as férias terem acabado (semanas 9 e 10). Mais,
nas semanas 9 e 10, os poucos barcos que ainda se encontravam no estuário já tinham sido
abordados.

Nº Acumulado de Barcos aAordados

Nº Total de Barcos Abordados
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Figura 3. Total de barcos abordados em cada semana.

Observou-se ainda que os dias de fim de semana (Figura 4) são os que tiveram mais barcos
abordados, o que seria de esperar.
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Figura 4. Total de barcos abordados por dia da semana.
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Dos 351 barcos abordados, verificou-se que 50,61% registados na Grande Lisboa (Setúbal,
Cascais, Lisboa, Sesimbra, Barreiro). Os restantes 6,05% dos utilizadores do estuário do sado
vêm de outros locais (Figura 5). Os 43,39 % das embarcações abordadas sem informação,
dizem respeito a situações em que não foi possível identificar a embarcação em causa.
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Figura 5. Portos de registo dos barcos abordados.
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Verificou-se ainda que em 19% das embarcações abordadas (Figura 6), os seus ocupantes
foram muito recetivos e sensíveis ao tema, receberam o código de conduta de bom agrado,
colocando várias questões sobre a campanha e principalmente sobre a população residente de
golfinho-roaz do estuário do Sado. Em 73% das embarcações abordadas, os seus ocupantes
foram recetivos, ouvindo a informação que estava a ser transmitida e aceitando o código de
conduta. Destes apenas 9% tinham conhecimento que existia um código de conduta para
observação de golfinhos e 3% foram pouco recetivos, recebendo o código, mas não mostrando
qualquer tipo de interesse. Os restantes 5%, não aceitaram qualquer tipo de abordagem.

73%

Muito Recetivos
Recetivos

19%

Pouco Recetivos
5%

3%
Nada Recetivos

Figura 6. Recetividade das embarcações abordadas.

Após a análise efetuada, verificou-se que existem zonas com maior afluência de barcos do que
outras (Figura 7), o que pode estar relacionado com o facto de por um lado serem zonas mais
abrigadas e por outro serem zonas mais propícias para as atividades de lazer, como passeio,
observação da natureza e praia. Consequentemente, nestas zonas foram abordadas mais
embarcações.
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Figura 7. Localização (pontos GPS) das embarcações abordadas (pontos vermelhos) e área de maior
afluência de embarcações (manchas amarelas).
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Seria de esperar que os locais de abordagem das embarcações (Figura 7) coincidissem com os
locais de maior número de avistamentos de golfinhos (Figura 8), partindo do princípio que esta
seria a principal motivação para as pessoas usarem o estuário como local de lazer e
observação da natureza.

No entanto tal não aconteceu, existindo apenas pequenas áreas de grande sobreposição
(Figura 9). Isto pode estar relacionado com: (1) o uso preferencial de áreas abrigadas da zona
estuarina e zona costeira adjacente pelos utilizadores; (2) o facto de as embarcações de
recreio não andarem diretamente atrás dos golfinhos, mas apenas aproveitarem
ocasionalmente a sua presença ou passagem para os observar; (3) os efeitos educativos (e
eventualmente inibidores de alguns comportamentos negativos) da campanha que estava a
decorrer.

Figura 8. Localização (pontos GPS) das embarcações abordadas e dos avistamentos de golfinhos
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Figura 9. Áreas de sobreposição entre avistamentos de golfinhos e embarcações abordadas: manchas
brancas indicam áreas de maior sobreposição entre embarcações de recreio e golfinhos.

Durante as saídas de mar foram observadas, para além das embarcações de recreio para as
quais a campanha estava direcionada, várias embarcações marítimo-turísticas (Tabela 1).
Foram consideradas, para análise, quatro categorias de frequência de atividade no estuário do
Sado deste tipo de embarcações: (1) muito frequente, as que se encontravam quase todos os
dias em atividade; (2) frequente, as que se encontravam em atividade cerca de três vezes por
semana; (3) pouco frequente, as que se encontravam apenas em atividade uma vez por
semana; e (4) rara, as que eram invulgares encontrar em atividade. A grande maioria das
embarcações marítimo-turística observadas respeitaram o código de conduta para observação
de cetáceos, apenas falhando, e muito ocasionalmente, no tempo de observação.

É importante referir, neste ponto, que várias embarcações de recreio também infringiam o
código de conduta, na medida em que não respeitavam a lei da prioridade (apenas três
embarcações em observação e as embarcações marítimo-turísticas têm prioridade sobre as
embarcações de recreio), como ilustram as várias fotografias incluídas na figura 10. No
entanto, nunca surgiu a necessidade de solicitar os serviços da Polícia Marítima, já que as
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situações observadas não foram graves e foram resolvidas pela equipa da Escola de Mar. A
maioria das pessoas abordadas tende a cumprir as normas nas situações em que são alertadas
para um comportamento menos indicado.

Tabela 1. Empresas marítimo-turísticos presentes no estuário do Sado.

Muito

Frequente

Pouco frequentes

Raras

frequente
Vertigem Azul

Troia Cruze
A Cabana do Pai
Tomás

Nautur
Vertente
Natural
MegaDive
Rotas do Sal
À Vela no Sado
-Pedro Sousa

*Não estão licenciadas.

Portinho da
Arrábida
Ludyesfera

Bolhas*
Roaz do
Sado*
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Figura 10. Várias embarcações (recreio e marítimo-turísticas) em observação de golfinhos

Figura 11. Embarcação
Vertigem Azul em
observação de golfinhos.
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Figura 12. Embarcação Mil Andanças em observação de golfinhos.

Figura 13. Embarcação Pego do Altar (TroiaCruze) em observação de golfinhos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No fim da realização da campanha, que consideramos que decorreu de forma altamente
satisfatória para todos os intervenientes, é de referir que o plano de encargos foi cumprido
integralmente. A campanha teve a duração de 10 semanas, de 12 de julho e 14 de setembro
de 2014, entre quarta-feira e domingo, num período diário de cerca 5h (10.30h-13.00h e
15.30h-18.00h). Durante o decorrer da campanha foram abordados 351 embarcações de
recreio e foi entregue a cada pessoa responsável pela embarcação o código de conduta para
observação de golfinhos. Cerca de 50% das embarcações abordadas estavam registadas na
Grande Lisboa (Setúbal, Cascais, Lisboa, Sesimbra, Barreiro). Verificámos que a larga maioria
dos utilizadores do estuário do Sado, tem conhecimento da existência da população residente
de golfinho-roaz e considera muito importante este tipo de iniciativas. Mais de 90% das
pessoas abordadas mostrou-se recetiva à campanha e à informação disponbilizada. A
observação dos golfinhos por parte das embarcações de recreio é oportunista não parecendo
existir uma procura direcionada ao avistamento, pelo que existem apenas pequenas áreas de
grande sobreposição entre as embarcações e os golfinhos.

O primeiro dia de realização da campanha (12 de julho) foi aquele em que mais barcos foram
abordados (32 embarcações de recreio) visto que nenhuma embarcação tinha ainda
conhecimento sobre a campanha. Verificou-se um decréscimo de novos barcos abordados por
dia ao longo da campanha. É de salientar que com o decorrer dos dias de campanha, os
utilizadores do estuário quando abordados, já tinham conhecimento da campanha. Isto
aconteceu, provavelmente devido ao facto de: (1) já terem sido abordados previamente pela
equipa da Escola de Mar; (2) terem visto os outdoors com o código de conduta para
observação de golfinhos que se encontravam nas marinas de Tróia e Setúbal; e (3) terem
obtido a informação na marina de Tróia, aquando o check in das embarcações.

Gostaríamos ainda de referir alguns pontos de melhoria em ações futuras:
(1) direcionar o esforço e abordagem a embarcações nos baixios do Cambalhão, já que
muitos ocupantes das embarcações estão a fazer praia e não se encontram a bordo;
(2) alargar ainda o esforço e abordagem a embarcações a outros locais, tais como
Capitania e Marinas de Setúbal e Sesimbra (à semelhança do que já foi implementado na
Marina de Troia no decorrer do verão de 2014).
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Para ações futuras, e em função da experiência adquirida durante o decorrer desta campanha,
recomendamos que o horário sofra uma pequena alteração, ficando durante o período da
manhã das 10:30h-13:00h e durante o período da tarde das 14:00h-17:30h. Sugerimos ainda
que a campanha inicie logo na primeira semana de julho, pois nesta altura já muitas pessoas se
encontram de férias o que aumentaria o número de embarcações abordadas e termine na
primeira semana de setembro, uma vez que nesta altura, para muitos, o período de férias já
terminou.

Gostaríamos também de referir que seria de todo o interesse um papel mais ativo por parte da
Polícia Marítima junto de todo o tipo de embarcações em observação de golfinhos, já que a
sua presença dissuadora de comportamentos errados deverá certamente ajudar a que o
código de conduta seja devidamente respeitado por todos.

Promover a educação ambiental ao
público em geral, difundindo ações
de

conservação

contribuindo

para

ambiental,
uma

consciencialização ambiental e para
uma mudança de atitudes perante o
ecossistema marinho é a motivação
da Escola de Mar.
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Relatório efetuado por Vera Jordão, Francisco Martinho e Cristina Brito.

Lisboa, 25 de setembro de 2014

Lisboa, 8 de outubro de 2014
(após retificações e atualizações)
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