DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
O Observatório Marinho de Esposende – OMARE – resulta da apresentação de uma
candidatura, enquadrada no Plano de Avisos do domínio SEUR do Portugal 2020. O objeDvo
prioritário está centrado na consolidação da gestão a4va das espécies e habitats protegidos
e da generalidade da biodiversidade que suporta o sistema nacional de áreas classiﬁcadas,
em parDcular da Rede Natura 2000. O projeto é promovido pelo Município de Esposende
em parceria com a Universidade do Minho e o InsDtuto da Conservação da Natureza e das
Florestas. Decorre entre 2017 e 2020 e conta com um ﬁnanciamento total de 1.152.626,61€
1.152.626,61€.
Pretendeu-se a implementação de ações no âmbito do sistema de informação do meio
marinho, designadamente recolha de informação, desenvolvimento de ferramentas de
gestão, pesquisa e processamento de dados para suporte à decisão na área da
biodiversidade marinha como ferramenta na promoção da sustentabilidade dos recursos. .

ÁREA DE INTERVENÇÃO

A área que hoje corresponde ao Parque Natural do Litoral Norte foi primeiro classiﬁcada
como Área de Paisagem Protegida do Litoral de Esposende (APPLE) abrangendo a costa
compreendida entre Apúlia e a foz do Neiva, como resposta à necessidade de defender a
orla costeira maríDma nortenha de agressões diversas, desde os loteamentos clandesDnos
ao «urbanismo» desordenado, passando pela extração descontrolada de areias dunares e
pelo sacri`cio de ecossistemas de rara importância.
Em 2005, foi reclassiﬁcada em Parque Natural, passando a designar-se Parque Natural do
Litoral Norte (PNLN), tendo, simultaneamente, sido alterados os respe4vos limites.
.

OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO, GESTÃO E ORDENAMENTO
CARTOGRAFIA DE HABITATS FÍSICOS
INVENTARIAÇÃO, MONITORIZAÇÃO, CARTOGRAFIA E GESTÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA

• Conceber, desenvolver e implementar um sistema de informação e
monitorização do estado de conservação e pressões sobre a
biodiversidade em harmonia com os mais recentes conceitos e
métodos adotados em programas análogos e validados por inicia<vas
e projetos internacionais, incluindo os protocolos e os respe<vos
manuais de interpretação;
• Caraterizar a situação atual de referência do PNLN. Deﬁnir e
implementar protocolos e metodologias de monitorização passíveis
de serem replicados a uma escala nacional;
• Deﬁnir e caracterizar os indicadores estado ecológico e pressão
antrópica sobre o Parque Marinho.
• Contribuir para o Plano de Gestão dos valores naturais protegidos e
da biodiversidade pelo acompanhamento da aplicação efe<va dos
planos de gestão, incluindo medidas de gestão próprias para habitats
com maior vulnerabilidade.
• Contribuir para o conhecimento cienKﬁco e para a conceção de
conteúdos e para o desenvolvimento de ações de sensibilização e
formação para a conservação da natureza, devidamente suportadas
em elementos cienKﬁcos e iden<ﬁcadores do litoral de Esposende.
• Criação de uma cartograﬁa completa dos habitats marinhos do
Parque Marinho u<lizando a classiﬁcação hierárquica EUNIS
desenvolvida pela Agência Europeia do Ambiente
• Levantamento das a<vidades antropogénicas desenvolvidas no PNLN
com potencial impacto nos sistemas biológicos.

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL
Os objeDvos preconizados na operação OMARE encontram-se enquadrados na Priori%zed
Ac%on Framework, com prioridade para a Rede Natura 2000, e a generalidade das espécies
e habitats protegidos, incluindo os prioritários.
A operação também contribui para as medidas relevantes deﬁnidas no Quadro de Ações
Prioritárias, uma vez que se encontram deﬁnidas medidas como “Cartograﬁa dos habitats
protegidos pela DireDva Habitats (revisão e atualização) ”, entre outras.
Neste contexto, as prioridades do OMARE, relaDvamente aos habitats e espécies prioritárias
tendo em conta a necessidade de obter um progresso mensurável na meta constante na
Estratégia da EU para a Biodiversidade e de assegurar o bom funcionamento da Rede Natura
2000, consistem na avaliação e cartograﬁa do estado de conservação das espécies e habitats
presentes no PNLN, propondo um futuro Plano de Ordenamento do PNLN estabeleça
medidas de conservação e recuperação que sejam desenvolvidas e executadas.

VALOR EXEMPLAR

Os objeDvos da operação OMARE cruzam-se com alguns dos objeDvos da Estratégia
Nacional para o Mar, aplicando-a a um nível local, nomeadamente no reforço da capacidade
cienfﬁca e tecnológica, esDmulando o desenvolvimento de novas áreas de ação que
promovam o conhecimento do Oceano e potenciem, de forma eﬁcaz, eﬁciente e
sustentável, os seus recursos, usos, aDvidades e serviços dos ecossistemas.

PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E SENSIBILIZAÇÃO
RelaDvamente às ações e instrumentos de sensibilização pública, poderão disDnguir-se três
principais níveis:
Para a comunidade cien>ﬁca, estará disponível informação em diferentes formatos, desde
logo publicações e estudos cienfﬁcos, livros didáDcos e portal alojado em www.omare.pt.
Pode, ainda, acrescentar-se o congresso internacional realizado em fevereiro de 2020.
Para a comunidade educa4va, os recursos a uDlizar serão ﬂyers, livros, a plataforma, jogos
interaDvos, nofcias na comunicação social, o blog do Centro de Educação Ambiental, as
páginas eletrónicas das enDdades parceiras, do Município de Esposende, da Universidade
do Minho e as próprias exposições e a presença do projeto nas redes sociais.
Já relaDvamente à comunidade em geral, os recursos acima referidos complementar-se-ão
com outros suportes, nomeadamente outdoors, newsle9er digital e MUPI´s e ainda um
vídeo-documentário com o intuito da sensibilização e informação.

RESULTADOS
• Assegurar, à luz da experiência e dos conhecimentos cienfﬁcos adquiridos sobre o
património natural desta área, uma correta estratégia de conservação e gestão que
permita a concreDzação dos objeDvos que presidiram à classiﬁcação como «parque
natural»;
• Corresponder aos imperaDvos de conservação dos habitats naturais da fauna e ﬂora
selvagens protegidas;
• Gerir racionalmente os recursos naturais e desenvolver ações de conservação dos valores
ﬂorísDcos e faunísDcos, paisagísDcos, geológicos e geomorfológicos, mais caracterísDcos
da região;
• Promover a invesDgação cienfﬁca e o conhecimento dos ecossistemas presentes, bem
como a monitorização dos seus habitats e espécies, contribuindo desta forma para uma
gestão adaptaDva fortemente baseada no conhecimento técnico e cienfﬁco;
• Promover a educação ambiental, divulgação e conhecimento dos valores naturais e
socioculturais, contribuindo assim para o reconhecimento do valor do Parque Natural do
Litoral Norte, e sensibilizando para a necessidade da sua proteção, especialmente entre
os agentes económicos e sociais e as populações residentes na região.

