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5 Países unidos para proteger o
Atlântico
Segunda-feira é lançado o projecto pioneiro “Future of the
Atlantic Marine Environment”, coordenado por Portugal
Na próxima 2ª feira, dia 22 de Fevereiro pelas 17h30, irá decorrer o
evento de lançamento do projecto FAME – “Future of the Atlantic
Marine Environment”, no Museu do Mar Rei D. Carlos em Cascais. Este
projecto, de 3,4 Milhões de Euros e que será implementado em 5
países, pretende estabelecer um sistema coordenado de investigação
atlântica. O evento de lançamento irá contar com a presença dos
representantes da Secretaria de Estado do Ambiente, do ICNB, da
BirdLife International e do sector privado nacional.

Fotografia: observador a bordo de uma
embarcação, realizando censos marinhos.

As aves marinhas não conhecem fronteiras, e conhecer as suas rotas
migratórias marinhas, desde Gibraltar à Irlanda, será apenas um dos objectivos
1
do Projecto FAME – “Future of the Atlantic Marine Environment” , uma parceria
de 5 países liderados pela RSPB (BirdLife International no Reino Unido) e
coordenado pela SPEA em Portugal.
Com este projecto pretende-se estabelecer uma caracterização transnacional e
avaliar a interacção das actividades humanas (pesca e energias renováveis
marinhas) com a biodiversidade marinha. Este é um projecto único na medida
em que a compilação de dados dos 5 países envolvidos serão comparáveis em
termos de metodologias, energias renováveis, migração transnacional e
disseminação de resultados. Esta é a ferramenta ideal para a integração da
biodiversidade e do uso sustentável dos recursos marinhos.
O arranque oficial do projecto é já na próxima semana, altura em que todos os
parceiros estarão reunidos no Museu do Mar Rei D. Carlos, em Cascais, para a
primeira reunião técnica do projecto (a decorrer nos dias 22 e 23 de Fevereiro).
O evento de lançamento, a realizar no dia 22 entre as 17h30 e as 19h, contará
com as intervenções do presidente do ICNB Tito Rosa (por confirmar), de
representantes da Secretaria de Estado do Ambiente, do sector privado e dos
parceiros do projecto.

Para mais informações contactar:
Iván Ramírez
Coordenador Marinho Europeu
TM 968 447 300
e-mail ivan.ramirez@birdlife.org

Iván Ramírez, Coordenador Europeu Marinho da BirdLife International salienta:
“Pela primeira vez, instituições privadas e públicas de 5 países vão estudar as
interações entre as aves e recursos renováveis tão relevantes como a energia
eólica offshore ou a das ondas. Ficamos muito contentes por ver este projecto
avançar e estamos convencidos de que será um grande êxito”.

Co-financiadores:
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Notas adicionais:
1a)

A parceria do projecto FAME é constituída pelas seguintes entidades:
- RSPB (Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife Reino Unido)
- BWI (BirdWatch Ireland, BirdLife Irlanda)
- LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux, BirdLife França)
- SEO/BirdLife (Sociedad Española de Ornitología, BirdLife Espanha)
- SPEA (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, BirdLife Portugal)
- UM (Universidade do Minho)
- WavEC (Centro de Energia das Ondas)

b)

São ainda parceiros associados:
- SPVS (Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem)
- Agence des Aires Marines Protégées
- Martifer Energia – Equipamentos para Energia S.A.

c)

Este projecto é co-financiado pelo programa INTERREG – Espaço Atlântico,

____________________________________________________________________________________________________

Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves – A SPEA é uma Organização Não Governamental
de Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA
faz parte da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em
mais de 100 países, considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus
habitats e nos problemas que os afectam.

www.spea.pt
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