
 

 
 

 

Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão de Agricultura e Mar  

Deputado Pedro do Carmo  

  

Assunto: Audição de entidades envolvidas no processo de criação de uma Área Marinha Protegida de 

Interesse Comunitário do Algarve 

 

As bases para a criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário ao largo da costa de 

Albufeira, Lagoa e Silves (Algarve) foram apresentadas inicialmente em 2018, tendo por suporte os seus 

recifes naturais costeiros e condições únicas de habitat e biodiversidade marinha.  

Decorridos mais de dois anos de sessões e debates participados por um vasto conjunto de associações 

representativas da atividade piscatória (lúdica e profissional), das atividades marítimo-turísticas, da 

administração regional e central, das organizações não-governamentais e das associações 

empresariais, os promotores da criação da AMPIC elaboraram um estudo de base técnico e científico 

com apresentação no passado dia 5 de fevereiro de 2021.  

O processo continua ainda em consulta pública, como objetivo de recolher novos contributos sobre a 

proposta de criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário, para posteriormente ser 

entregue ao Governo previsivelmente no mês de março de 2021.  

O Grupo Parlamentar do PSD reconhece que a criação de Áreas Marinhas Protegidas de Interesse 

Comunitário é essencial para o regulamento e condicionamento das atividades humanas com impacto 

em zonas protegidas, em particular na costa Algarvia através da implementação de medidas que 

promovam eficazmente a sustentabilidade dos recursos marinhos. Contudo, o PSD entende que para 

alcançar os objetivos de proteção e valorização do ecossistema é necessário salvaguardar outros 

interesses económicos, como por exemplo os da pesca, através de um programa concreto e ambicioso 

de compensações, que até hoje se desconhece. 

Face ao exposto, os Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm requerer a 

audição na Comissão de Agricultura e Mar, de entidades envolvidas no estudo e na implementação da 

Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário no Algarve. A saber:  



 

 
 

➢ Universidade do Algarve;  

➢ Centro de Ciência do Mar (CCMar); 

➢ Fundação Oceano Azul; 

➢ Representantes do sector da pesca: Associação Armalgarve Polvo; Associação de Pesca 

Artesanal Barlavento Algarvio; Associação de Pescadores Armação de Pera; Associação de 

Pescadores de Ferragudo e Afins; Associação de Pescadores de Lobos do Mar; Associação de 

Profissionais de Pesca de Albufeira; Associação de Pescadores Profissionais do Alvor; 

Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento CRL; Olhãopesca - Organização de 

Produtores de Pesca do Algarve – CRL; Quarpescas - Associação de Armadores e Pescadores de 

Quarteira; Associação Marítima de Ferragudo; Clube de Pesca e Náutica Desportiva de 

Albufeira; Federação Portuguesa de Pesca Desportiva Algarve, entre outros considerados 

relevantes. 

➢ Ministério do Mar, ministro do Mar. 

 

Palácio de São Bento, 12 de fevereiro de 2021 

 

Os Deputados do PSD,  

Cristóvão Norte, Rui Cristina, Ofélia Ramos, Catarina Rocha Ferreira, Emília Cerqueira 


