
Inves&gação	  dos	  efeitos	  das	  a&vidades	  de	  observação	  de	  
cetáceos	  e	  natação	  com	  golfinhos:	  implicações	  para	  a	  

conservação	  da	  natureza	  
	  Arianna	  Cecche@,	  José	  Manuel	  Neto	  Azevedo	  

	  CIRN	  &	  Grupo	  de	  Biologia,	  Universidade	  dos	  Açores,	  Rua	  Mãe	  de	  Deus,	  Ponta	  Delgada,	  9501-‐801,	  Açores,	  Portugal	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Centro	  Interdisciplinar	  de	  InvesFgação	  Marinha	  e	  Ambiental	  (CIIMAR/CIMAR)	  Universidade	  do	  Porto,	  Rua	  dos	  Bragas	  289,	  4050-‐123	  Porto,	  Portugal	  

Obje&vos	  
 	  Validar	  a	  técnica	  de	  video	  range	  nos	  Açores	  

 	  Descrever	  os	  padrões	  de	  comportamento	  diários	  e	  sazonais	  	  	  
	  	  	  	  	  dos	  cetáceos	  em	  situações	  de	  ausência	  de	  perturbação	  

 	  Iden&ficar	  potenciais	  mudanças	  de	  comportamento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  derivantes	  das	  interacções	  com	  a&vidades	  comerciais	  

Observações	  a	  par&r	  da	  embarcação	  

 	  Amostragem	  segundo	  seguimentos	  focais	  	  

 	  Recolha	  de	  dados	  comportamentais	  a	  	  	  	  	  
	  	  	  	  bordo	  da	  embarcação	  da	  empresa	  Terra	  	  
	  	  	  	  Azul	  durante	  as	  a&vidades	  de	  natação	  com	  	  	  	  
	  	  	  	  golfinhos	  	  

 	  Possível	  recolha	  de	  dados	  adicionais	  de	  	  
	  	  	  	  bioacús&ca	  com	  uso	  de	  hidrofone	  	  

Material	  e	  Métodos	  

Resultados	  esperados	  

 	  Aumento	  do	  conhecimento	  da	  ecologia	  comportamental	  dos	  cetáceos	  nos	  Açores	  

 	  Iden&ficação	  dos	  efeitos	  das	  a&vidades	  comerciais	  sobre	  o	  comportamento	  dos	  cetáceos	  	  

 	  Suporte	  cienKfico	  para	  o	  melhoramento	  das	  a&vidades	  comerciais	  

 	  Possibilidade	  de	  parte	  das	  empresas	  de	  afirmar	  uma	  abordagem	  ‘eco-‐friendly’	  e	  obter	  um	  reconhecimento	  a	  nível	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  internacional	  	  

 	  Contribuição	  para	  a	  comunicação	  entre	  ciência,	  empresas,	  decisores	  polí&cos	  e	  público	  	  

Introdução	  
A	  presença	  de	  mais	  de	  24	  espécies	  de	  cetáceos	  nos	  Açores	  
tornam	  esta	  área	  ideal	  para	  o	  desenvolvimento	  de	  a&vidades	  
marí&mo	  turís&cas.	  	  

Vários	  estudos	  internacionais	  reportaram	  que	  esta	  &pologia	  
de	  a&vidades	  tem	  um	  impacto	  sobre	  os	  cetáceos	  (Lusseau	  et	  
al.	  2009,	  Mar&nez	  et	  al.	  2011).	  	  

Este	  projeto	  visa	  a	  inves&gar	  o	  potencial	  impacto	  nos	  Açores.	  

Agradecimentos	  	  
O	  Projeto	  é	  parcialmente	  financiado	  pelo	  CIRN,	  Centro	  Interdisciplinar	  Recursos	  Naturais,	  
Universidade	  dos	  Açores,	  Portugal,	  por	  fundos	  FEDER	  através	  do	  Programa	  Operacional	  Fatores	  de	  
Compe&&vidade	  -‐	  COMPETE	  e	  por	  fundos	  nacionais	  através	  da	  FCT	  -‐	  Fundação	  	  para	  a	  Ciência	  e	  a	  
Tecnologia	  -‐	  no	  âmbito	  do	  Projeto	  PEsT-‐C/MAR/LA0015/2011.	  	  
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A política que está a ser concebida e desenhada pelo Governo dos Açores para o sector da 

Ciência considera que é necessário definir-se um conjunto de eixos de investigação científica que 

sejam estruturantes para o desenvolvimento da Região, tornando-a competitiva, e para a 

criação de uma massa crítica consistente, em que será necessário investir.  

 

Porém, tal não pode ser feito sem a colaboração activa dos investigadores, ligados à 

Universidade dos Açores ou a centros e projectos de investigação científica, bem como das 

entidades, públicas ou privadas, que, no âmbito das suas actividades e dos seus objectivos, se 

possam constituir em potenciais utilizadores do conhecimento científico produzido. 

 

Espera-se que deste diálogo entre produtores e utilizadores de conhecimento – de que estas 

Jornadas serão um exemplo prático – saiam ideias inovadoras e consistentes que nos ajudem a 

construir uma política para a Ciência nos Açores. 

 
Luiz Fagundes Duarte 
 

  

Luiz Fagundes Duarte 
Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura 
Regional Secretary of Education, Science and Culture 



Jornadas “Ciência nos Açores- que futuro?” 
Ponta Delgada, 7-8 Junho 2013 

Livro de resumos 
Ciências sociais e humanidades 

 

- 4 - 

 

 

Indice 

 

Informações gerais  ................................................................................................... 5 

Programa  .................................................................................................................. 6 

Tabela de conteúdos  ................................................................................................ 9 

Resumos  

Ciências Sociais e Humanidades 

Comunicações orais ............................................................................... 15 

Pósteres ................................................................................................. 23 

Ciências Naturais e do Ambiente 

Comunicações orais ............................................................................... 36 

Pósteres ................................................................................................. 48 

Ciências Exatas e da Engenharia 

Comunicações orais ............................................................................... 98 

Pósteres ............................................................................................... 105 

Ciências da Vida e da Saúde 

Comunicações orais ............................................................................. 124 

Pósteres ............................................................................................... 133 

 

  



Jornadas “Ciência nos Açores- que futuro?” 
Ponta Delgada, 7-8 Junho 2013 

Livro de resumos 
Ciências sociais e humanidades 

 

- 6 - 

Programa 
 

Sexta-feira,  7 de junho 

 

 08:30 Receção 
 

09:00 Sessão de abertura 
 

Ciências Sociais e Humanas 

Moderadores: Gilberta Rocha e Rolando Lalanda Gonçalves 

09:30. As políticas públicas no desenvolvimento regional dos Açores - Gilberta Rocha (CES-UAc) .......................... CSH-O-02 
 

09:45. Desenvolvimento Científico e o Ecossistema Empreendedor – uma combinação com futuro- Mário 

Fortuna (DEG-UAc, CCIA)  .......................................................................................................................... CSH-O-07 
 

10:00. Ação da SDEA no fomento da inovação e do empreendedorismo – Arnaldo Machado (SDEA)  ..................... CEE-O-09 
 

10:15. O Centro de Historia de Além-Mar (CHAM): um centro no mundo – Maria Margarida Machado (CHAM-

UAç) ........................................................................................................................................................... CSH-O-03 
 

10:30. A integração do saber científico nas empresas dos Açores: o caso da SATA – António Gomes de Menezes 

(SATA) ........................................................................................................................................................ CSH-O-12 
 

10:45. Polícia e Ciência- José Leonardo (PSP) ............................................................................................................ CSH-O-09 
 

11:00 Pausa para café 
 

11:30. A experiência na ciência- Helga Costa (CM Vila Franca do Campo) ............................................................... CSH-O-13 
 

11:45. Linhas de investigação e projetos em curso em Educação e Psicologia na UAc - Margarida Serpa (DCE-

UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-11 
 

12:00. Cinzelar no presente os cientistas do futuro: o projecto de FpC nos Açores- Maria Gabriela Castro (CEF- 

DHFCS-UAc) ................................................................................................................................................ CSH-O-06 
 

12:15.Poderes, Deveres e responsabilidades: ética, ciência e educação- Magda Costa Carvalho (CEF - DHFC-

UAc) ........................................................................................................................................................... CSH-O-10 
 

12:30.Ciência nos Açores – O contributo do Centro de Estudos Gaspar Frutuoso-Mário Paulo Martins Viana 

(CEGF-UAc)  ................................................................................................................................................ CSH-O-04 
 

12:45.O CIBIO-Açores e o nosso património natural- António Manuel Frias Martins (CIBIO-Açores)  ...................... CNA-O-02 
 

13:00 Pausa para almoço 
 

Ciências Naturais e do Ambiente 

Moderador: Ricardo Serrão Santos 

14:00. Ambientes quimiossinteticos dos Açores -Ana Colaço (IMAR-UAc)  .............................................................. CNA-O-13 
 

14:15.Qual o possível contributo da Ciência para desenvolvimento da atividade das Forças Armadas nos 

Açores?- Augusto Ezequiel, Passos Gonçalves (Comando Operacional dos Açores)  ................................. CSH-O-08 
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14:30.As capacidades do IH ao serviço das ciências do mar nos Açores-António Silva Ribeiro (Instituto 

Hidrográfico)  ............................................................................................................................................. CNA-O-03 
 

14:45.Centro do IMAR da Universidade dos Açores e LARSyS: Contribuindo para o aprofundamento das 

ciências, tecnologias e políticas do mar- Ricardo Serrão dos Santos (IMAR; LARSyS)  .............................. CNA-O-05 
 

15:00. Revelar o mar dos Açores- Filipe Porteiro (OMA)  .......................................................................................... CNA-O-06 
 

15:15. Produção científica nas áreas da Economia e da Gestão nos Açores: o Centro de Estudos de Economia 

Aplicada do Atlântico - Francisco Silva (CEEAplA-UAc)  ............................................................................. CSH-O-01 
 

15:30.A investigação no Departamento de Línguas e Literaturas Modernas- Ana Teresa Alves (DLLM-UAc)  ......... CSH-O-05 
 

15:45 Sessão de pósteres | Pausa para café 
 

Moderador: Paulo Borges 

16:45. Investigação em curso no Centro de Investigação de Recursos Naturais - Ana I. Neto (CIRN-UAc) ............... CNA-O-01 
 

17:00. Perigos costeiros naturais no Arquipélago dos Açores (Portugal) - Paulo Borges (DG-UAc)  ......................... CNA-O-16 
 

17:15.Os Açores, centro permanente de estudos meteorológicos no Atlântico- Eduardo Brito de Azevedo 

(CCMMG-UAc)  ........................................................................................................................................... CNA-O-04 
 

17:30. O Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos – investigação e desenvolvimento 

experimental na área das Ciências da Terra- Gabriela Queiroz (CVARG - UAc)  ........................................ CNA-O-08 
 

17:45. Investigação hidrogeológica nos Açores: ciência de hoje para a sociedade de amanhã-José Virgilio Cruz 

(DG – UAc)  ................................................................................................................................................. CNA-O-09 
 

18:00. Açores - Ciências da Terra - arte e estratégias- Vitor Hugo Forjaz (OVGAçores)  ........................................... CNA-O-10 
 

18:15. Ser Biólogo no Séc. XXI: desafios e expectativas- Sérgio P. Ávila (Ordem Biólogos)  ...................................... CNA-O-11 
 

18:30. Controlo biológico de pragas agrícolas com importância económica nos Açores- Luisa Oliveira (CBA-IBB-

UAc)  ........................................................................................................................................................... CNA-O-12 
 

 

Sábado, 8 de julho 

 

08:30.Estudo dos impactos nos ecossistemas e no homem das mudanças globais em ilhas: os Açores como 

caso de estudo- Paulo A.V.Borges (GBA – CITA-A- UAc)  ........................................................................... CNA-O-15 
 

08:45. As áreas naturais dos Açores e novos modelos de gestão para a promoção da biodiversidade e serviços 

ambientais- Eduardo Dias (CCMMG-UAc) ................................................................................................. CNA-O-14 
 

Ciências Exatas e da Engenharia 

Moderador: José Manuel N. Azevedo 

09:00.Investigação realizada no âmbito do Departamento de Matemática da Universidade dos Açores- 

Elisabete Raposo Freire (DM-UAç)  ............................................................................................................. CEE-O-01 
 

09:15.O contributo do CMATI para o progresso da RAA- João Cabral (CMATI-UAc)  ................................................. CEE-O-02 
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09:30.Tópicos atuais de investigação no Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento- Helena C. 

Vasconcelos (DCTD-UAc)  ............................................................................................................................ CEE-O-03 
 

09:45.Aproveitamento de resíduos - proteção ambiental e valorização- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ................. CEE-O-04 
 

10:00.Deterioração por corrosão em ambientes arquipelágicos- Helena C. Vasconcelos (DCTD-UAc)  ..................... CEE-O-06 
 

10:15. Bio-telemetria de grandes predadores oceânicos- Ricardo S. Santos (IMAR-UAc) ......................................... CEE-O-08 
 

10:30.Pesquisa e inovação de bio-pesticidas- Nelson Simões (CBA-IBB-UAc)  ........................................................... CEE-O-07 
 

10:45.Energias Renováveis nos Açores: um desafio permanente- Duarte Ponte (EDA)  ............................................ CEE-O-05 
 

11:00 Pausa para café 
 

11:30. Actividade científica do Centro de Biotecnologia dos Açores - Artur Machado (CBA-IBB-UAc)  .................... CVS-O-10 
 

11:45.Investigação e Desenvolvimento no INOVA nos últimos três anos- Duarte Ponte (INOVA)  ............................ CEE-O-10 
 

Ciências da Vida e da Saúde  

Moderador: Nelson Simões 

12:00. Investigação científica, inovação e desenvolvimento no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta 

Delgada, EPE: o contributo da Unidade de Genética e Patologia Moleculares- Luisa Mota Vieira 

(UGPM-HDES)  ........................................................................................................................................... CVS-O-01 
 

12:15. Genética da Espondilite Anquilosante - contributo para a compreensão da doença através do estudo de 

genes não-HLA- Bruno Bettencourt (SEEBMO-HSEAH)  ............................................................................. CVS-O-02 
 

12:30. Estudo de variantes genéticas em genes candidatos para doenças cardiovasculares na população 

saudável açoriana- Cláudia Branco (UGPM-HDES)  ................................................................................... CVS-O-08 
 

12:45. Investigação sobre fatores de risco da aterosclerose e doenças cardiovasculares relacionadas nos 

Açores- M. Leonor Pavão (CIRN-UAc)  ....................................................................................................... CVS-O-09 
 

13:00 Pausa para almoço 
 

14:00. Pesquisa de Produtos Naturais com atividade farmacológica- Maria do Carmo Barreto (CIRN-UAc)  ........... CVS-O-07 
 

14:15. Estratégias para valorização de recursos genéticos nos Açores- Carla Mendes Cabral (CBA-IBB-UAc)  ........ CVS-O-06 
 

14:30. O conhecimento do passado para apoiar, no futuro, a Agricultura, Zootecnia e Tecnologia de Alimentos- 

João Madruga (CITA-A-UAc)  ..................................................................................................................... CVS-O-03 
 

14:45. Investigação na área de nutrição e alimentação animal-Alfredo Borba (DCA-UAc)  ...................................... CVS-O-05 
 

15:00. Biotecnologia marinha nos Açores: a perspectiva da spin-off SEAZYME-Raul Bettencourt ........................... CVS-O-04 
 

15:15. Ciência nos Açores –Cristina Calisto Decq Mota (CM Lagoa)  ........................................................................ CSH-O-14 
 

15:30     Sessão de pósteres | Pausa para café 

16:30     Mesa redonda. Conclusões 

17:30     Sessão de encerramento.  
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Ciências Naturais e do Ambiente 
Comunicações Orais 

Investigação em curso no Centro de Investigação de Recursos Naturais (CIRN) ................................... CNA-O-01 

O CIBIO-Açores e o nosso património natural ........................................................................................ CNA-O-02 

As capacidades do IH ao serviço das ciências do mar nos Açores .......................................................... CNA-O-03 

Os Açores, centro permanente de estudos meteorológicos no atlântico .............................................. CNA-O-04 

Centro do IMAR da Universidade dos Açores e LARSyS: Contribuindo para o Aprofundamento 

das Ciências, Tecnologias e Políticas do Mar .............................................................................. CNA-O-05 

Revelar o Mar dos Açores ....................................................................................................................... CNA-O-06 

O Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos – investigação e desenvolvimento 

experimental na área das Ciências da Terra................................................................................ CNA-O-08 

Investigação hidrogeológica nos Açores: ciência de hoje para a sociedade de amanhã ........................ CNA-O-09 

Açores - Ciências da Terra - arte e estratégias ....................................................................................... CNA-O-10 

Ser Biólogo no Séc. XXI: desafios e expectativas .................................................................................... CNA-O-11 

Controlo biológico de pragas agrícolas com importância económica nos Açores.................................. CNA-O-12 

Ambientes quimiossinteticos dos Açores ............................................................................................... CNA-O-13 

As áreas naturais dos Açores e novos modelos de gestão para a promoção da biodiversidade e 

serviços ambientais ..................................................................................................................... CNA-O-14 

Estudo dos impactos nos ecossistemas e no homem das mudanças globais em ilhas: os Açores 

como caso de estudo ................................................................................................................... CNA-O-15 

Perigos costeiros naturais no Arquipélago dos Açores (Portugal) .......................................................... CNA-O-16 

 

Pósteres 

Manifestações secundárias de vulcanismo. Qual a importância do seu estudo no arquipélago 

dos Açores? .................................................................................................................................. CNA-P-01 

O estudo de rochas vulcânicas permite compreender fenómenos de profundidade ............................. CNA-P-02 

Estudo da circulação e variabilidade da Corrente dos Açores, com base num modelo 

tridimensional aplicado à região dos Açores, utilizando o Sistema de Modelação 

Oceânico Regional (ROMS). .......................................................................................................... CNA-P-03 

Efeito do vulcanismo no desenvolvimento do fitoplânton, em particular dos cocolitóforos, na 

região da Macaronésia ................................................................................................................. CNA-P-04 

Efeitos do aumento da concentração do dióxido de carbono da água do mar nas comunidades 

fitoplanctónicas marinhas e espécies que as compõem .............................................................. CNA-P-05 

Investigação em Ambientes Marinhos naturalmente Acidificados ......................................................... CNA-P-06 

Uma viagem através dos ecossistemas de alta pressão e atmosféricos: respostas imunitárias do 

mexilhão das fontes hidrotermais bathymodiolus azoricus e do mexilhão costeiro mytilus 

galloprovincialis ............................................................................................................................ CNA-P-07 

Como a genética molecular pode ser utilizada no estudo da ecologia e evolução da 

biodiversidade marinha, e contribuir para a conservação dos ecossistemas marinhos .............. CNA-P-08 

Biodiversidade e cadeias tróficas nas copas de árvores dos Açores: exploração de uma nova 
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Modelização de distribuição de cetáceos: comparando 
conjuntos de dados e criando mapas realistas de 
distribuição 

Modelling cetacean distributions: comparing datasets and 
creating realistic distribution maps 

Os cetáceos são predadores de topo e um elemento chave 
do ecossistema marinho. Por essa razão são protegidos por 
legislação internacional, nacional e regional. Para além 
disso os cetáceos são uma das maiores atrações turísticas 
dos Açores. Para melhor gerir todos os interesses em torno 
dos cetáceos, é de vital importância ter um bom 
conhecimento das respetivas distribuições geográficas. 
Para produzir bons mapas de distribuição é necessário ter 
bons dados de base. No ano 2009 o projeto MONICET 
desenvolveu uma base de dados para a recolha de dados 
oportunistas provenientes das atividades marítimo-
turísticas, contribuindo para valorizar a observação de 
baleias e golfinhos nos Açores. Uma campanha científica 
de detecção acústica e visual de cetáceos vai ser realizada , 
com o apoio do GREC (Groupe de Recherche sur les 
Cétacés, Antibes, França). Estes dados vão ser comparados 
com os dados de origem oportunista do MONICET para 
estudar a utilidade potencial das diferentes tipologias. 
Uma vez identificados os pontos fortes e fracos de cada 
tipologia vão ser aplicadas diferentes técnicas de 
modelação de nicho ecológico, para no fim escolher a 
melhor aproximação para o caso especifico. No fim 
pretende-se criar mapas de distribuição de cetáceos, que 
sejam robustos e realistas, de modo a constituírem uma 
ferramenta de apoio para a tomada de decisões referentes 
à gestão dos recursos ambientais e turísticos que os 
cetáceos representam. 

Cetaceans are top predators and a key element of the 
marine ecosystem. For this they are protected by 
international, national and regional legislation. Moreover 
in the Azores cetaceans are also one of the main touristic 
attractions. For these reasons it is crucial to have a good 
knowledge of their distributions, in order to better manage 
the different interest around them. To produce 
distribution maps and management recommendations it is 
necessary to have a robust dataset. In 2009 the MONICET 
project started a database to collect opportunistic data 
from touristic commercial operations adding at the same 
time an extra value to the Azorean Whale and Dolphin 
Watching brand. Now, putting together different datasets 
and filling the existing gaps with new data, we intend to 
create realistic distribution maps. Visual and acoustic 
scientific sampling campaigns will be carried out with the 
support of GREC (Groupe de Recherche sur les Cétacés, 
Antibes, France). The resulting data will complement the 
opportunistic data of MONICET to study and evaluate the 
potential utility of the different kinds of datasets. Once 
established the strengths and weaknesses of the different 
data sources, various modelling techniques will be tested 
to select the best approach for this specific case. At the 
end we aim to create robust and realistic distributions 
maps for cetaceans to support environmental and touristic 
management decisions in the Azores. 
 

 

CNA-P-40.Investigando os efeitos da observação de cetáceos e das operações de natação com 
golfinhos numa área de alta diversidade de cetáceos: implicações para a conservação da 
natureza 
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Investigando os efeitos da observação de cetáceos e das 
operações de natação com golfinhos numa área de alta 
diversidade de cetáceos: implicações para a conservação 
da natureza 

Investigating the effects of whale watching and 
swimming with dolphins operations in an area of high 
cetacean diversity: implication for wildlife conservation 

O projeto visa avaliar as mudanças do comportamento nos 
cetáceos durante as operações de observação de baleias e 

The present project aims to assess behavioural changes in 
cetaceans during whale watching and swimming with 
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de natação com golfinhos na costa sul de São Miguel, 
Açores, para estimar o potencial impacto destas 
atividades. 
Os objectivos primários são validar a técnica de “vídeo 
range” num contexto de ilha oceânica, estimar os padrões 
de comportamento dos cetáceos em situações de ausência 
de interacções, incluindo padrões diários e sazonais, e 
estimar potenciais mudanças de comportamento em 
relação a presença de barcos.  
Para atingir estes objetivos serão conduzidas observações 
a partir de terra usando a técnica do ‘time sampling’ e a 
metodologia do ‘vídeo range’, durante dois anos. 
Observações serão também efectuadas a partir das 
embarcações da empresa de observação de baleias Terra 
Azul durante as operações de natação com golfinhos. 
Os resultados do estudo serão usados para sugerir 
melhorias na prática das atividades turísticas. De facto, a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (neste caso 
populações de animais selvagens) é essencial para o futuro 
de qualquer indústria. Apoiando-se em trabalhos 
científicos, as empresas têm a vantagem de poder afirmar 
uma abordagem ‘eco-friendly’ com impacto a nível 
internacional, onde está a crescer por parte de muitos o 
interesse para um turismo ético. 
O presente estudo pretende assim contribuir para a 
necessária comunicação entre ciência, empresas, decisores 
políticos e o público, proporcionando um suporte cientifico 
para as decisões a tomar por cada parte interessada. 

dolphins activities off the southern coast of São Miguel, 
Azores, in order to understand the potential impact of this 
local industry on cetacean biodiversity.  
The specific objectives include the validation of the video 
range technique within a oceanic Island context, the 
assessment of the normal undisturbed behaviour of 
cetaceans in the area, including diurnal and seasonal 
patterns, and the assessment of any potential behavioural 
changes resulting from whale watching and swimming with 
dolphins interactions.  
To achieve these objectives, observations from land 
adopting the time sampling technique will be performed 
for two years using a video range methodology. Additional 
observations will be performed during swimming with 
dolphins operations onboard a boat of Terra Azul Whale 
Watching Company. 
It is expected that this study will contribute to improving 
the commercial activities on the long run. Ensuring the 
sustainable use of natural resources would allow, in fact, 
the stability of the cetaceans populations and of the tourist 
industry they support. Furthermore, it could shine a 
positive light on this sector of tourism at the international 
level, possibly giving to it a flag of recognition as 
environmental friendly, a priority for more and more 
visitors willing to experiencing marine wildlife in an ethical 
way. 
This study is at the crossroads between science, business, 
policy makers and the public and it aims to provide 
scientific support for decisions by all these stakeholders. 
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Estudo das interacções operacionais entre os cetáceos e 
atividade de pesca nos Açores 

Exploring operational interactions between cetaceans 
and fisheries in the Azores 

A interacção entre os cetáceos e a actividade de pesca é 
um fenómeno global, que pode causar perdas económicas 
significativas e impactos negativos sobre os cetáceos. Este 
estudo tem como objetivo geral investigar as interacções 
operacionais entre os cetáceos e a actividade de pesca nos 
Açores, avaliar o seu impacto em cada pesca, compreender 
os factores relacionados e identificar possíveis medidas de 
mitigação. Aqui descrevemos os resultados de um estudo 
sobre a interacção entre cetáceos e a pesca artesanal de 
lula e apresentamos informação sobre a avaliação da 
eficácia de dispositivos acústicos de dissuasão. As 
entrevistas aos pescadores e os embarques demonstraram 
que a interacção assumiu essencialmente a forma de 
depredação. Os grampos (Grampus griseus) foram 

Interactions between cetaceans and fisheries are a 
growing problem, because they can lead to substantial 
economic loss and have negative impacts on cetacean 
populations. The overall aim of this study is to investigate 
operational interactions between cetaceans and fisheries 
in the Azores, by assessing their impact on each fishery, 
determining which factors drive interactions and 
identifying potential mitigation measures. Here, we report 
results of a study on interactions of cetaceans with the 
artisanal hand-jig squid fishery and present information on 
experiments conducted to test the effectiveness of 
acoustic deterrent devices. Interviews to fishermen and 
onboard surveys indicated that interaction assumed 
almost exclusively the form of depredation. Risso’s 


