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RESUMO	  O	  presente	  projecto	   tem	  por	  objecHvo	   caracterizar	   a	   variabilidade	  genéHca,	   conecHvidade,	   e	   resiliência	  das	  populações	  de	   lapas	  na	  
Macaronésia,	   com	   especial	   foco	   para	   o	   arquipélago	   dos	   Açores.	   O	   principal	   objecHvo	   é	   determinar	   o	   grau	   de	   conecHvidade	   existente	   entre	  
populações	  de	  lapas	  distribuídas	  ao	  longo	  de	  um	  sistema	  dispersivo	  como	  seja	  a	  região	  da	  Macaronésia.	  Dados	  genéHcos,	  biológicos,	  ecológicos	  e	  
oceanográficos	   poderão	   contribuir	   de	   forma	   significaHva	   para	   compreender	   a	   dinâmica	   populacional	   destes	   organismos,	   permiHndo	   testar	  
hipóteses	  relaHvas	  aos	  padrões	  de	  dispersão	  larvar,	  recrutamento,	  conecHvidade	  entre	  populações,	  diversidade	  genéHca	  e	  equilíbrio	  populacional.	  
Através	  de	  uma	  análise	  mulHdisciplinar,	  o	  presente	  projecto	  irá	  gerar	  informação	  teórico-‐práHca	  relevante	  que	  pode	  ser	  uHlizada	  para	  desenvolver	  
estratégias	  de	  conservação	  capazes	  de	  promover	  a	  exploração	  sustentável	  de	   lapas	  na	  região	  da	  Macaronésia,	  em	  parHcular	  no	  arquipélago	  dos	  
Açores.	  

Apresentado	  nas	  Jornadas	  “Ciência	  nos	  Açores	  -‐	  que	  futuro?”	  –	  7	  e	  8	  de	  Junho	  2013	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PROJECTO	  FINANCIADO	  POR	  BOLSA	  DE	  DOUTORAMENTO	  M3.1.2/F/021/2011,	  CONDICIONADO	  PELO	  CUMPRIMENTO	  CONTRATUAL	  DA	  ENTIDADE	  FINANCIADORA	  

GENÉTICA	  
Microsatélites	  

BIOLOGIA	  	  ECOLOGIA	  

Recrutamento	  

OCEANOGRAFIA	  
Modelação	  

CONECTIVIDADE	  E	  DISPERSÃO	  EM	  POPULAÇÕES	  DE	  LAPAS	  	  

METODOLOGIA	  

• 	  	  QUAL	  O	  PAPEL	  DA	  DISPERSÃO	  LARVAR	  NA	  CONECTIVIDADE	  DAS	  POPULAÇÕES	  DE	  LAPAS	  NO	  ARQUIPÉLAGO	  DOS	  AÇORES?	  

• 	  	  EXISTEM	  ESCALAS	  ESPACIAIS	  ESPECÍFICAS	  ONDE	  O	  FLUXO	  GENÉTICO	  ENTRE	  POPULAÇÕES	  É	  RESTRITO?	  

• 	  	  EXISTEM	  ÁREAS	  DE	  DIVERSIDADE	  GENÉTICA	  MAIS	  ELEVADA	  QUE	  REQUEREM	  PROTECÇÃO	  ESPECIAL?	  

• 	  	  QUAL	  O	  IMPACTO	  DA	  EXPLORAÇÃO	  DO	  RECURSO	  NA	  ESTRUTURA	  GENÉTICA	  DAS	  POPULAÇÕES	  DE	  LAPAS	  DO	  ARQUIPÉLAGO	  DOS	  AÇORES?	  

QUESTÕES	  

•  Extrações	  de	  ADN	  

• Caracterização	  de	  marcadores	  
moleculares	  –	  microsatélites	  

• OpHmização	  de	  reacções	  PCR	  em	  
MulCplex	  

• Caracterização	  da	  diversidade	  genéHca	  
e	  estrutura	  populacional	  

• QuanHficação	  de	  larvas	  na	  coluna	  de	  
água	  (rtPCR)	  

• Caracterização	  dos	  padrões	  de	  
recrutamento	  (variação	  sazonal	  e	  
espacial)	  

• Determinação	  da	  disponibilidade/	  
comportamento	  de	  estados	  larvares	  na	  
coluna	  de	  água	  

• QuanHficação	  da	  retenção	  costeira	  de	  
larvas	  vs	  retenção	  ao	  largo	  

• Caracterização	  morfológica	  de	  adultos	  
(escala	  local/	  regional)	  

•  IdenHficação	  dos	  principais	  padrões	  de	  
circulação	  oceanográfica	  na	  Região	  

• Modelação	  bionsica	  –	  libertação	  de	  
paroculas	  em	  modelos	  oceanográficos	  
que	  incluam	  informação	  biológica	  das	  
espécies	  

• Dispersão	  real	  vs.	  dispersão	  potencial	  

Cowen	  and	  Sponaugle	  2009	  	  
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Variabilidade genética, conectividade e resiliência de 
populações de lapas nas ilhas da Macaronésia (Atlântico-
NE) 

Genetic variation, connectivity and resilience of limpet 
populations from the Macaronesia islands (NE-Atlantic) 

De uma forma geral, é consensual que a sobre-exploração 
de um dado recurso natural exerce um impacto profundo 
na respetiva comunidade, sobretudo quando se trata de 
uma espécie chave para a mesma. Por exemplo, as lapas 
que têm tradicionalmente sido exploradas para consumo 
humano em todos os arquipélagos da Macaronésia e 
particularmente nos Açores, viram o seu efetivo 
populacional reduzido nas últimas décadas, na grande 
maioria das ilhas. Alguns trabalhos recentes sugerem que a 
legislação existente para a sua captura tem sido ineficaz na 
proteção das populações deste recurso, com óbvias 
implicações para a sustentabilidade das comunidades 
costeiras das quais fazem parte. O presente projeto tem 
por objetivo caracterizar a variabilidade genética, 
conectividade, e resiliência das populações de lapas na 
Macaronésia, com especial foco para o arquipélago dos 
Açores. O principal objetivo é determinar o grau de 
conectividade existente entre populações de lapas 
distribuídas ao longo de um sistema dispersivo como seja a 
região da Macaronésia. Dados genéticos, biológicos, 
ecológicos e oceanográficos poderão contribuir de forma 
significativa para compreender a dinâmica populacional 
destes organismos, permitindo testar hipóteses relativas 
aos padrões de dispersão larvar, recrutamento, 
conectividade entre populações, diversidade genética e 
equilíbrio populacional. Através de uma análise 
multidisciplinar, o presente projeto irá gerar informação 
teórico-prática relevante que pode ser utilizada para 
desenvolver estratégias de conservação capazes de 
promover a exploração sustentável de lapas na região da 
Macaronésia, em particular no arquipélago dos Açores. 

There is growing consensus that over-fishing can have 
profound community-level effects particularly when 
keystone species are targeted. For instance, patellid 
limpets have traditionally been collected as a food 
resource throughout the Macaronesian archipelagos, and 
in Azores, recent work has showed that current legislation 
has been largely ineffective in protecting its populations. 
These organisms are highly exploited and stocks in most 
islands have been declining steadily with catastrophic 
effects on coastal communities. The current project aims 
at addressing the genetic variation, connectivity, and 
resilience of limpet populations in Macaronesia, in 
particular in Azores. The main objective of the proposed 
project is to examine the degree to which populations of 
exploited patellid species are connected in a dispersive 
system such as the Macaronesia islands. Genetic studies, 
alongside with biological, ecological and oceanographic 
information, will make an important contribution for the 
understanding of population dynamics by allowing testing 
hypothesis about larval dispersal patterns, recruitment and 
life history traits, population connectivity, genetic 
diversity, and population equilibrium. Work will focus on 
limpets because they are a locally important resource but 
also ecologically important species that require prioritizing 
conservation strategies. Due to such multidisciplinary 
approach, the current project will provide information of 
theoretical as well as practical importance that may be 
used to inform conservation strategies and promote the 
sustainable exploitation of limpets in Macaronesia, in 
particular in Azores. 
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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 
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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 
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