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Enquadramento:
A falta de informação anterior ao início de uma exploração de uma espécie alvo é ponto comum à maior parte das pescarias. A maioria
dos estudos só é iniciada após indícios claros de efeitos de um excesso de pesca. No entanto, esta situação é indicadora de que a pesca
já causou alterações drásticas na estrutura das populações alvo e que, consequentemente, já não existe um ponto de referência que
informe a gestão e a recuperação dos mananciais. A exploração do abalone nos Açores é virtualmente inexistente, ao contrário de muitas
outras regiões onde a sua captura tem levado à ruptura dos mananciais. A espécie existente nos Açores, Haliotis tuberculata, é um
recurso com elevado interesse gastronómico e económico e existem indícios de que tem sido gradualmente introduzida na gastronomia
regional. Nos Açores os mananciais de H. tuberculata podem, à partida, ser considerados virgens, mas não existe informação sobre a sua
abundância, biologia e ecologia. Concomitantemente, não existe qualquer tipo de restrição ou legislação regional relativamente à
exploração deste marisco. O presente projecto tem como objectivo avaliar o estado actual das populações de H. tuberculata

providenciando um ponto de referência para estudos futuros e garantindo deste modo uma avaliação rigorosa dos impactos de uma
potencial pescaria. Neste projecto examinam-se aspectos da biologia e da ecologia de H. tuberculata que providenciarão dados úteis
para garantir uma exploração sustentável deste recurso. O presente estudo providenciará também recomendações para a gestão desta
pescaria baseadas na revisão bibliográfica e na informação recolhida.

WP2 – Reprodução e Crescimento

Recolha mensal

Histologia

Reprodução

Marcação 
indivíduos

Taxas de crescimento 
e mortalidade

Índice 
gonodossomático

WP3 – Modelação e Gestão

WP1
+

WP2

WP1
+

WP2

Modelos de 
distribuição

Simulação 
cenários 
de pesca

Medidas de 
conservação e 

gestão



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

Livro de resumos 
Ciências naturais e do ambiente 

 

- 96 - 

CNA-P-57.Avaliação do Stock de abalones: uma pesca sustentável 
 

Afonso Prestes
1,2

, Ana Isabel Neto
1,2

, Armindo Rodrigues
2,3

 & Gustavo M. Martins
1,2 

1
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Porto, Portugal;

2
CIRN e Grupo de 

Biologia Marinha, Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, Portugal; 
3
CVARG, Centro de 

Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos, Ponta Delgada, Portugal 

prestes@uac.pt 

 

Avaliação do Stock de abalones: uma pesca sustentável Stock evaluation of abalone: towards a sustainable 
fishery 

A falta de informação anterior ao início de uma exploração 
de uma espécie alvo é ponto comum à maior parte das 
pescarias. A maioria dos estudos só é iniciada após indícios 
claros de efeitos de um excesso de pesca. No entanto, esta 
situação é indicadora de que a pesca já causou alterações 
drásticas na estrutura das populações alvo e que, 
consequentemente, já não existe um ponto de referência 
que informe a gestão e a recuperação dos mananciais. A 
exploração do abalone nos Açores é virtualmente 
inexistente, ao contrário de muitas outras regiões onde a 
sua captura tem levado à ruptura dos mananciais. A 
espécie existente nos Açores, Haliotis tuberculata, é um 
recurso com elevado interesse gastronómico e económico 
e existem indícios de que tem sido gradualmente 
introduzida na gastronomia regional. Nos Açores os 
mananciais de H. tuberculata podem, à partida, ser 
considerados virgens, mas não existe informação sobre a 
sua abundância, biologia e ecologia. Concomitantemente, 
não existe qualquer tipo de restrição ou legislação regional 
relativamente à exploração deste marisco. O presente 
projecto tem como objectivo avaliar o estado actual das 
populações de H. tuberculata providenciando um ponto de 
referência para estudos futuros e garantindo deste modo 
uma avaliação rigorosa dos impactos de uma potencial 
pescaria. Neste projecto examinam-se aspectos da biologia 
e da ecologia de H. tuberculata que providenciarão dados 
úteis para garantir uma exploração sustentável deste 
recurso. O presente estudo providenciará também 
recomendações para a gestão desta pescaria baseadas na 
revisão bibliográfica e na informação recolhida. 

A common drawback in predicting the consequences of 
harvest rates is that there is no a priori information 
regarding the status of exploited populations. Most studies 
are done only when there is a perceived impact upon the 
targeted populations. In most situations, this means that 
fishing has already caused dramatic reductions in 
populations sizes and changes in the population structure 
so that a reference state against which to compare and 
predict the resilience or recovery of target populations 
does not exist. In the Azores unlike there has been little 
impact on the stocks of the abalone Haliotis tuberculata. 
However, H. tuberculata is a valuable and highly regarded 
resource and there is now evidence that it is slowly being 
introduced into the regional gastronomy. Although 
Azorean abalone stocks may be considered relatively 
virgin, there is yet no information regarding the local 
abundance, biology or ecology of this species. Similarly, 
there is no regional legislation regarding the exploitation 
of this shellfish. The present project aims to provide a 
reference state to which future studies can be compared 
and thus accurately assess the impact of a potential 
fishery. This involves examining the biology and ecology of 
H. tuberculata, creating a dynamic population model that 
will inform the authorities and provide valuable 
information that fosters sustainable harvest rates. The 
present project will also provide recommendations for the 
future management of the fishery based on a literature 
review and the field information collected. 
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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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