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INTRODUÇÃO

A Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua
Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o
Projeto de Resolução n.º 130/XII – “Implementação urgente de medidas para combater o
impacto da alga Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos”.

ENQUADRAMENTO JURÍDICO

A apresentação do presente Projeto de Resolução, apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE,
decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo
31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores (Lei n.º 39/80, de 5 de
agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 2/2009, de 12
de janeiro), em conjugação com o disposto no artigo 114.º do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo artigo 119.º do
Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de
janeiro), o qual é aplicável por remissão do artigo 145.º do Regimento.
Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, compete à respetiva
comissão especializada permanente apreciar e elaborar o correspondente relatório sobre a
presente iniciativa.
Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, alterada pela Resolução n.º 49/2021/A, de 11 de agosto e pela
Resolução n.º 52/2021/A, de 25 de outubro, a matéria em apreço – “ambiente” - é da
competência

da

Comissão

Permanente

de

Assuntos

Parlamentares,

Ambiente

e

Desenvolvimento Sustentável.
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE

A iniciativa legislativa em apreciação visa que a Assembleia Legislativa da Região Autônoma dos
Açores recomende ao Governo Regional dos Açores que, este reconheça que o impacto da alga
invasora Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos dos Açores representa uma
situação de grande gravidade e assuma a implementação de medidas concretas como uma
prioridade, e neste sentido, acione, urgentemente, medidas de prevenção ao alastramento da
alga, nomeadamente através de fiscalizações e restrições nas operações de águas de lastro, bem
como, adote medidas de mitigação do impacto da alga nas zonas já afetadas através de práticas
de remoção da invasora, em especial nas zonas de maior fragilidade ambiental e/ou de maior
impacto da alga, não apenas a remoção em terra e nos areais, mas também na água através de
equipamentos próprios, e financie os estudos necessários sobre as características da alga, os
impactos que causa nos habitats e ecossistemas marinhos na região.
Em sede de exposição de motivos, o proponente refere que “a Rugulopteryx okamurae é uma
macroalga considerada invasora, com uma expansão muito rápida e em níveis muito agressivos,
comprometendo os ecossistemas marinhos.
Esta espécie de alga teve origem no Oceano Pacífico, em 2005 já se encontrava em mares
europeus, entre 2015 e 2016 o seu crescimento massivo podia ser observado em grande parte
do Estreito de Gibraltar e Costa Andaluza, e já foi detetada na costa do Algarve.
Atualmente são conhecidos os impactos agudos da Rugulopteryx okamurae em regiões onde
esta espécie se tornou invasora, nomeadamente na biodiversidade marinha, nas pescas, com
decréscimo nas capturas e operacionalidade das artes, no turismo, com a degradação da
qualidade de locais de mergulho, e na qualidade ambiental.
A quantidade de biomassa que estas algas geram traduz-se em enormes acumulações em praias
e em zonas costeiras. No sul de Espanha são removidas das praias todos os anos milhares de
toneladas desta alga, porque a sua presença e odor intenso afetam negativamente o turismo e
a saúde pública.
De acordo com o artigo Rugulopteryx okamurae – A alga “silenciosa”, de João Faria, publicado
na UAciência na sua edição de 25 de julho de 2021, esta alga foi detetada nos Açores pela
primeira vez no início de 2019 na costa sul da Ilha de São Miguel, tendo a sua identificação sido
confirmada por dados moleculares e morfológicos.

______________________________________________________________________________________________
CAPADS|3

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

A situação de grande tráfego marítimo entre a Região Autónoma dos Açores e outras regiões, e
a aparente insuficiente aplicação das normas de vazamento de águas de lastro e limpeza de
cascos das embarcações tem contribuído para o alastramento desta espécie de algas nas águas
dos Açores, pondo em risco a biodiversidade marinha do nosso arquipélago, pois produz
substâncias que perturbam o crescimento de outras espécies que competem pela ocupação do
espaço.
De acordo com os números 3 e 4, respetivamente, do capítulo XIII – lastros - do Regulamento
de Segurança Marítimo-Portuária, definido no Edital n.º 1/2021/A, de 12 de abril, “o lastro
proveniente de tanques de carga tem de ser obrigatoriamente descarregado para uma
instalação em terra” e “o lastro segregado só poderá ser descarregado para as águas sob
jurisdição da Administração Portuária se não estiver contaminado, devendo o navio ou
embarcação assegurar-se disso”.
Ademais, o número 1 do capítulo referido, refere que “todos os navios que demandem os portos
são obrigados a cumprir a Convenção das Águas de Lastro - International Convention for the
Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments”. Esta Convenção está em vigor
desde 2017 e está integrada na IMO – Organização Marítima Internacional – agência
especializada das Nações Unidas responsável pela segurança e proteção dos navios e pela
prevenção da poluição marinha e atmosférica por navios.
Considerando que a Convenção de Gerenciamento de Água de Lastro visa prevenir a propagação
de organismos aquáticos nocivos de uma região para outra, estabelecendo normas e
procedimentos para a gestão e controle da água de lastro e sedimentos dos navios.
Considerando que, como solução intermediária, os navios devem trocar a água de lastro no meio
do oceano, e que, no entanto, eventualmente a maioria dos navios precisará instalar um sistema
de tratamento de água de lastro a bordo.
Considerando a necessidade de tomar medidas preventivas urgentes que minimizem a
probabilidade de alastramento desta espécie a outras ilhas e grupos da RAA, em particular a
implementação rigorosa de medidas de controlo dos vetores de colonização humanos (águas de
lastro e cascos de embarcações).
Considerando a ameaça real que esta macroalga significa para a vida marinha, em que o sector
da pesca poderá vir a sofrer muito, chegando mesmo a ficar comprometido, pelos impactos
severos nas comunidades nativas que esta espécie provoca.
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Considerando que as acumulações desta espécie na orla costeira e nas zonas balneares podem
vir a afetar seriamente a atividade turística, pois o movimento das empresas marítimo turísticas
fica comprometido, uma vez que estando o fundo do mar invadido por esta alga, não haverá
procura pela oferta na área do mergulho, destas empresas.
Considerando que para além do aspeto estético, cor turva da água, esta espécie de algas produz
um cheiro nauseabundo que afasta as pessoas das zonas balneares.
Considerando a necessidade de garantir a implementação urgente, em articulação com a
comunidade científica, de estudos que permitam avaliar a extensão da atual invasão, os seus
impactos ecológicos nas comunidades e ecossistemas costeiros dos Açores, os impactos atuais
e futuros nos serviços ecossistémicos e na economia da Região Autónoma dos Açores.
Considerando que já foi identificada a presença da Rugulopteryx okamurae, nas ilhas de São
Miguel, Pico e Faial, e que em determinadas regiões da Ilha de São Miguel, no período de um
ano, tornou-se na espécie mais abundante, cobrindo o fundo marinho rochoso quase na sua
totalidade.” [sic]

PROCESSO EM ANÁLISE

Diligências efetuadas:
Na reunião da Comissão ocorrida a 12 de julho de 2022, foi dispensada a apresentação da
iniciativa, uma vez que a mesma foi apresentada na reunião plenária de 8 de julho de 2022.
No que concerne às diligências, importa também referir que, na reunião plenária de 8 de julho
de 2022, foi aprovada a tramitação urgente da presente iniciativa e o seu agendamento para a
o período legislativo de setembro, pelo que a Comissão deliberou ouvir presencialmente o
membro do Governo Regional com competência em razão da matéria, designadamente o
Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, bem como o Investigador João Faria
enquanto especialista na matéria em análise e, deliberou igualmente, solicitar parecer escrito
às Associações ambientais dos Açores, à empresa SEAEXPERT, à Associação de Operadores
Marítimos dos Açores, à Federação das Pescas dos Açores, à Okeanos, e ainda, solicitar parecer
escrito, com pergunta formulada, aos dezanove municípios da Região e ao Comando da Zona
Marítima dos Açores.
Assim, foram solicitados pareceres escritos às seguintes entidades: AOMA - Associação de
operadores marítimos dos Açores; Associação amigos dos Açores; Azulinvade- Associação
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Ambiental; SPEA – Sociedade Portuguesa para o estudo das aves; AZORICA – Associação de
defesa ambiental; Associação “Os Montanheiros”; Gê-Questa – Associação de defesa do
ambiente; Quercus – Núcleo Regional de São Miguel; OMA – Observatório do mar dos Açores;
Associação Asas do Mar – Instituto de ornitologia marinha dos Açores; ACT – Açores; Federação
das Pescas dos Açores; Okeanos – Instituto de investigação em ciências do mar; Comando da
Zona Marítima dos Açores; SEAEXPERT; Câmara Municipal da Horta; Câmara Municipal da
Calheta; Câmara Municipal da Lagoa; Câmara Municipal da Madalena; Câmara Municipal da
Povoação; Câmara Municipal da Praia da Vitória; Câmara Municipal da Ribeira Grande; Câmara
Municipal das Lajes das Flores ; Câmara Municipal das Lajes do Pico; Câmara Municipal de Angra
do Heroísmo; Câmara Municipal de Ponta Delgada; Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa;
Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores; Câmara Municipal de São Roque do Pico; Câmara
Municipal de Velas; Câmara Municipal de Vila do Corvo; Câmara Municipal de Vila do Porto;
Câmara Municipal de Vila Franca do Campo; e Câmara Municipal do Nordeste.
Até à emissão do presente relatório, deram entrada nos Serviços desta Assembleia Legislativa o
seguinte parecer: Câmara Municipal da Lagoa, Câmara Municipal da Ribeira Grande, Câmara
Municipal do Nordeste, Câmara Municipal da Praia da Vitória, Câmara Municipal de Velas,
Câmara Municipal da Horta e Câmara Municipal de Vila do Porto, Câmara Municipal de Vila
Franca do Campo, Associação Ecológica Amigos dos Açores e SeaExpert.
É anexo ao presente relatório o documento enviado pelo investigador João Faria, assim como o
protocolo enviado pelo Governo Regional e assinado entre este e o Fundo Ambiental.
DA AUDIÇÃO AO INVESTIGADOR JOÃO FARIA, OCORRIDA A 22 DE JULHO DE 2022:

O Senhor João Faria iniciou a sua intervenção referindo encontrar-se em representação de uma
equipa que já trabalhou e trabalha com a alga Rugulopteryx okamurae, nos Açores, tendo sido
a primeira observação do grupo, da referente alga em “início de 2020”, em arrojamentos na ilha
de São Migue, não tendo sido considerado um “problema”.
No decorrer do ano 2020, e nas amostragens de outros projetos científicos, foram identificados
fundos marinhos “cheios desta alga”, tendo sido feitas amostragens para identificação, tendo a
mesma sido feita a partir de características morfológicas e marcadores moleculares para algas
castanhas, tendo ambas identificado a espécie como Rugulopteryx okamurae. A referida
identificação foi ainda confirmada por ficólogos especialistas em taxonomia de macroalgas.
O trabalho feito desde a sua identificação e até à data, é o de acompanhamento da sua
distribuição e expansão na ilha de São Miguel, sempre associado a outros projetos científicos,
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com publicação de artigos científicos. Paralelamente foi já realizado também, um estudo sobre
o impacto nas comunidades betónicas, também já publicado em artigo científico, com trabalho
atual, de alunos de mestrado e doutoramento para a caracterização da estrutura populacional
ao longo do tempo – reprodução, alterações de morfologia.
No âmbito de outros projetos científicos, a realizar em outras ilhas dos Açores, está a ser
efetuado o estudo de dinâmica da espécie em outras ilhas, havendo já confirmação da sua
presença nas ilhas de São Miguel, Faial, Pico, São Jorge, Santa Maria.

De seguida, o Presidente da Comissão abriu as inscrições para perguntas, tomaram da palavra:
o Deputado Pedro Pinto, Deputado António Lima, Deputada Joana Pombo Tavares e Deputada
Salomé Matos.

O Deputado Pedro Pinto questionou o biólogo João Faria sobre as datas dos acontecimentos,
nomeadamente sobre a identificação em Espanha, em 2015, e identificação da alga na ilha de
São Miguel em 2020, mas que à data da descoberta dos Açores, encontravam-se já os fundos,
na ilha de São Miguel, dominados.

Em resposta, o Dr. João Faria esclareceu, que a identificação, em 2020, na ilha de São Miguel,
não se deu na totalidade da costa sul, mas sim em São Roque, perto do Porto de Ponta Delgada
e na Caloura, com 90% de cobertura.

No seu direito a réplica, o Deputado Pedro Pinto questionou se, após a identificação e com a
conclusão de se tratar de uma espécie invasora, foi notificado algum departamento do Governo
Regional com competência em matéria de ambiente, proteção ambiental ou algum outro
departamento oficial, e se sim em que data.

Em resposta, o Dr. João Faria informou, sem precisar data, ter sido signatário de uma carta ou
email, enviado pelo OKEANOS, informando da presença da alga e do potencial impacto negativo
que teria nos ecossistemas.

O Deputado António Lima enquadrou a iniciativa, que surge da existência da alga Rugulopteryx
okamurae, dos seus arrojamentos em zonas costeiras e praias e impactos nos ecossistemas,
como forma de mitigar os impactos, mas também de fazer o que for possível, para impedir o
alastramento da referida alga, principalmente às ilhas nas quais ainda não ocorre.
______________________________________________________________________________________________
CAPADS|7

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Questionou o Dr. João Faria, sobre a existência de algum indício de como poderá ter esta alga
chegado aos Açores, e conhecendo a propagação da alga, como se poderá impedir a propagação
para outras ilhas.
Questionou ainda se são conhecidas formas de mitigação da referida alga, nos fundos.
Em resposta, o Dr. João Faria, informou que, esta é uma alga originária do Pacífico, habitando
costas da China, Japão, Coreia, Filipinas, destacando que, nestes locais a alga não possui o
potencial invasor, adquirindo o potencial invasor de “supercrescimento e superreprodução” no
mediterrâneo, apesar da na primeira identificação em 2002, numa lagoa costeira de França, a
espécie não apresentar o carácter invasor. Em 2015, é avistada em Gibraltar, zona de tráfego
marítimo intenso, “provavelmente terá sido transportada através de águas de lastro”, tendo
sido já testado que a espécie Rugulopteryx okamurae, organismo fotossintético, consegue
suportar períodos de escuridão, durante três semanas e crescer. A chegada à Região terá sido
igualmente pelo tráfego marítimo, sendo necessário tentar perceber se as regras de fiscalização
e de tratamento de águas de lastro estão a ser aplicadas na região e ser mais efetivos na
fiscalização.
Relativamente às tentativas de controlo, realçou que os grupos de investigação espanhóis já
trabalham sobre este assunto há mais tempo, e que brevemente a estratégia nacional para
combate e controlo desta espécie em Espanha. Uma das ações das equipas espanholas, foi a
remoção manual, “muito moroso e muito difícil, tecnicamente difícil”, ainda mais se aplicável
aos fundos irregulares dos Açores, considerando impossível pela taxa de cobertura que já
apresenta em alguns locais, sendo, no entanto, possível numa fase inicial / precoce, sendo que
na fase atual de expansão é difícil a sua remoção.

Em réplica, o Deputado António Lima, questionou sobre a fiscalização de águas de lastros, e
sobre as medidas necessárias para fazer cumprir a mesma nas embarcações que chegam a
região.
Questionou ainda se são conhecidos predadores que se alimentem da alga em questão, na
região.

Em resposta, o Dr. João Faria informou desconhecer as medidas de fiscalização das águas de
lastros, apenas que as mesmas necessitam de ser descontaminadas, e libertadas a uma distância
dos portos de entrada. Relativamente aos predadores são desconhecidos predadores
herbívoros da alga Rugulopteryx okamurae, e existindo não são capazes de controlar a expansão
e o crescimento populacional.
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A Deputada Joana Pombo Tavares agradeceu o trabalho da Universidade dos Açores, efetuado
até à data, nomeadamente o direcionado às espécies invasoras, com destaque para a alga
Rugulopteryx okamurae, com a devida identificação da espécie e sua presença, através de
análises moleculares efetuadas, e com confirmação de ficólogos. Realçou que desde a chegada
da alga aos Açores, em 2019, e com base nos artigos científicos publicados, verifica-se a presença
na costa sul da ilha de São Miguel, tendo questionado o investigador João Faria, se tendo em
conta as amostragens já realizadas, se tem conhecimento da dispersão que possa ter ocorrido
ao redor da ilha de São Miguel. Questionou ainda se, a presença nas ilhas indicadas, é uma
presença pontual ou mais expansiva, e se a presença da mesma está associada à proximidade
de portos das referidas ilhas.
Destacando o impacte da espécie, com coberturas até 97%, com base no atestado nos artigos
científicos, questionou se possuem já a dimensão do impacte para outras algas, quer para as
comunidades de peixes e invertebrados, tendo em conta a ausência de predadores.
Questionou ainda, se Dr. João Faria possui conhecimento da contratualização do estudo
anunciado pelo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, através do Fundo Ambiental.

Em resposta, o Dr. João Faria informou que a expansão da alga, até ao ano passado, encontravase circunscrita à zona Sul da ilha de São Miguel, e que de momento já se encontra no lado norte,
“deu a curva pelo lado da Ferraria”, não havendo sinal de “alívio na sua expansão”.
Relativamente à presença nas outras ilhas, não foram efetuadas até à data amostragens
massivas como na ilha de São Miguel, mas foi detetada a presença da espécie em pequenos
portos – como exemplo no Porto da ilha de Santa Maria, Porto das Cinco Ribeiras no Pico – sendo
a via mais provável de dispersão serem as embarcações e respetivas águas de lastro.
O Dr. João Faria referiu haver já um artigo científico sobre o impacto da espécie Rugulopteryx
okamurae na comunidade bentónica – tudo o que está fixo ao substrato – havendo uma redução
“a quase nada” da diversidade antes existente, havendo a passagem de uma comunidade
diversa para uma comunidade homogénea da referida alga. Informou não ter ainda estudos
relativos ao impacto na pesca, mas que terá na certa, um impacto na cadeia alimentar, com
efeito na pesca e na sua economia.
O Dr. João Faria informou ainda ter tido conhecimento do estudo apenas pelo anúncio feito na
imprensa, desconhecendo o conteúdo do mesmo.
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A Deputada Salomé Matos destacou existir um “sem número de invariáveis, que imagino que
não se consiga controlar”, questionou sobre medidas que possam implementar relativamente à
capacidade de proliferação, característica do fundo, ausência de predadores herbívoros,
aquecimento global, que leva ao crescimento agressivo da alga em análise.
Realçou as experiências efetuadas em outros locais e que poderão dar um contributo,
questionando sobre uma possível medida que pudesse já estar a ser implementada na região.
Relativamente ao estudo recente, informou que o Senhor Secretário Regional, no mês de maio,
prestou declarações referindo estar a formalizar com a Universidade dos Açores um estudo,
dando conta a Deputada Salomé Matos que “ontem foi dado nota de que é já uma realidade”. E
questionou, o Dr. João Faria, mesmo sem ter conhecimento dos termos do estudo, mas
enquanto perito, de quais seriam os focos importantes para este estudo e que expectativas
deveremos ter do referido estudo.

Em resposta, Dr. João Faria realçou não ser o único perito na alga em análise, existindo colegas
a trabalhar na mesma temática quer em São Miguel quer na ilha do Faial. Relativamente à
questão efetuada de medidas de controlo, realçou novamente o controlo das águas de lastro, e
na movimentação de embarcações no arquipélago, assim como o controlo e gestão das
populações já existentes, nomeadamente em bancos e ilhéus, e na tentativa de erradicação da
espécie ou controlo da população, destacando que para isso é necessário um melhor
conhecimento da espécie.
Informou ter ainda alguma dificuldade em encontrar uma solução perante o cenário atual de
expansão da Rugulopteryx okamurae, principalmente em locais em que se encontra em
abundância, referindo que “terá de ser o próprio sistema a ter uma reação, sinceramente quero
ser sempre positivo, mas tenho as minhas dúvidas, mas não devemos deixar de não fazer nada”.
Relativamente a medidas concretas implementadas em Espanha, realçou que a Estratégia ainda
não foi anunciada, não tendo por isso ainda sido implementadas medidas, sabendo apenas
existir um quadro de propostas, de criação de planos e protocolos de ação.
No que diz respeito ao estudo que vai ser iniciado na região, realçou desconhecer os termos do
estudo, apenas que há muito para entender da ecologia e morfologia da espécie,
nomeadamente porque adquiriu um poder tão invasor quando no seu habitat nativo não possui
este comportamento. Realçou ainda ter “ouvido” ser um dos objetivos do estudo, o
reaproveitamento desta espécie e a sua reutilização, destacando, no entanto, que, que este
objetivo terá de ser muito bem considerado, uma vez que, a espécie Rugulopteryx okamurae
incluída na lista de espécie exóticas invasoras que suscitam preocupação da União Europeia, a
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12 de julho, havendo a necessidade de todos os estados-membros legislarem mediante esta
regulamentação.
Destacou que esta é a primeira espécie marinha a ser incluída na lista, com consequências boas
no sentido de a Região poder obter fundos para fazer face à existência da referida espécie, mas
não podendo proceder à sua comercialização.

De seguida o Presidente da Comissão abriu uma segunda ronda para inscrições de perguntas,
tomaram da palavra os deputados Deputado António Lima, Deputado Pedro Pinto, Deputada
Salomé Matos.

O Deputado António Lima questionou sobre algum aproveitamento da alga Rugulopteryx
okamurae nos países de onde é originária.
Questionou ainda se existe algum estudo aprofundado, na região, sobre os impactes desta alga
nos habitats marinhos.
Realçou que, em 2017 ou 2018, verificou-se um arrojamento de algas no porto velho da ilha do
Pico, que originou problemas semelhantes aos atuais: permanência de algas nos locais e mau
cheiro, sendo que os estudos efetuados à data, sobre hidrodinâmica e sobre identificação das
algas, e que “pelo que tive a confirmar não era esta”, questionando sobre a hipótese de uma
identificação incorreta e a alga Rugulopteryx okamurae existir há mais tempo na região.

Em resposta, o Dr. João Faria informou desconhecer a utilização da alga no seu país de origem,
ainda mais quando ela surge em quantidades muito pequenas, havendo estudos sobre as suas
propriedades anti-inflamatórias, da sua utilização na indústria alimentar, não sabendo se o
regulamento europeu o irá permitir.
Relativamente aos estudos de impactes, realçou que um deles é efetuado pela equipa a que
pertence, efetuado na região, existindo outros estudos efetuados sobre os impactes na
biodiversidade em Espanha/Gibraltar, indicando todos eles uma redução na biodiversidade
marinha, realçando ser importante também avaliar os impactes económicos no setor das pescas,
turismo.
Informou desconhecer o evento referido na ilha do Pico, mas que a espécie presente no mesmo,
deverá ter sido identificada pela Professora Ana Neto e por isso corretamente identificada, não
sendo por isso a Rugulopteryx okamurae.
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O Deputado Pedro Pinto solicitou ao Dr. João Faria que fosse endereçado à comissão uma cópia
da carta efetuada a alertar para a problemática da espécie invasora e a quem foi endereçada.
Questionou ainda se considera necessários mais estudos sobre a espécie, para que se tenha
conhecimento mais alargado da espécie e como se deverá atuar.
Destacou ter algumas dúvidas da presença da espécie Rugulopteryx okamurae apenas em
Gibraltar, não tendo o Dr. João Faria se referido a outras localizações no sul de Espanha ou até
mesmo do sul de Portugal continental, questionado a capacidade invasiva da referida espécie.
Destacou e disse, ter ficado “perplexo quando refere, tava a espera que ao referir-se ao Pico, se
referisse ao Porto de São Roque, mas referiu-se a um pequeno porto de pesca”, sendo que as
embarcações que atracam neste pequeno porto, não terão águas de lastro, questionando se,
consegue explicar, cientificamente a existência da alga num pequeno porto de pesca e não no
porto comercial.

Em reposta o Dr. João Faria concorda que todos os estudos para a compreensão da espécie são
benéficos, considerando que uma das medidas da estratégia a implementar, deveria ser o
financiamento para a investigação para melhor conhecimento da espécie.
Relativamente à presença da espécie Rugulopteryx okamurae, esclareceu que está presente em
toda a costa Sul de Espanha, tendo se expandido inclusive no Algarve, na costa Vicentina e na
Região Autónoma da Madeira, com vários artigos científicos a comprovarem essa expansão.
Destacou ainda que, a espécie Rugulopteryx okamurae propaga-se por mono esporos
assexuados ou por propágulos vegetativos, nos quais a agitação marítima permite a sua
dispersão pela coluna de água, assim como “avança sempre que encontra espaço”, progredindo
ao redor da ilha.
Relativamente à questão colocada da ilha do Pico, realçou que as águas de lastro são apenas um
dos veículos possíveis de dispersão, sendo ainda possível uma transferências através de redes
de pesca que tenham pescado em locais de presença da Rugulopteryx okamurae , havendo
transferência para a ilha de origem da embarcação, realçando ser importante a sensibilização
ambiental e a formação aos pescadores, no sentido de evitar a propagação da espécie, com a
simples lavagem da rede de pesca utilizadas.

A Deputada Salomé Matos realçou serem conhecidos os impactes do arrojamento de algas e
desta espécie, que dificultam o acesso dos banhistas às zonas balneares, resultando na remoção
massiva das algas quando já arrojadas, questionando sobre a possibilidade de uma incorreta
remoção das algas quando ainda fixas nos fundos marinhos, aumentar a capacidade de
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proliferação da espécie em análise, e qual seria a melhor estratégia a aplicar – extração do mar
ou permitir o seu arrojamento.

Em resposta, o Dr. João Faria realçou ser importante intervir nos dois pontos, necessidade de
limpeza das algas arrojadas - desconhecendo haver dados que o arrojamento afeta a saúde
pública. A Rugulopteryx okamurae, com uma pequena ferida origina centenas de propágulos,
sendo que uma técnica incorreta para a remoção dos indivíduos poderá potenciar a dispersão
dos propágulos, realçando ser difícil a remoção da espécie em locais que se encontra em
abundância, mas sendo importante atuar no controlo populacional ou mesmo na erradicação
em locais onde se encontra de forma pontual.
DA AUDIÇÃO AO SECRETÁRIO REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,
OCORRIDA A

28 DE JULHO DE 2022:

O Senhor Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas iniciou a sua intervenção
referindo que as invasões biológicas são sempre uma preocupação, a nível biológico e de
conservação da natureza, ainda mais numa região como os Açores, com ecossistemas naturais
de pequena expressão, sem continuidade territorial.
A alga Rugulopteryx okamurae foi detetada nos Açores em 2019, originária do Pacífico e com
“potencial invasor extraordinário” com ocupação até à zona fótica – até aos 40 metros de
profundidade – com capacidade adaptativa que lhe permite condicionar os seus competidores.
Referiu ainda que, no Mediterrâneo, e em nove meses de estudo, foram relatadas perdas de
produtividade, na área das pescas, “entre 20 e 48%, que isto tem um impacto económico
naturalmente muito significativo”, e nos Açores, a presente alga tem sido acompanhada pela
Universidade dos Açores, desde 2019, com mudança de cobertura nos fundos marinhos e que
em três anos passou para uma posição dominante com coberturas de 97,6%, “e que vem
comprovar este caracter invasor que a alga tem”. Adicionalmente, informou que a alga em
análise tem já sido avistada, para além da ilha de São Miguel, na ilha do Faial e Pico, com impacto
de fruição das zonas balneares, mas também no turismo e de saúde pública. Referiu que, a
ocorrência na Praia de Porto Pim obrigou à intensificação das limpezas por parte do Governo
Regional dos Açores, e que “nos meses de maio e junho fizeram-se quatro limpezas profundas
na praia, na sequência dos arrojamentos que se verificaram”, referindo ainda que, a 10 de
fevereiro, foi submetido uma candidatura ao Fundo Ambiental, “que foi aprovada e cujo
protocolo já foi assinado no passado dia 21 de julho, para um estudo, para controlo da
proliferação da alga invasora, da Rugulopteryx okamurae nas zonas costeiras dos Açores e
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determinação de possíveis aplicações da mesma, e que representa um investimento de duzentos
mil euros”.
O Senhor Secretário Regional referiu ainda que a 12 de maio, informou ter formalizado um
pedido de audiência ao então reitor, Dr. João Luís Gaspar, audiência que decorreu a 17 de maio,
e na qual foi definido que seria protocolado o estudo anteriormente mencionado, referindo que
o Governo Regional tem estado atento à presente situação, e “tem implementado as medidas
necessárias e é uma situação que nos deixa preocupação”, considerando a iniciativa do Bloco de
Esquerda extemporânea, uma vez que visa alertar o Governo Regional, “para uma situação que
o governo regional já há muito tempo considera prioritária, também visa propor adoção de
medidas, que o Governo Regional, naturalmente já desencadeou e tem em curso”.
Em análise aos pontos resolutivos da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, e
relativamente ao seu ponto dois, o Senhor Secretário Regional do Ambiente e Alterações
Climáticas, referiu que a Secretaria Regional do Mar e Pescas tem adotado as medidas possíveis,
fazendo cumprir a legislação a que a Região se encontra sujeita, enumerando os seguintes
projetos e ações na área de espécies exóticas marinhas:
- Realização duas avaliações em 2014 e 2020 do Estado Ambiental, do descritor 2, das espécies
exóticas marinhas, no âmbito da Diretiva Quadro Estratégia Marinha;
- Participação da então Direção Regional dos Assuntos do Mar, no âmbito do projeto RAGES, na
elaboração de um documento onde foram definidos critérios de risco e níveis de significância
para espécies exóticas marinhas, com objetivo de desenvolver uma análise de risco sobre estas
espécies.
- Findo do programa para as invasões marinhas dos Açores, em 2016, que definiu o ponto de
situação sobre o seu risco, com produção de documentação que têm apoiado a Direção Regional
Políticas Marítimas.
- Definição do programa de monitorização da Região, já reportado à Comissão Europeia, no
âmbito da Diretiva Quadro Estratégia Marinha, para a avaliação da presença de espécies
exóticas marinhas em áreas protegidas e em áreas potencialmente problemáticas, como os
portos e marinas.
- Implementação de um programa de monitorização, que inclui as águas de balastro, em Ponta
Delgada, que decorre no porto, na marina e área marinha protegida da Caloura, até novembro
de 2022,
- Adjudicação em 2023, pela Direção Regional das Políticas Marítimas, de um trabalho
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semelhante ao anteriormente mencionado, no âmbito do REACT, para o porto da Horta e para
a marina, para operacionalização do serviço do Parque Marinho dos Açores.
- Aquisição de diversos equipamentos, ainda em 2022 e no âmbito do REACT, para a
monitorização de espécies exóticas marinhas em portos, por parte da Direção Regional de
Políticas Marítimas;
- Elaboração de um “draft” da Estratégia Regional para as Espécies Exóticas Marinhas, até 2023
com conclusão até 2024, no âmbito do projeto LIFE IP AZORES NATURA;
- Disponibilização de um portal online, de acesso público sobre espécies exóticas marinhas;
- Elaboração de um protocolo de resposta rápida para o aparecimento de espécies invasoras
marinhas;
- Celebração de um protocolo com a Portos dos Açores, para várias tarefas conjuntos na área do
ambiente e que incluirá, entre outros assuntos, as espécies invasoras marinhas;
Relativamente aos pontos três e quatros da proposta de resolução apresentada, já se encontram
em curso o estudo que permitirá definir soluções tecnológicas de intervenção adequadas, quer
pela aquisição de equipamentos que se encontra previsto pela Secretaria Regional do Ambiente
e das Alterações Climáticas, quer pelo protocolo que já se encontram em curso com a
Universidade dos Açores, no âmbito do projeto aprovado pelo Fundo Ambiental, pelo que “no
entender do Governo, é uma iniciativa extemporânea, e que na prática, não tem utilidade”.

De seguida o Presidente da Comissão abriu as inscrições para perguntas, tomaram da palavra:
Deputado António Lima, Deputada Joana Pombo Tavares, Deputada Salomé Matos, Deputado
Pedro Pinto,

O Deputado António Lima iniciou a sua intervenção por referir, com base na audição do Dr. João
Faria, que se confirma a gravidade da situação e que o “alastramento” da alga Rugulopteryx
okamurae tem um impacto negativo nos ecossistemas, mas também económico com
necessidade de adoção de medidas adequadas. Realçou discordar com o Senhor Secretário
Regional, quando avalia a iniciativa como “extemporânea”, uma vez que todos os contributos
são importantes, mesmo que todos os pontos resolutivos tivessem cumpridos, “e que, de facto,
na nossa opinião, não está”.
O Deputado António Lima referiu ainda, a coincidência do protocolo do estudo ter ocorrido na
véspera do início das audições da presente iniciativa. Considerou que, relativamente às medidas
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de prevenção e de alastramento da alga em análise, não estão todas implementadas e podendo
até nem ter sido algumas delas equacionadas. Deu como exemplo que um dos principais meios
de alastramento desta alga, são as águas de lastro dos navios ou até mesmo os equipamentos
de pesca, sendo necessário para tal, medidas “concretas” e que poderá ir além do que de
momento está a ser realizado: sensibilização dos pescadores para a necessidade de controlo da
lavagem dos equipamentos de pesca, dos barcos que circulam entre portos e entre ilhas.
Relativamente às águas de lastro, informou existir uma Convenção Internacional para Controlo
e Gestão das águas de lastro, transposta para a legislação nacional através do Decreto nº
23/2017, de 31 de julho, que prevê um conjunto de regras para a gestão das águas de lastro de
navios.
Tendo em conta que o presente decreto prevê exceções para navios com bandeira portuguesa
e que circulem apenas em águas nacionais, questionou se a presente exceção está a ser aplicada
na região, e se não considera que a fiscalização e monitorização devem ser acentuadas de modo
a reduzir a propagação de espécies invasoras como a Rugulopteryx okamurae.
Questionou ainda se, não considera o Governo Regional, que para além da monitorização,
principalmente em áreas marinhas protegidas, em zonas de especial sensibilidade ambiental,
devam ser feitas tentativas de remoção da alga Rugulopteryx okamurae.

Em resposta, o Senhor Secretário Regional referiu que “não tenho capacidade de condicionar a
agenda do Senhor Ministro do Ambiente (…) e, portanto, as coincidências existem quando têm
de existir”, realçando que o processo “nasce” no dia que foi submetido o projeto, a 10 de
fevereiro, altura em já haveria perceção de necessidade de atuação, com medidas de curto,
médio e longo prazo, não sendo suficiente as limpezas de areais.
Referiu ainda que, o controlo de proliferação da alga Rugulopteryx okamurae não poderá ser de
forma empírica, sendo por isso um dos objetivos do estudo, a avaliação de soluções tecnológicas
que permitem mitigar o impacte da alga antes do seu arrojamento. Informou ainda ser
importante compreender o poder de valorização da alga Rugulopteryx okamurae.
Relativamente à questão da isenção da legislação, “são matérias legislativas, se existe uma
isenção, existe uma isenção, nós podemos obviamente tentar ir para além da isenção e tentar
encontrar soluções (…) o alastramento desta alga pode ser através das redes de pesca”, mas
referindo que poderá haver controlo das águas de lastro, mas se não houver capacidade de
controlo das embarcações de pesca que circulam em toda a região, “é mais um esforço, com
certeza, mas não é isso que vai solucionar”.
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Reforçou que a monitorização que se realiza no porto de Ponta Delgada e que vai ser estendida
ao porto da Horta, representa um “esforço certo de monitorizar, identificar e gerir esta situação,
sendo certo que é muito difícil conter esta alga, pelas razões que já todos nós conhecemos.
Porque ela se reproduz de várias maneiras diferentes, porque tem uma capacidade adaptativa
extraordinária, porque tem uma capacidade de se adaptar, inclusive, aparentemente
morfologicamente às várias épocas do ano, e, portanto, é muito difícil conter uma espécie de
alga, que num espaço de três anos consegue cobrir uma percentagem de fundo marinho de 97%
até ao final da zona fótica.”
O Senhor Secretário Regional referiu que o primeiro “entrave” com a proposta de resolução em
análise surge no seu ponto um, “seria admitir que não estávamos preocupados com isso, não
tínhamos reconhecido o impacto dessa alga e que agora, após a resolução do Bloco de Esquerda
é que íamos começar a trabalhar, (…) que não corresponde à realidade (…) e havendo já um
conjunto de medidas em execução, em qualquer um destes três pontos (…) não vejo que esta
resolução possa acrescentar absolutamente nada do que o Governo está a fazer, a menos que
tivesse medidas concretas”.
Em réplica, o Deputado António Lima considerou estar o Senhor Secretário Regional “focado
não na resolução do problema, mas mais no pormenor se o Governo já está a fazer uma parte,
não se pode recomendar que faça mais nada”, referindo, na sua opinião, não ser intenção do
Governo agir nas artes de pesca, apesar da sua dificuldade, assim como nas águas de lastros,
realçando que a legislação prevê que as autoridades possam exigir aos navios “excecionados”
medidas previstas na lei, quando se encontram em causa riscos ambientais e de saúde humana.
O Deputado António Lima, solicitou ao Senhor Secretário Regional o protocolo com o Fundo
Ambiental, para conhecimento da comissão.

Em resposta, o Senhor Secretário Regional informou que irá disponibilizar o protocolo, e realçou
que a proposta de resolução do Bloco de Esquerda pretende recomendar ao Governo que
reconheça a existência do impacto da alga Rugulopteryx okamurae, realçando “que está
reconhecido há muito tempo”.
Relativamente às águas de lastro, realçou não ser da sua tutela, mas garantiu que a legislação
está a ser cumprida.

A Deputada Joana Pombo Tavares realçou o conhecimento tido até à data sobre a alga
Rugulopteryx okamurae, fruto da investigação da Universidade dos Açores, e da sua da rápida
proliferação em redor de toda a ilha de São Miguel, desde a publicação do paper publicado no
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início de 2022, que a identificava apenas na costa sul, informando que a referida alga já se
encontra também, na ilha de Santa Maria.
Destacou ainda que, o impacto da proliferação da alga Rugulopteryx okamurae terá
consequências diretas nas comunidades bentónicas, com alterações em toda a cadeia alimentar,
realçando ser importante compreender a alteração de comportamento invasor desta alga em
relação ao seu local de origem.
A Deputada Joana Pombo Tavares solicitou ao Senhor Secretário Regional a confirmação de que
no mês de fevereiro de 2022 decorreu a candidatura ao Fundo Ambiental e que em julho foi
assinado o protocolo resultante dessa mesma candidatura, não havendo ainda nenhum
protocolo assinado com a Universidade dos Açores.
Questionou ainda se a definição do grupo de trabalho estará na total responsabilidade da
Universidade dos Açores, ou se terá o Governo Regional alguma posição sobre sua composição.
Com base na documentação enviada pelo Dr. João Faria, a pedido da comissão, foi entregue
pelo OKEANOS ao Sr. Chefe de Gabinete da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações
Climáticas, um documento datado de 30 de julho 2021, no qual vários investigadores destacam
a rápida proliferação da espécie Rugulopteryx okamurae, considerando ser uma “situação muito
preocupante, com consequências ecológicas, apesar de difíceis de prever muito graves, com
níveis agressivos de expansão na costa sul” da ilha de São Miguel. Realçou ainda que o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista não considera que “o Governo Regional tinha agido em
prontidão” como referido em notícia que saiu em jornal, considerando ter já a informação à
cerca de um ano, do comportamento preocupante da alga Rugulopteryx okamurae, sendo tardio
a intervenção considerando que “cada semana e que cada mês, é um mês de mais expansão
desta alga, que é preocupante não só pelo aspeto estético como alguns dizem, que considero
claro que nesta altura turística causa muito transtorno, mas eu acho que devemos estar
essencialmente preocupados com o impacte ecológico e biológico que esta alga tem em toda a
nossa comunidade e que não tenho qualquer dúvida que no espaço de um ano veremos impactes
em termos de pesca, nas ilhas em que esta espécie tem mais cobertura”.

Em resposta o Senhor Secretário Regional informou que será o estudo protocolado que validará
a identificação da espécie de alga presente na praia de Porto Pim, realçando que a competência
da orla costeira apenas se tornou da Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações
Climáticas após a alteração da orgânica do Governo, data a partir da qual teve intervenção em
temáticas como limpezas das praias, não sendo, à data do documento enviado pela OKEANOS,
a orla costeira sua competência, realçando que “ recebemos muitos documentos sobre muitas
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espécies invasoras, esta é uma das espécies que mais receamos, atendendo à capacidade
invasora que tem e adaptativa e aos impactos que pode causar”.
Informou ainda não estar o estudo protocolado com a Universidade dos Açores, por esta ainda
não ter entregado toda a documentação necessária, sendo ainda responsabilidade da
Universidade dos Açores definir os investigadores que farão parte do grupo de trabalho para
desenvolver o estudo o mais eficiente possível para poder combater a alga Rugulopteryx
okamurae e travar a sua proliferação.
O Senhor Secretário Regional confirmou que a candidatura ao Fundo Ambiental foi efetuada a
10 de fevereiro e assinado o protocolo em julho, e reforçou não ter ainda sido assinado o
protocolo com a Universidade dos Açores, “não por inércia do Governo Regional, mas
simplesmente porque não foram definidos, por parte da Universidade dos Açores toda a
informação que foi solicitada para que possamos de facto preparar o procedimento e proceder
ao protocolo”.

No seu direito a réplica, a Deputada Joana Pombo Tavares, realçou que há dois anos que se
encontra a ser feita investigação sobre a Rugulopteryx okamurae na Universidade dos Açores,
sem fundos direcionados à mesma, mas efetuadas monitorizações e identificações genéticas dos
exemplares recolhidos, reforçando a necessidade de ser utilizada essa mesma investigação para
“minimizar esse tempo de estudo (…) e voltarmos à estaca zero, e então aí quando for feita a
fazer a análise e monitorização ela já proliferou”.
Informou ainda que não considera a proposta de resolução em análise extemporânea.

Em resposta o Senhor Secretário Regional realçou considerar a presente proposta
extemporânea, por estar o Governo Regional a trabalhar no assunto “já há algum tempo”.
Acrescentou ainda que “em 2019 quem estava no Governo era o Partido Socialista, quando esta
alga foi detetada e estava em 2020 até ao final e também não se percebe qual foi a iniciativa do
Partido Socialista, e nesse caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em apoio ao governo
que estava funções, que contributo pode ter sido dado nesta matéria. O que é certo é que nós
após tomarmos posse e apercebermos que efetivamente este era um problema muito
preocupante, dentro das nossas capacidades, daquilo que são as competências de cada um dos
membros do Governo tem, encetamos um conjunto de medidas (…) neste momento está em
vigor no porto de Ponta Delgada a fiscalização a essas águas de lastro, e será aplicado também
ao porto da Horta e a ideia é aplicar a todos os portos que possam receber esses barcos.”
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Realçou que, o que depender do Governo Regional, este será um processo ágil, “sendo certo
que, cabe à Universidade dos Açores, reunir todas as suas equipas de investigadores, garantir
que há partilha de trabalhos de investigação científica, aos quais o Governo Regional é alheio, e
que dentro da instituição possam de facto, encontrar e reunir a equipa mais competente que
possam maximizar e otimizar os trabalhos que já foram realizados, para que este processo possa
ser mais rápido, mas isso depende da Universidade dos Açores”

A Deputada Salomé Matos considerou que o caráter de urgência em comissão da presente
iniciativa, prejudica a devida análise sobre o tema, realçando que a audição do Dr. João Faria
efetuou uma síntese real e concreta da situação, mas considerando que, “obviamente também
não acrescentou propriamente nada àquilo que eram as publicações que todos já conhecíamos”.
Considerou que o Dr. João Faria deixou claro existir mais perguntas que respostas, e que tem
havido dificuldades em arranjar soluções, mesmo em outros países, tendo elencado um “sem
número de variáveis que têm contribuído para esta invasão e proliferação da alga, todas elas,
infelizmente, que não estão propriamente ao alcance do Parlamento ou dos Deputados”.
Relativamente às águas de lastro, refere que “se as águas de lastro servem para compensar a
perda de peso que acontece nos navios, ora o que acontece nos portos é exatamente a captação
de água para compensar a carga que é largada. Se no caso dos Açores, os navios chegam
habitualmente com carga, parece-me ser um bocadinho um contrassenso estarmos aqui a criar
a ideia de que nos portos dos Açores se descarrega continuamente ou de forma frequente águas
de lastro. Antes pelo contrário, se serve para equilibrar o navio da descarga que é feita, até me
parece que se abasteciam mais nos Açores”. Face às dúvidas existentes, quanto às descargas de
águas de lastro nos portos dos açores, reforçou a importância de ter sido devidamente
esclarecida esta questão por forma a direcionar a ação futura.

Tendo em conta que a identificação da alga Rugulopteryx okamurae em 2019 não foi valorizada
pela semelhança com outra alga, tendo apenas em 2020 tido a consciência do fenómeno, tendo
em conta que outros países se têm debatido com este fenómeno, questionou se o Governo tem
conhecimento de medidas eficazes que já tenham sido identificadas em países que já se
deparam com este problema há mais tempo, e se por “negligência não as pôs em marcha por
algum motivo”.
Em resposta, o Senhor Secretário Regional informou que já foram gastos milhões de euros, em
Espanha, na tentativa de combate da alga Rugulopteryx okamurae, investimentos muito
superiores aos que a Região tem capacidade para o fazer, não tendo ainda sido encontradas
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medidas eficazes para combater a proliferação da alga em análise. Realçou ainda concordar com
o cenário retratado pelo investigador João Faria, uma vez que a alga Rugulopteryx okamurae,
tem um potencial invasor “que encontra paralelo em muitas poucas outras espécies, e que nos
traz problemas muito grande de gestão e de combate à sua proliferação”.
Relativamente à questão efetuada, diz não conhecer medidas que sejam eficazes, esperando
que o estudo pela Universidade dos Açores possa fornecer mais conhecimentos para combater
a proliferação da alga.

O Deputado Pedro Pinto considerou que a declaração de urgência da presente proposta de
resolução retirou tempo e meios da comissão poder efetuar um trabalho mais aprofundado,
sendo possível, com as audições efetuadas, “percebemos que a alga existirá cá, será necessário
efetivamente confirmar através de estudos genéticos se efetivamente estamos perante e
oficialmente estamos perante esta alga - Rugulopteryx okamurae – e a partir daí trabalhar em
medidas de mitigação (…) e que se a sua erradicação será muito difícil”.
Uma vez que a alga terá chegado aos Açores pelo transporte marítimo, considerou ter sido
importante ter sido ouvido o membro do Governo com tutela de transporte, para melhor
compreensão do que está a ser realizado nos portos da região, para identificação dos lastros dos
navios. Referiu estar publicado em Diário da República, o projeto de regulamento da Segurança
Marítimo Portuária, da Portos dos Açores, publicado a 12 de abril, e na matéria que refere os
lastros fala em selar válvulas de fundo, possibilidade de obter amostras dos lastros, e tendo
referido o Senhor Secretário, existir já um plano no porto de porto de Ponta Delgada e do porto
da Horta, questionou em que termos está o Governo Regional a ser notificado ou se tem sido
feito acompanhamento do número de ações de verificação de conteúdo de lastros, desde que
data está a ocorrer.
Em resposta, o Senhor Secretário Regional informou não ter respostas concretas para as
questões colocadas, mas que tentará reunir e fazer chegar à comissão, realçando que nada serve
fazer monitorização no porto, sem existir um regulamento com medidas e códigos de conduta
de operação.

De seguida o Presidente da Comissão abriu uma segunda ronda para inscrições de perguntas,
tomaram da palavra os deputados Deputado António Lima, Deputado Pedro Pinto e Deputada
Joana Pombo Tavares.
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O Deputado António Lima realçou que, por um lado o Senhor Secretário considera que a
iniciativa é extemporânea, mas a coligação considera precisar de mais tempo para analisar,
considerando não serem as duas análises compatíveis.
Relativamente à declaração de urgência da presente iniciativa, realçou ter sido uma decisão,
maioritária, do Parlamento que a declarou e não o Bloco de Esquerda.
Considerou existir medidas de fundo que são necessárias fazer, que apenas terão resultado a
médio prazo, resultando do estudo que será efetuado, havendo, no entanto, medidas urgentes
a serem adotadas, questionando se não considera o Governo urgente procurar impedir, com
todas as medidas necessárias e exequíveis, que a alga Rugulopteryx okamurae chega às ilhas que
ainda não se encontra.
Em resposta o Senhor Secretário Regional realçou que “extemporâneo é nos termos em que esta
resolução é feita, “reconhecer”, é tomar conhecimento de uma coisa, e obviamente que o
Governo Regional, com as ações que já desencadeou já tomou conhecimento do nível da
gravidade e do potencial invasor desta alga”, considerando ser importante a discussão sobre o
assunto para maior conhecimento sobre o controlo da Rugulopteryx okamurae.
Em resposta à questão colocada, considerou urgente, “e é isso que está a ser feito com a
monitorização das águas de lastro”, realçando que a erradicação total de uma espécie invasora
ser muito difícil, e apenas implementará medidas com conhecimento do resultado e do impacto
da implementação, sendo necessário aguardar pelo estudo da Universidade dos Açores, para
compreender o impacto no restante ecossistema.

O Deputado Pedro Pinto considerou ser necessário o estudo “que leva o seu tempo, não sendo
compatível com uma urgência política tal como ela foi declarada”.

A Deputada Joana Pombo Tavares, no seguimento das declarações proferidas pelo Senhor
Secretário, de que era já do conhecimento do Governo anterior a presença da alga, em 2019,
solicitou esclarecimentos, uma vez que o que é reportado para o ano de 2019 é que a alga
Rugulopteryx okamurae “há de ter sido erradamente identificada por uma Dictyota sp e que as
amostragens ocorrem em junho e julho de 2020 e em maio de 2021 e que depois a 30 de julho é
feita a comunicação ao Governo Regional.”, solicitando ao Senhor Secretário se tiver em sua
posse alguma comunicação anterior a esta data que a fizesse chegar à presente comissão.

Em resposta, o Senhor Secretário Regional informou que em 2019 é “a data da aparição dessa
espécie na região, ela já apareceu há muito mais tempo no Mediterrâneo, e há muito mais
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tempo se conhecem os efeitos devastadores desta espécie”, realçando que quando a espécie
apareceu em 2019 já eram conhecidos muitos aspetos sobre a biologia e ecologia desta espécie
em outros locais, “não vi, atenção eu era Deputado, não vi, por parte do Governo Regional
nenhuma preocupação especial com a proliferação desta espécie nas nossas ilhas”, tendo sido
esclarecido pela Deputada Joana Pombo Tavares que se apenas se reportou à primeira
comunicação feita ao Governo Regional, em 2021.

POSIÇÃO DOS PARTIDOS

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer de abstenção com reserva para plenário,
relativamente à presente iniciativa.
O Grupo Parlamentar do PSD emitiu parecer de abstenção com reserva para plenário,
relativamente à presente iniciativa.
O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer favorável, relativamente à presente iniciativa.
O Grupo Parlamentar do PPM emitiu parecer de abstenção com reserva para plenário,
relativamente à presente iniciativa.
A Representação Parlamentar do PAN emitiu parecer de abstenção com reserva para plenário,
relativamente à presente iniciativa.
O Grupo Parlamentar do CDS-PP, sem direito a voto, emitiu parecer de abstenção com reserva
para plenário, relativamente à presente iniciativa
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CONCLUSÕES E PARECER

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos Parlamentares,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deliberou, por maioria, com os votos a favor do BE e
com as abstenções com reserva de posição para Plenário do PS, PSD, PPM e PAN emitir parecer
favorável, relativamente Projeto de Resolução n.º 130/XII – “Implementação urgente de
medidas para combater o impacto da alga Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas
marinhos”.

Vila do Porto, 31 de agosto de 2022.

A Relatora,

(Joana Pombo Tavares)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.

O Presidente

(José Gabriel Eduardo)

ANEXO: pareceres e documentos referenciado no presente Relatório.
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E/2433/2022 Proc.º 109/130/XII 11/08/2022

E/2475/2022 Proc.º 109/130/XII 19/08/2022

E/2485/2022 Proc.º 109/130/XII 23/08/2022

Luis Morais
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

expediente@cmnordeste.pt
23 de agosto de 2022 08:53
Assuntos Parlamentares
IMPLEMENTAÇÃO URGENTE DE MEDIDAS PARA COMBATER O IMPACTO DA ALGA RUGULOPTERYX
OKAMURAE ECOSSITEMAS MARINHOS

Exmo. (a) Sr.(a)
No seguimento do vosso ofício com referência S/2458/2022, de quatro de agosto corrente, encarrega‐me o Sr.
Presidente da Câmara de informar V. Exa. de que neste concelho não foi detetada, a presença de alga Rugulopteryx
Okamurae.
Com os melhores cumprimentos
A Coordenadora Técnica da Secção de Expediente
Maria de Deus Franco
Câmara Municipal do Nordeste
Praça da República
9630‐141 NORDESTE
Telefone – 296490060
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Exmº Senhor
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIALIZADA
PERMANENTE DE ASSUNTOS PARLAMENTARES
JOSÉ GABRIEL EDUARDO
RUA MARCELINO LIMA
9901-858 Horta
SUA REFERÊNCIA
S/2458/2022

ASSUNTO:

SUA COMUNICAÇÃO

NOSSA REFERÊNCIA
S-CMPV / 2022 / 1204
100.10.200

DATA
23-08-2022

PEDIDO DE PARECER: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº130/XII - IMPLEMENTAÇÃO
URGENTE DE MEDIDAS PARA COMBATER O IMPACTO DA ALGA
RUGULOPTERYX OKAMURAE NOS ECOSSISTEMAS MARINHOS

No seguimento do pedido de parecer enviado no vosso ofício nº s/2458/2022, relativamente ao
projeto de resolução nº130/XII - Implementação urgente de medidas para combater o impacto
da alga Rugulopteryx Okamurae nos ecossistemas marinhos, a Câmara Municipal da Praia da
Vitória vem pelo presente meio destacar a importante auscultação dos Municípios, em relação ao
Na resposta indicar <nossa referência>. Em cada ofício tratar só de um assunto.

assunto em epígrafe.
A alga Rugulopteryx Okamurae identificada pela primeira vez na Europa em 2005 e mais
recentemente nos Açores, tem vindo a propagar-se devido à sua capacidade de invasão, embora
de forma controlada e acompanhada pelas entidades competentes.
Com o aumento do tráfego marítimo na Região Autónoma dos Açores, a probabilidade de uma
elevada proliferação desta alga é acentuada. No entanto, as responsabilidades regionais não
devem ser descartadas, uma vez que se deve atuar em conformidade, no que diz respeito à
prevenção da espécie em causa.
Neste sentido, torna-se relevante que as autoridades regionais com competência nesta matéria
possam atuar, de modo a estudar e investigar, de forma a para colocar em prática, e
posteriormente, a aplicação de medidas correspondentes à mitigação da alga, tanto na sua forma
de entrada nas diversas ilhas do arquipélago havendo uma maior fiscalização dos navios.

Praça Francisco Ornelas da Câmara 9760-851 Praia da Vitória Ilha Terceira Açores
geral@cmpv.pt | www.cmpv.pt | tel. 295 540 200

De acordo com o solicitado, no âmbito deste processo, o Município da Praia da Vitória informa
que até ao momento, não são conhecidas quaisquer ocorrências da presença da alga invasora
Rugulopteryx Okamurae, ao longo da costa do concelho da Praia da Vitória.
Neste sentido manifestamos que esta deve ser uma situação requerente de melhor atenção, uma
vez que nos Açores enquanto arquipélago, ocorre um maior risco na proliferação da alga, pondo
em causa os ecossistemas derivados desta invasão.

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente da Câmara Municipal

Vânia Marisa Borges Figueredo Ferreira

Na resposta indicar <nossa referência>. Em cada ofício tratar só de um assunto.

VS

Praça Francisco Ornelas da Câmara 9760-851 Praia da Vitória Ilha Terceira Açores
geral@cmpv.pt | www.cmpv.pt | tel. 295 540 200

E/2502/2022 Proc.º 109/130/XII 24/08/2022

Município de Velas
Rua de São João
9800 - 539 Velas

r
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Exmo. Senhor

Presidente da Comissão especializada
Permanente de Assuntos Parlamentares,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Assembléia Legislativa da R.A. Açores
Rua Marcelino Lima

l_

Sua Referência

Sua Comunicação de

9901-858 HORTA

Ofício n/*

Proc.®

Data:

912

2022/100.10.22 ^0/08/2022

Assunto: Parecer sobre o Projeto de Resolução n. 130/XII
O Município de Velas recebeu o ofício de V. Ex.® datado de 4 de Agosto do corrente
referente ao assunto em epígrafe que mereceu a nossa melhor atenção e passamos
a responder.
Assim, nos termos da deliberação de 12 de Agosto do corrente, que se anexa,
informamos que o Município de Velas não tem conhecimento do aparecimento da

alga "Rugulopteryx Okumarae nos sistemas marinhos limítrofes da Ilha de S.
Jorge, nomeadamente nas zonas balneares a seu cargo bem como nada tem a opor
ao Projeto de Resolução 130/XII para "Implementação de medidas urgentes para
combater o impacto da alga "Rugulopteryx Okumarae nos sistemas marinhos.
Ficamos á disposição de V. Ex.® para qualquer esclarecimento adicional que entenda útil ou
necessário.

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe de Divisão de Urbanismo e Serviços Urbanos
Assinado por; JORGE HUMBERTO MENDONÇA
DUARTE SIMÕES HENRIQUES
Num. de Identificação: 06209544
Data: 2022.08.16 12:16:34+00'00'

Jorge Humberto M.D.S Henriques
(Por competência delegada nos termos
do n.« 1, do art, 38," da Lei 75/2013)

E-maíl; dusu@cmvelas.pt | Website - http;//cmveias.pt
Teief.: 295 412 214 | 295 412 167
NIF: 512 075 506

MUNICÍPIO DE VELAS
CÂMARA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO AVULSA

A Câmara Municipal de Velas delibera em reunião ordinária de doze de Agosto
de dois mil e vinte e dois, nos termos do n° 3 do artigo 57° do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na

redação atual, aprovar por unanimidade e em minuta o seguinte:

Proposta subscrita pelo Senhor Presidente, que aqui se dá por integralmente
reproduzida para os devidos e legais efeitos e fica apensa a esta ata no anexo

VII, para emissão de parecer sobre o Projeto de Resolução n° 130/XII para
"Implementação de medidas urgentes para combater o impacto da alga
"Rugulopteryx Okumarae nos sistemas marinhos", solicitado pela Assembléia
Legislativa Regional dos Açores, por ofício referência S/2458/2022, datado de
04 de Agosto do corrente ano.

A Câmara aprovou a presente proposta e deliberou que o Executivo
Municipal transmita á Assembléia Legislativa regional o seguinte:
1. O Município de Velas não tem conhecimento do aparecimento da alga
"Rugulopteryx Okumarae" nos sistemas marinhos limítrofes da Ilha de

São Jorge, nomeadamente nas zonas balneares a seu cargo.
2. O Município de Velas nada tem a opor ao projeto de Resolução n°
130/XII para "Implementação de medidas urgentes para combater o
impacto da alga "Rugulopteryx Okumarae" nos sistemas marinhos".
Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para imediata
executoriedade."

Paços do Concelho de Velas, 12 de Agosto de 2022

O Vice-Presidente

j/VuVL
A Coordenadora Técnica
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Exmo.{s) Senhor(es)
Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

OFICIO
ASSUNTO

Projeto de Resolução n° 130/XII "Implementação Urgente de Medidas
para Combater o Impacto da Alga Rugulopteryx okamurae nos
Ecossistemas Marinhos"

Nossa Referência
Vossa Referência

5751/2022

S/2458/2022

Data

25/08/2022

Data

04/08/2022

De acordo com o solicitado por V." Ex.", a Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, informa
que se confirma a existência desta alga em toda a costa litoral do concelho, sem exceção,
consagrando-se num problema grave, que afeta todo o fundo marinho e zonas litorais, com
especial impacto nas zonas balneares, o que tem originado um enorme esforço de limpeza das
mesmas por parte desta edilidade.

Com 08 melhores cumprimentos, J2

O Presidente

Ri/ardo Manuel Arruai Rodrig

aborges

M

CAmara M. de Vila F. Campo
Largo do Município | 9680-115Vila Franca doCampo
T:296 5391X | S: www.cmvfc.p4 | E; geralOcmyfc.pt
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Avenida da Paz, 14, 9600-053 Pico da Pedra
 amigosdosacores@ amigosdosacores.pt
 www. amigosdosacores.pt
  (+351) 296 498 004

Comissão de Assuntos Parlamentares,
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ALRA
Rua Marcelino Lima, 9901-858 Horta

Sua Referência
S/2238/2022

Sua Data
14/07/2022

Nossa Referência
0022/22

Data
20/08/2022

Assunto: Parecer sobre Projeto de Resolução n.º 130/XII- "Implementação urgente de medidas para combater o
impacto da alga Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos"
Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
No âmbito da consulta acerca da iniciativa referida em epígrafe, os Amigos dos Açores – Associação Ecológica,
agradecendo o Vosso contacto, vêm emitir parecer.
A proliferação da alga Rugulopteryx okamurae causa já graves problemas no arquipélago dos Açores.
Por um lado, devido à destruição dos ecossistemas costeiros das Ilhas de São Miguel, Faial e Pico, ilhas já afetadas
pela presença da alga, e por outro, pelas consequências negativas que daí advêm para a atividade piscatória e para
as atividades de turismo e de lazer.
É do nosso parecer que o combate a esta espécie invasora deverá ser feito em vários planos.
Sendo certo que a alga Rugulopteryx okamurae ocupa já zonas costeiras das ilhas de São Miguel, Faial e Pico, parecenos urgente, antes de mais, prevenir e combater a sua proliferação pelas ilhas do arquipélago ainda não afetadas.
Tal combate poderá passar por monitorização e controle das embarcações de transporte de carga entre ilhas e
outras embarcações que disponham de tanques de lastro, por forma a impedir e dissuadir o despejo de águas de
lastro, meio privilegiado de proliferação desta espécie segundo o estudo publicado pelo investigador João Faria.
Para conseguir tal objetivo, entende-se que deva ser reforçada a fiscalização das embarcações neste domínio e, no
plano legislativo, a implementação de contraordenações que permitam aplicar coimas aos infratores.
No que diz respeito às áreas já afetadas, entende-se que devam ser adotadas medidas concretas de remoção das
algas sempre que se verifique o seu arrojamento nas praias ou zonas costeiras e, se possível, mesmo em ambiente
marinho.
Visite a Gruta do Carvão
Saiba mais em www. grutadocarvao.pt

Poderão igualmente ser estabelecidos protocolos entre o Governo Regional e a Universidade dos Açores ou outras
entidades que levem ao estudo desta espécie, com vista à sua erradicação ou eventual aproveitamento para fins
agrícolas ou industriais.
Assim, manifestamos o nosso parecer positivo à iniciativa legislativa, saudando a introdução do presente debate na
ALRA, bem como à eventual adoção de medidas legislativas concretas sobre esta matéria.

Com os nossos cumprimentos,
O Presidente da Direção

Diogo Caetano

Visite a Gruta do Carvão
Saiba mais em www. grutadocarvao.pt
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Luis Morais
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

seaExpert Lda <seaexpert@seaexpert-azores.com>
16 de agosto de 2022 19:53
Assuntos Parlamentares
Parecer sobre Projeto de Resolução n.º 130/XII- "Implementação urgente de medidas para combater
o impacto da alga Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos"

Boa tarde,
Gratos pelo vosso convite e consulta à seaExpert sobre a dramática situação que atualmente vivemos nos Açores.
Este é um tópico de particular sensibilidade para a seaExpert pois tem tido efeitos diretos na nossa atividade de
fornecimento de algas para a indústria da cosmética e biotecnologia, assim como para animal feed. A seaExpert
desenvolveu um modelo de negócio baseado na apanha e valorização de espécies de algas selvagens com potencial
para aplicações de alto valor acrescentado. A disseminação agressiva e dominante como esta alga tem ocupado os
fundos dos ecossistemas costeiros em São Miguel, Faial e Pico tem tido um efeito dramático nos padrões de
biodiversidade, seja de fauna seja de flora, afetando diretamente a disponibilidade das espécies por nós
comercializadas.
O PR aqui apresentado apresenta 4 medidas para as quais nos pediram parecer.
1. A importância do reconhecimento político do problema ‐ é imprescindível para as ações futuras de mitigação de
impactos;
2. As águas de lastro podem ser, de facto, a causa do problema. No entanto, também se coloca a hipótese desta espécie
ter sido importada para uma lagoa em França no âmbito da cultura de ostras. Esta espécie foi ali que primariamente,
2013‐2014, foi identificada e foi para ali que foram importadas ostras do Japão, de onde esta espécie é originária, para
cultivo. Daí, ou águas de lastro ou as correntes marítimas transportaram‐na para o sul de Espanha e Portugal, tendo em
2019 chegado a São Miguel.
Sendo as águas de lastro a única ação sobre a qual a Humanidade pode ter algum controlo, concordamos com a medida
apresentada de restrições e controlo destas águas, principalmente entre as ilhas invadidas e aquelas que correm maior
risco de o virem também a ser (Santa Maria, Graciosa, Terceira).
3. Neste ponto são apresentadas 2 ações ‐ Limpeza em terra e ação no Mar. Quanto à primeira, o retirar é importante
mas também o é pensar qual o destino a dar‐lhe. A suspeita da alga arrojada estar bastante contaminada com
microplásticos é uma realidade que não podemos ignorar, não devendo esta ser utilizada ou cedida para adubo natural
das terras. A seaExpert já desafiou a secção de lixo marinho do centro de investigação Okeanos para estudar esta
hipótese e apresentar cenários possíveis de resolução do problema. Só após este estudo, a acontecer, poderá/deverá a
alga ser disponibilizada para esse fim. Caso contrário... aterro? Incineração?
A somar aos microplásticos, temos a alga arrojada em vários pontos da costa sem areia, no meio "do calhau", tornando
extremamente difícil o recurso a maquinaria para limpeza, tendo de ser retirada à mão. Esta operação terá que ser
duradoura no tempo, orçamento e restantes recursos, maioritariamente humanos.
Pelo acima exposto, sem dúvida que a ação no Mar é vital para o sucesso das medidas de mitigação. Acontece que a
guerra biológica não vai ser a solução, pois a estratégia desta espécie suporta esse tipo de pressão e só ajuda na sua
propagação. Após muitos debates e de observação, acreditamos que parte da solução está em recolher as algas ainda
no Mar mas após se soltarem naturalmente do substrato e antes de arrojarem na costa. Apesar dos maiores recursos e
estar dependente do estado do Mar, parte da solução pode estar aqui;
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4. À semelhança do que foi e está a ser feito em Espanha, também aqui se devem criar um consórcio de investigação
onde se incluam os principais agentes com tutela e interesse nesta matéria. desde biólogos, ecologistas, agentes de
turismo, serviços de Ambiente, Cãmaras Municipais, empresas, entre outros.
Naturalmente, a seaExpert está disponível para integrar grupos de discussão e projectos de trabalho que se debrucem
sobre este tema. A seaExpert já enviou amostras desta alga para análise bioquímica e é sócia da SustainUtility, empresa
que coordena o projeto Mar4Terra onde se estuda a possibilidade de usar esta alga para bio‐condicionador de solos
agrícolas.
Com os melhores Cumprimentos
Henrique Ramos
‐‐
seaExpert, Serviços e Consultadoria na Área das Pescas, Lda
Travessa do Farrobim, 15
9900‐361 Feteira ‐ HRT
Açores/Portugal
tel: (+351) 292 948 409
fax: (+351) 292 240 905
Mob: +351 910 516 623
URL: www.seaexpert‐azores.com
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Luis Morais
Assunto:
Anexos:

FW: Solicitação de audição na CAPADS dia 22 de julho de 2022
doc.pdf

De: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt>
Enviada: 26 de julho de 2022 15:15
Para: Rui Silva <rsilva@alra.pt>
Assunto: FW: Solicitação de audição na CAPADS dia 22 de julho de 2022

De: João Faria de Oliveira Santos <joao.fo.santos@uac.pt>
Enviada: 25 de julho de 2022 11:20
Para: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt>
Cc: Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt>
Assunto: Re: Solicitação de audição na CAPADS dia 22 de julho de 2022

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Conforme combinado, serve o presente email para lhe enviar o documento solicitado pelo deputado Pedro
Pinto relativo à comunicação da presença da espécie na Região ao órgãos governantes.
Envio‐lhe igualmente uma listagem de legislação e trabalhos científicos que julgo pertinentes para o assunto
em causa.
Legislação europeia relativa a R. okamurae:



REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/1203 DA COMISSÃO de 12 de julho de 2022 que altera o
Regulamento de Execução (UE) 2016/1141 para atualizar a lista de espécies exóticas invasoras que
suscitam preocupação na União
REGULAMENTO (UE) N.º 1143/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 22 de outubro de
2014 relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras

Alguns trabalhos científicos sobre R. okamurae em Portugal, Espanha, Marrocos e França




Altamirano, M., De La Rosa, J., & Martínez, F.J. (2016). Arribazones de la especie exótica Rugulopteryx
okamurae (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee and H.S. Kim (Dictyotales, Orchrophyta) en el Estrecho de
Gibraltar: primera cita para el Atlántico y España. ALGAS 52, 20.
Altamirano, M.J., De La Rosa, J., Martínez, F.J.G., & Muñoz, A.R.G. (2017). Prolifera en el Estrecho un
alga nunca citada en nuestro litoral de origen asiático. Quercus 374, 32‐33.
Casal‐Porras, I., Zubía, E., & Brun, F. G. (2021). Dilkamural: A novel chemical weapon involved in the
invasive capacity of the alga Rugulopteryx okamurae in the Strait of Gibraltar. Estuarine, Coastal and
Shelf Science 257, 107398.
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Cuevas, B., Arroba, A. I., de Los Reyes, C., Gómez‐Jaramillo, L., González‐Montelongo, M. C., & Zubía, E.
(2021). Diterpenoids from the brown alga Rugulopteryx okamurae and their anti‐Inflammatory activity.
Marine Drugs, 19 (12), 677.
De la Lama‐Calvente, D., Fernández‐Rodríguez, M. J., Llanos, J., Mancilla‐Leytón, J. M., & Borja, R. (2021).
Enhancing methane production from the invasive macroalga Rugulopteryx okamurae through anaerobic
co‐digestion with olive mill solid waste: process performance and kinetic analysis. Journal of Applied
Phycology 33 (6), 4113‐4124.
El Aamri, F., Idhalla, M., & Tamsouri, M.N. (2018). Ocurrence of the invasive brown seaweed
Rugulopteryx okamurae (EY Dawson) IK Wang, WJ Lee and HS Kim (Dictyotales, Phaeophyta) in Morocco
(Mediterranean Sea). MedFAR 1, 92–96.
Faria, J., Prestes, A.C.L., Moreu, I., Martins, G.M., Neto A.I., Cacabelos, E. (2022). Arrival and proliferation
of the invasive seaweed Rugulopteryx okamurae in NE Atlantic islands. Botanica Marina 65(1): 45‐50.
Faria, J., Prestes, A.C.L., Moreu, I., Cacabelos, E., Martins, G.M. (2022). Dramatic changes in the structure
of shallow‐water marine benthic communities following the invasion by Rugulopteryx okamurae
(Dictyotales, Ochrophyta) in Azores (NE Atlantic). Marine Pollution Bulletin 175.
https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113358
García‐Gómez, J.C., Sempere‐Valverde, J., Ostalé‐Valriberas, E., Martínez, M., Olaya‐Ponzone, L.,
González, A.R., Espinosa, F., Sánchez‐Moyano, E., Megina, C., & Parada, J.A. (2018). Rugulopteryx
okamurae (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim (Dictyotales, Ochrophyta), alga exótica
“explosiva” en El Estrecho de Gibraltar. Observaciones preliminares de su distribución e impacto.
Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños 49, 103‐119.
García‐Gómez, J. C., Sempere‐Valverde, J., González, A. R., Martínez‐Chacón, M., Olaya‐Ponzone, L.,
Sánchez‐Moyano, E., Ostalé‐Valriberas, E., & Megina, C. (2020). From exotic to invasive in record time:
The extreme impact of Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophyta) in the strait of Gibraltar.
Science of The Total Environment 704, 135408.
García‐Gómez, J. C., Floridon, M., Olaya‐Ponzone, L., Sempere‐Valverde, J., & Megina, C. (2021). The
invasive macroalga Rugulopteryx okamurae: Substrata plasticity and spatial colonization pressure on
resident macroalgae. Frontiers in Ecology and Evolution 9, 1‐15.
Gómez‐Zaldúa, C., Carmona, R., de la Rosa, J., & Altamirano, M. (2021). Cambios estacionales en
reproducción y biomasa del alga invasora Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophyta) en el
estrecho de Gibraltar. III Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar, Motril, 160‐161.
Liulea, S. (2021). Invasion of the Reds? Long‐term shifts on intertidal seaweed at distribution limits.
Mestrado em Biologia Marinha. Universidade do Algarve.
Mercado, J. M., Gómez‐Jakobsen, F., Korbee, N., Aviles, A., Bonomi‐Barufi, J., Muñoz, M., Reul, A., &
Figueroa, F. L. (2022). Analyzing environmental factors that favor the growth of the invasive brown
macroalga Rugulopteryx okamurae (Ochrophyta): The probable role of the nutrient excess. Marine
Pollution Bulletin 174, 113315.
Muñoz, A. R., Martín‐Taboada, A., De la Rosa, J., Carmona, R., Zanolla, M., & Altamirano, M. (2019). La
modelación de la distribución de especies como herramienta en la gestión de invasiones biológicas en
el medio marino: el caso de Rugulopteryx okamurae (Dictyotaceae, Ochrophyta) en el Mediterráneo.
Algas 55e, 37‐40.
Navarro‐Barranco, C., Muñoz‐Gómez, B., Saiz, D., Ros, M., Guerra‐García, J. M., Altamirano, M., Ostalé‐
Valriberas, E. & Moreira, J. (2019). Can invasive habitat‐forming species play the same role as native
ones? The case of the exotic marine macroalga Rugulopteryx okamurae in the Strait of Gibraltar.
Biological Invasions 21 (11), 3319‐3334.
Ocaña, O., Afonso‐Carrillo, J., & Ballesteros E. (2016). Massive proliferation of a dictyotalean species
(Phaeophyceae, Ochrophyta) through the Strait of Gibraltar. Rev. Acad. Canar. Cienc. 28, 165‐170.
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Pulido, C. (2017). Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophyta): Morfología, anatomía y estrategias
reproductoras de una nueva especie exótica de macroalga en el Estrecho de Gibraltar. Trabajo Fin de
Máster. Universidad de Málaga 34.
Pulido, C., & Altamirano, M. (2017). Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophyta): una posible
invasión críptica en el Estrecho de Gibraltar. II Congreso de Biodiversidad y Conservación de la
Naturaleza, Almería.
Rosas‐Guerrero, J., Meco, Y.E., & Altamirano, M. (2018). Could Rugulopteryx okamurae (Dictyotales,
Ochrophyta) have been introduced by ballast waters? Algas 54, 52.
Rosas‐Guerrero, J., Carmona, R., & Altamirano, M. (2020). Efecto de la temperatura y la irradiancia sobre
el crecimiento, la propagación vegetativa y la actividad fotosintética del alga invasora Rugulopteryx
okamurae (Dictyotales, Ochrophyta). Algas 56, 106.
Rosas‐Guerrero, J., Carmona, R., & Altamirano, M. (2022). Efecto de los nutrientes y la temperatura
sobre el crecimiento y la fotosíntesis del alga invasora Rugulopteryx okamurae (Dictyotales,
Ochrophyta). Contribuciones al conocimiento de las Especies Exóticas Invasoras. GEIB 6 (90), 93.
Ruitton, S., Blanfuné, A., Boudouresque, C. F., Guillemain, D., Michotey, V., Roblet, S., Thibault, D.,
Thibaut, T., & Verlaque, M. (2021). Rapid Spread of the Invasive Brown Alga Rugulopteryx okamurae in
a National Park in Provence (France, Mediterranean Sea). Water 13 (16), 2306.
Salido, M., & Altamirano, M. (2021). Variabilidad temporal de la morfología e invasividad de
Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, Ochrophyta) en el estrecho de Gibraltar. III Congreso de Jóvenes
Investigadores del Mar, Motril, 166‐167.

Ao dispor para prestar qualquer informação adicional.
Obrigado e melhores cumprimentos,
João Faria
Post‐Doc Researcher
University Azores/ CIBIO
Office N.03.14/ A.201
(+351) 917790043

From: Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt>
Date: Thursday, 14 July 2022 at 12:43
To: João Faria de Oliveira Santos <joao.fo.santos@uac.pt>
Cc: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt>
Subject: Solicitação de audição na CAPADS dia 22 de julho de 2022
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Edite Azevedo
Assunto:
Anexos:

FW: CAPADS - Projeto de Resolução - Implementação urgente de medidas para combater o impacto
da alga Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos
Protocolo_FA_Açores_2022+(alga+invasora)_VF_signed.pdf

De: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt>
Enviada: 11 de agosto de 2022 15:59
Para: Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt>
Cc: app <app@alra.pt>
Assunto: FW: CAPADS ‐ Projeto de Resolução ‐ Implementação urgente de medidas para combater o impacto da alga
Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos
Remeto para que seja dado conhecimento aos Deputados da CAPADS.
Melhores cumprimentos,
José Gabriel Eduardo
Deputado – Partido Socialista
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Tel. 964 077 344 | E‐mail: jeduardo@alra.pt

De: GRA | Assuntos Parlamentares <assuntosparlamentares.gra@azores.gov.pt>
Enviada: 11 de agosto de 2022 15:29
Para: Jose Eduardo <jeduardo@alra.pt>
Cc: Adalberto B. Couto <Adalberto.B.Couto@azores.gov.pt>; Bernardo A. Oliveira <Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt>
Assunto: CAPADS ‐ Projeto de Resolução ‐ Implementação urgente de medidas para combater o impacto da alga
Rugulopteryx okamurae nos ecossistemas marinhos

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável,
Conforme solicitado, no âmbito da audição realizada sobre o Projeto de Resolução n.º 130/XII ‐
"Implementação urgente de medidas para combater o impacto da alga Rugulopteryx okamurae nos
ecossistemas marinhos", no passado mês de julho, encarrega‐me o Exmo. Senhor Secretário Regional do
Ambiente e Alterações Climáticas de proceder ao envio do Protocolo de Colaboração, assinado entre esta
Secretaria e o Fundo Ambiental, referente ao “Estudo sobre o Controlo da Proliferação da Alga Invasora
(Rugulopteryx Okamurae) nas Zonas Costeiras dos Açores e Determinação de Possíveis Aplicações da
Mesma”.
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Melhores cumprimentos
Gabinete do Secretário Regional
Assuntos Parlamentares
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública
Tel: (+351) 296 301 100 | Email: assuntosparlamentares.gra@azores.gov.pt
Rua de São João, 47 - 9504-533 Ponta Delgada | São Miguel – Açores
https://portal.azores.gov.pt/web/srfpap

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: O conteúdo desta mensagem e de todos os ficheiros, caso existam, são
confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação privilegiada.
É estritamente interdito: a publicação, distribuição, impressão, uso ou cópia não autorizada da mensagem ou dos seus
anexos. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio eletrónico, para o endereço
acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigado pela sua colaboração.
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
ESTUDO SOBRE O CONTROLO DA PROLIFERAÇÃO DE ALGA INVASORA (RUGULOPTERYX OKAMURAE) NAS ZONAS
COSTEIRAS DOS AÇORES E DETERMINAÇÃO DE POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA MESMA
Entre:
O FUNDO AMBIENTAL, com o NIPC 600 086 992, sito na Rua de “O Século” n.º 63 – 2.º, 1200-433 Lisboa, neste ato representado
pela Secretária-Geral do Ambiente, Maria Alexandra Martins Ferreira de Carvalho, nomeada pelo Despacho n.º 6782/2018,
de 27 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 133, de 12 de julho de 2018, por inerência Diretora do Fundo,
no uso da competência própria prevista na alínea i) do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12 de agosto,
alterado pelo Decreto Lei n.º 114/2021, de 15 de dezembro, doravante designado por Primeiro Outorgante ou Fundo;

E
A Região Autónoma dos Açores, através da SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS/DIREÇÃO REGIONAL
DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DOS RECURSOS HÍDRICOS, com

o NIPC 600 087 514, com sede na Avenida Antero de Quental,

9C, 2.º piso, 9500-160, Ponta Delgada, neste ato representada pelo Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas,
Alonso Teixeira Miguel, nomeado pelo Decreto do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores n.º
2/2020/A, de 24 de novembro, doravante designado por Segundo Outorgante.
Conjuntamente designados por “Partes”.
Considerando que:
a) O Fundo tem por finalidade apoiar políticas ambientais para a prossecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável,
contribuindo para o cumprimento dos objetivos e compromissos nacionais e internacionais, designadamente os relativos
às alterações climáticas, aos recursos hídricos, aos resíduos e à conservação da natureza e biodiversidade, financiando
entidades, atividades ou projetos que cumpram os objetivos enunciados no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42-A/2016, de 12
de agosto, alterado pelo Decreto Lei n.º 114/2021, de 15 de dezembro;
a) A Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas é o departamento do Governo Regional da Região Autónoma
dos Açores com competência em matéria de ambiente, ordenamento, gestão, conservação e proteção do património
natural e paisagístico, ordenamento e gestão da orla costeira das ilhas do arquipélago dos Açores, valorização e
preservação do meio marinho costeiro, nos termos do artigo 14.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 6/2022/A, de 29
de abril, sendo a Direção Regional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos um serviço executivo daquele
departamento do Governo Regional;
b) Nos termos do n.º 4, do Quadro 4, do Despacho n.º 3143-B/2022, de 14 de março de 2022, publicado no Diário da
República n.º 51, Série II de 2022-03-14, na sua atual redação, incumbe ao Fundo apoiar, na área temática de Danos
Ambientais, o projeto de “Estudo sobre o Controlo da Proliferação de alga invasora (Rugulopteryx okamurae) nas Zonas
Costeiras dos Açores e Determinação de Possíveis Aplicações da Mesma”, mediante protocolo a celebrar com a Secretaria
Regional do Ambiente e Alterações Climáticas do Governo Regional dos Açores;
c) A despesa tem enquadramento na classificação económica D.04.04.01.A0.41, do orçamento do Fundo, sob o cabimento
n.º FX42230519 e compromisso n.º FX52230973;
É celebrado o presente protocolo de colaboração técnica e financeira, que se rege pelas cláusulas seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA
OBJETO
O presente protocolo de colaboração técnica e financeira, doravante designado protocolo, visa regular os termos e condições
de natureza técnica e financeira da colaboração entre o Fundo e a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas
do Governo Regional dos Açores, no âmbito do apoio ao projeto de “Estudo sobre o Controlo da Proliferação de alga invasora
(Rugulopteryx okamurae) nas Zonas Costeiras dos Açores e Determinação de Possíveis Aplicações da Mesma”, de acordo a
Memória Descritiva apresentada no anexo ao presente protocolo e que dele faz parte integrante.

CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES DO FUNDO
Constituem obrigações do Fundo:
a) Executar de modo adequado as suas responsabilidades, incluindo as suas obrigações de informação, de cooperação,
de pagamento e outras expressamente previstas no presente protocolo;
b) Prestar e disponibilizar informação, documentos e orientações necessários à execução do presente protocolo;
c) Assegurar o financiamento necessário à execução do presente protocolo, nos termos da Cláusula Sétima.

CLÁUSULA TERCEIRA
DIREITOS DO FUNDO
O Fundo pode, a todo o tempo e pela forma que considerar conveniente,
a) Verificar a execução técnica, operacional e financeira do protocolo;
b) Exigir a devolução das verbas não utilizadas, ou para as quais não seja apresentado comprovativo da correspondente
despesa.

CLÁUSULA QUARTA
OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO
Constituem obrigações do Beneficiário:
a) Assegurar com zelo e diligência a execução das atividades e metas constantes do anexo ao presente protocolo;
b) Afetar à execução do presente protocolo, os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e
adequados, sem prejuízo das limitações legais ou financeiras a que esteja sujeita;
c) Disponibilizar ao Fundo, informação relevante sobre indicadores de realização e de resultados das operações, nos
termos do n.º 3 da Cláusula Sexta;
d) Zelar pela boa organização dos processos de gestão documental, informática ou outra, comprometendo-se a
disponibilizá-los às entidades a quem incumbe a fiscalização, inspeção ou auditoria, assegurando a sua manutenção
até à cessação do presente protocolo e nunca por um período inferior a 10 anos;
e) Proceder ao reembolso das verbas não utilizadas, no prazo máximo de 30 dias após notificação do Fundo para o efeito,
de acordo com o previsto no presente protocolo;
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f) Comunicar imediatamente ao Fundo, todas as situações técnicas ou financeiras que afetem o normal desenvolvimento
do protocolo e que possam comprometer o cumprimento do prazo estabelecido no plano de trabalhos aprovado;
g) Fazer referência ao Fundo, em todas as ações de divulgação pública do projeto ou equipamentos adquiridos;
h) Elaborar o relatório final de execução das atividades e/ou projetos desenvolvidos durante a vigência do presente
protocolo, acompanhado dos comprovativos da execução física e financeira, o qual deve ser submetido aos órgãos de
direção do Fundo, até 15 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEXTA
COMISSÃO DE GESTÃO DO PROTOCOLO
1. É criada uma Comissão de Gestão do Protocolo (adiante CGP), a qual tem por missão promover e acompanhar a sua
execução;
2. A CGP é constituída por dois representantes de cada uma das partes:
a) São designados representantes do Fundo, Catarina Pinheiro e Diogo Alfaro;
b) São designados representantes da SRAAC, Emanuel Bruno Teixeira Barcelos, na qualidade de Diretor Regional do
Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos, e Teresa Maria Escobar da Silva, na qualidade de Diretora do
Gabinete de Planeamento e Promoção Ambiental.
3. Compete, designadamente, à CGP:
a) Reunir, sempre que necessário;
b) Convidar entidades externas, sempre que considere pertinente para o desenvolvimento dos trabalhos;
c) Acompanhar e monitorizar a execução do presente protocolo, de acordo com o cronograma e programação
apresentada em anexo, com enfoque na evolução dos trabalhos, eventuais obstáculos e coordenação de esforços;
d) Propor a adoção de medidas tidas por necessárias ao bom e completo cumprimento do presente protocolo.

CLÁUSULA SÉTIMA
FINANCIAMENTO
1. Para efeitos de financiamento do projeto constante do anexo ao presente protocolo, o Fundo obriga-se a transferir para o
beneficiário, o montante de 200 000€ (duzentos mil Euros), devendo a totalidade da verba ser transferida através de uma
única tranche.
2. Caso a beneficiária não execute as atividades previstas no presente protocolo, deve proceder ao reembolso do montante
em causa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após receção da notificação do Fundo para o efeito.

CLÁUSULA OITAVA
DEVER DE CONFIDENCIALIDADE
1. Todas as informações resultantes do desenvolvimento da colaboração decorrente do presente protocolo são de natureza
confidencial, só podendo ser utilizadas para os fins a que se destinam e não podendo ser reveladas a terceiros sem prévia
deliberação das Partes.
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2. As Partes devem assegurar que os seus trabalhadores e colaboradores respeitam a obrigação de confidencialidade
prevista no número anterior.

CLÁUSULA NONA
ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO
Qualquer alteração ao presente protocolo no decurso da sua execução ou prorrogação será objeto de acordo prévio entre as
partes e convertida em adenda, a qual só terá validade após a aprovação pelos órgãos de direção de ambas as entidades.

CLÁUSULA DÉCIMA
RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO
1. A qualquer das partes é conferido o direito de resolução do protocolo, em caso de incumprimento pela outra parte, quando
notificada por escrito, esta não reponha o cumprimento em falta, no prazo de 10 (dez) dias.
2. Em caso de incumprimento, o Fundo pode exigir a devolução total ou parcial das verbas transferidas.
3. Não serão considerados fatores de incumprimento os que resultem de casos fortuitos ou de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR
1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidades se, por caso fortuito ou de força maior, for impedido de cumprir as
obrigações assumidas no protocolo.
2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento imprevisível e excecional,
independente da vontade das partes e que não derive de falta ou negligência de qualquer delas.
3. A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra parte, bem como
informar o prazo previsível para restabelecer a situação.
4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
1. As comunicações e notificações entre as partes devem ser efetuadas por via eletrónica para os seguintes contactos:
a) Fundo Ambiental: geral@fundoambiental.pt; catarina.pinheiro@fundoambiental.pt; diogo.alfaro@fundoambiental.pt
b) SRAAC: info.sraac@azores.gov.pt; emanuel.bt.barcelos@azores.gov.pt; teresa.me.silva@azores.gov.pt.
2. Qualquer alteração às informações de contacto referidas no número anterior deve ser comunicada à outra parte no prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
3. Os relatórios e respetivos comprovativos, previstos nas alíneas Cláusula Quinta do presente protocolo devem ser
submetidas ao Fundo através da plataforma do Fundo Ambiental - https://www.fundoambiental.pt/protocolos-fa.aspx ;
4. Os acessos à plataforma referida no número anterior serão disponibilizados aquando da assinatura do presente protocolo.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DÚVIDAS NA INTERPRETAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO PRESENTE PROTOCOLO
As partes acordam em conjugar esforços e recursos para que quaisquer dúvidas relacionadas com a interpretação e a
execução do presente protocolo sejam solucionadas por consenso e no mais curto espaço de tempo possível, dentro do
princípio da interpretação mais favorável às finalidades expressas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
FORO COMPETENTE
Para a resolução de qualquer litígio decorrente da execução do presente protocolo é competente o Tribunal Administrativo de
Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
PRODUÇÃO DE EFEITOS E VIGÊNCIA
O presente protocolo produz efeitos à data da sua assinatura e vigora até 31 de dezembro de 2023, sem prejuízo do
cumprimento de todas as obrigações nele previstas.
O presente protocolo, que vai ser outorgado com assinatura eletrónica qualificada.

Primeiro Outorgante

Segundo Outorgante

Alexandra Carvalho
(Diretora do Fundo Ambiental)

Alonso Teixeira Miguel
(Secretário Regional do Ambiente e Alterações
Climáticas)
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ANEXO
ESTUDO SOBRE O CONTROLO DA PROLIFERAÇÃO DE ALGA INVASORA (RUGULOPTERYX OKAMURAE) NAS ZONAS
COSTEIRAS DOS AÇORES E DETERMINAÇÃO DE POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA MESMA
MEMÓRIA DESCRITIVA

NOME DO PROJETO: «ESTUDO SOBRE O CONTROLO DA PROLIFERAÇÃO DE ALGA INVASORA (RUGULOPTERYX OKAMURAE) NAS ZONAS
COSTEIRAS DOS AÇORES E DETERMINAÇÃO DE POSSÍVEIS APLICAÇÕES DA MESMA»
Valor do Projeto: € 200.000,00
Duração do Projeto: Até 31 de dezembro de 2023

Objetivo:
O projeto «Estudo sobre o Controlo da Proliferação de alga invasora (Rugulopteryx okamurae) nas Zonas Costeiras dos
Açores e Determinação de Possíveis Aplicações da Mesma» pretende desenvolver, em colaboração com a Universidade dos
Açores, um estudo aprofundado de conhecimento da ecologia e ciclo de vida da espécie. O estudo em questão terá, também,
como objetivo a avaliação do potencial de valorização da alga, a identificação das zonas mais vulneráveis aos seus impactes
e, por último, a indicação das principais linhas de ação que permitam mitigar e minimizar dos efeitos desta alga. Com o projeto
pretende-se, ainda, adquirir equipamento específico para a limpeza das zonas balneares da ilha do Faial, como única forma
de garantir a limpeza dos areais e minimizar os consequentes impactos na saúde pública e na fruição destes espaços.
Salienta-se que o projeto em causa assume especial importância para a Região Autónoma dos Açores, em virtude do caráter
invasor desta alga, sobejamente conhecido noutros locais do mundo, obrigando assim a uma rápida ação por parte das
entidades governamentais, de forma a compreender localmente a dinâmica da espécie e assim desenvolver e implementar
as ações que minimizem os seus efeitos.

Enquadramento:
Desde o ano de 2019 que foi detetada pela primeira vez nos Açores a presença de uma alga castanha, que se crê tratar da
espécie Rugulopteryx okamurae, uma alga com carater invasor, de rápida proliferação e crescimento e com uma estratégia
reprodutiva extremamente eficaz.
Os efeitos desta macroalga fazem-se sentir especialmente no pacífico, de onde é originária, no mediterrâneo e no atlântico
norte, pela sua enorme eficácia em ocupar os fundos marinhos rochosos, aproximadamente até aos 40m de profundidade,
com uma taxa de ocupação entre os 80 e os 100% da superfície do fundo marinho.
Nos Açores, os efeitos desta espécie são notórios essencialmente nas ilhas de São Miguel, Faial, Pico e Graciosa, sendo que
um dos principais impactes causados derivam dos arrojamentos massivos, que impedem a fruição dos espaços costeiros,
com especial destaque para as zonas balneares.
Por esse mesmo motivo, o Governo Regional dos Açores, tem manifestado grande preocupação na necessidade de agir
atempadamente, por via de uma abordagem científica, com vista ao conhecimento do comportamento da espécie na Região.
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Ao nível da saúde pública, o arrojamento das algas, especialmente junto a aglomerados urbanos e em zonas de difícil acesso,
tem provocado grande consternação da população, pelo cheiro intenso e desagradável gerado no processo de decomposição
da mesma. Também ao nível da biodiversidade, o surgimento de uma espécie com este comportamento, levanta questões
profundas relativas à perda de biodiversidade e destruição de habitats marinhos, com impactos ao nível da atividade piscatória.
Além deste problema, esta espécie constitui também uma ameaça às espécies autóctones, aos habitats e ecossistemas, uma
vez que induz sérias alterações nos habitats naturais do fundo do mar, cujas perdas podem ser irreversíveis.
No capítulo do turismo, receia-se que a ação da alga cause sérios prejuízos à imagem dos Açores, enquanto destino turístico
de excelência e ambientalmente sustentável.
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