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PROJECTO FORWARD   
 

Acta da 1.ª Reunião  
 
Data: 16 de Abril de 2010 
 
Local: ARH Algarve, Rua do Alportel, nº 10 – 2º, 8000-293 Faro 
 
Horário: 09.30 - 16.00 
 
Presenças: 
 

Nome Entidade Email  

Valentina Calixto ARH Algarve/POLIS presidencia@arhalgarve.pt 
vcalixto@arhalgarve.pt 

VC 

Paulo Cruz ARH Algarve pcruz@arhalgarve.pt PC 
Paula Noronha ARH Algarve pnoronha@arhalgarve.pt  
Alexandre Furtado ARH Algarve afurtado@arhalgarve.pt  
Anabela Rebelo ARH Algarve arebelo@arhalgarve.pt  
Edite Marques ICNB/PNRF pnrf.marques@icbn.pt  
Doril Seruca Direcção Regional 

de  Agricultura 
(a completar)  

Maria Teresa de Jesus POLIS Ria Formosa mtjesus@parqueexpo.pt MTJ 
João Arantes e Oliveira POLIS Ria Formosa aoliveira@parqueexpo.pt  
Elsa Caetano POLIS Ria Formosa ecaetano@parqueexpo.pt EC 
Carlos Vale IPIMAR cvale@ipimar.pt CV 
Domitilia Matias IPIMAR dmatias@ipimar.pt DM 
Miguel Caetano IPIMAR mcaetano@ipimar.pt MC 
Florbela Soares IPIMAR fsoares@cripsul.ipimar.pt FS 
João Pedro Nunes CESAM/UAveiro jpcn@ua.pt JPN 
João Lencart e Silva CESAM/UAveiro j.lencart@ua.pt JDL 
João Gomes Ferreira IMAR-FCT UNL joao@hoomi.com JGF 
Camille Saurel IMAR-FCT UNL camillesaurel@hotmail.com CS 
Laudemira Ramos Consultora miriam@ecowin.org LR 
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Agenda: 
 

• Apresentação de participantes: POLIS, ARH, Equipas de projecto 
• Enquadramento POLIS (VC/LR) 
• Objectivos gerais do FORWARD, exemplos relevantes (JGF/CV) 
• Recursos renováveis na Ria - CV 
• Bacia hidrográfica, cargas, exemplos relevantes – JPN 
• Circulação, modelação hidrodinâmica, exemplos relevantes – JDL 
• Bivalves, modelação, exemplos relevantes – CS 
• Ferramentas de gestão – JGF 
• Expectativas, aspectos críticos – POLIS 
• Discussão geral sobre expectativas e capacidade do FORWARD de ir ao 

encontro das mesmas 
• Tipos de produtos e perguntas 
• Acompanhamento técnico, envolvimento nas equipas, transferência de 

conhecimentos, etc 
• Gestão e participação: steering committee, core committee, comissão de 

acompanhamento (oversight), stakeholders, website 
• Logistica, reunioes, etc 
• Marcação da próxima reuniao, fecho 

 
Decisões e “action points” 
  

Houve acordo relativamente à metodologia de desenvolvimento do projecto, 
apresentada pela equipa. 

Acordou-se também na importância de uma larga participação pública do 
projecto e na necessidade de envolvimento directo das Associações de aquacultores 
da Ria. Nesse sentido, estabeleceu-se o seguinte: 
 

• Divulgação do Projecto na EXPOMAR, que decorre na cidade de Olhão, de 
28 de Abril a 2 de Maio de 2010. Para isso a Equipa de Projecto ficou de 
enviar, de imediato, um pequeno texto de suporte para integrar na área de 
exposição do POLIS Ria Formosa; 

• O POLIS Ria Formosa irá dirigir um ofício às Associações de Aquicultores, 
dando conhecimento do início do projecto FORWARD e da sua divulgação 
na EXPOMAR, pedindo também a designação de um representante para 
acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos; 

• Preparação de uma nota de imprensa; 
• O “síte” do POLIS Ria Formosa disponibilizará informação ao público, à 

medida que for enviada pela equipa de projecto; 
• O projecto será apresentado na Aquaculture Europe 2010, a realizar no 

Porto, 5-8 de Outubro 2010. 
 

Institui-se também a criação de uma Comissão de Acompanhamento (CA), que 
integrará as entidades nacionais e regionais com interesse no projecto. A primeira 
reunião será uma reunião alargada, com a presença de todas essas entidades. 

A ARH do Algarve irá designar um técnico que funcionará como ponto focal na 
ligação com a equipa de projecto. 

A composição das reuniões seguintes poderá ser avaliada em função das 
matérias a abordar. 

O número e frequência de reuniões plenárias a realizar será definido mediante 
proposta da equipa de projecto. 
 


