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Janeiro é sempre um mês especial para mim. Arrumam-se os
papéis e as contas do ano anterior, juntamos-nos para fazer o balanço das
atividades, pensamos sobre o que correu melhor e identicamos as áreas em
que precisamos intervir. É o mês em que tiramos algum tempo para reetir e isso
implica olhar para trás, mas sobretudo sonhar para a frente.
2019 foi um ano especial para a nossa associação! Pessoalmente quei
extremamente entusiasmado por participar no concurso da European Outdoor
Association e, como devem imaginar, por termos ganho! Se o apoio nanceiro foi
indiscutivelmente importante para as nossas ações, o reconhecimento do valor
do nosso trabalho e do nosso potencial para Fazer Acontecer, trouxe a todos os
nossos membros e voluntários uma motivação renovada.
Lançámos ainda outros projetos, como o Crescer pelo Mar ou Um Mar de
Microplásticos, nos quais vamos trabalhar em 2020 com aquele brilhozinho nos
olhos de quem vê terra após uma travessia oceânica. Partimos para este novo
ano cheios de ideias mas sobretudo acompanhados por parceiros novos, que tal
como nós, querem fazer do mundo um local melhor, seja intervindo em terra ou
no mar.
Acredito que o segredo do sucesso da AECO e do movimento que estamos a
gerar já a nível internacional, é esta noção de que todas as mãos contam, porque
juntos somos mais. Portanto, quando nos momentos mais difíceis nos
questionamos se o nosso trabalho fará a diferença, não nos podemos esquecer
que a resposta é um sonoro : Sim! O nosso trabalho, por mais humilde que seja
fará a diferença. Em 2019 conseguimos, através dos nossos voluntários,
recolher uma média de 10 toneladas de lixo. Essa é uma conquista da qual só
podemos estar orgulhosos!
Em nome dos membros da AECO, quero agradecer a todos a vossa
colaboração. Jamais teríamos chegado tão longe se não estivessemos juntos.

Ricardo Barradas
Presidente Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos
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1. Enquadramento Institucional

A RTV - Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos é uma associação sem ns lucrativos
que conta na sua génese com um conjunto de pessoas relacionadas prossionalmente com a formação,
turismo náutico e investigação, nas mais diversas áreas do saber, e que do ponto de vista pessoal
partilham uma paixão comum pelos mares e uma preocupação com a conservação da natureza. A AECO
tem pólos de ação diversicados podendo os seus objetivos ser sistematizados da seguinte forma:
a.

Organizar e promover ações de carácter formativo, de forma isolada ou em parceria com
entidades relevantes, nas seguintes áreas: conservação, biodiversidade, sistemática,
recursos naturais, ecoturismo e turismo da natureza, empreendedorismo responsável e
sustentabilidade, métodos e técnicas de investigação, recolha e análise de dados, bem
como outras que se revelem pertinentes no âmbito dos diversos projetos englobados nas
alíneas anteriores;

b.

Apoiar a produção e divulgação de conhecimento cientíco relacionado com os
oceanos e as comunidades que nele se baseiam, através, designadamente, da cedência
de infra-estruturas, equipamentos, materiais e recursos humanos necessários para a
prossecução de projetos de investigação;

c.

Promover turismo cientíco ou de conhecimento, responsável e sustentável, com vista
a sensibilizar para a importância da gestão e desenvolvimento sustentável dos recursos
hídricos e das comunidades autóctones diretamente ou indiretamente dependentes de
atividades piscatórias;

d.

Realizar projectos de voluntariado e/ou enriquecimento curricular, que visem
exclusivamente ou em paralelo com outros temas, a proteção e conservação da natureza,
assentes numa política de concertação entre entidades públicas e privadas, com vista à
denição de objetivos, organização, cedência de recursos e avaliação de resultados.

O presente documento integra uma súmula das atividades realizadas durante o ano de 2019 para cada
um destes pólos de ação, As atividades estão organizadas por projeto, já que é desta forma que foram
planeadas e implementadas. Sempre que aplicável, são apresentados os balanços nanceiros dos
respetivos projetos. A não inclusão de dados nanceiro na apresentação do projeto, implica que os
eventuais custos e investimentos efetuados, foram absorvidos pelo normal funcionamento da
associação. Não obstante, os projetos que tenham sido alvo de quaisquer apoios monetários por parte de
entidades terceiras, contemplam sempre informação nanceira.
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2. Sumário de Atividades

A

ESCOLA NÁUTICA

FORMAÇÃO

passou por um período de consolidação durante o ano de 2019. A par

da oferta de formação na náutica de recreio a motor, que continuou numa dinâmica de crescimento com
o aumento do número de alunos, procurámos durante o mesmo ano apostar na área da vela, com a
oferta de novos produtos. Foram preparados três programas de expedições offshore - Marrocos, Cádiz e
Guadiana, e efetuadas duas viagens experimentais. Assim, a marca Algarve Cruising Center intensicou o
ciclo de crescimento iniciado durante o ano de 2018 com um incremento aproximado de 55% no número
de certicações emitidas.
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Após tomarmos conhecimento através de alunos da nossa escola que alguns representantes de
entidades locais reportavam dúvidas quanto à validade das nossas certicações, surgiu a necessidade de
claricar esta matéria. Após inúmeras tentativas de contacto com a DGRM através dos canais disponíveis e
perante a ausência de respostas válidas, tivemos que iniciar um processo legal de pedido de
reconhecimento dos certicados ICC (International Certicate of Competence) que emitimos através da
International Yacht Training.
Os certicados ICC foram criados ao abrigo da resolução 40 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas (UNECE) com o intuito de democratizar e garantir a liberdade de movimento dos navegadores de
recreio no espaço europeu, garantindo o reconhecimento das suas habilitações em todos os países
membros. Ainda que Portugal não pertença ao grupo de signatários da referida resolução, está previsto no
artigo 39 do decreto - lei 93 / 2018 que “As cartas de navegador de recreio ou os documentos equivalentes
emitidos pelas administrações dos Estados-membros da UE são automaticamente reconhecidos em
Portugal”.
Neste momento o processo está em curso, sem ter sido possível obter por parte da equipa legal
qualquer estimativa quanto à duração do processo, nem quanto ao seu custo. Internamente esta é uma
situação que gera alguma preocupação já que, para além do impacto que estes custos poderão ter na
saúde nanceira da associação, o não reconhecimento destas licenças europeias no nosso país poderá
por em causa a marca Algarve Cruising Center, uma das fontes de nanciamento das nossas atividades.
Participámos durante na Algarve Nature Week promovida pela Região de Turismo do Algarve. A
nossa participação consisitiu na oferta de batismos de vela para participantes na ação. Ao todo foram
integrados 40 participantes nas quatro sessões que realizámos. Cada sessão teve a duração aproximada
de 3 horas e contemplou uma breve introdução ao parque natural da ria Formosa e à necessidade de
adotar comportamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental.
Durante 2019 foi ainda preparada uma potencial parceria com a Universidade do Algarve no
âmbito do lançamento de um novo programa de mestrado em Desporto no Turismo. A concretizarse, esta parceira consistirá na disponibilização de recursos humanos e materiais para a implementação
dos conteúdos programáticos do referido programa formativo.
Operacionalmente continuámos a beneciar da cedência a título gratuito de embarcações tanto de
vela como motor, sendo contudo de referir que a parceria com o proprietário do Cruiskeen, Stephen
Oxley, não irá ser renovada em 2020. Acresce que apesar de não terem sido contratados recursos
humanos especializados durante o ano de 2019, a sua contratação está já assegurada em 2020.
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2. Sumário de Atividades

FORMAÇÃO
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O projeto

CRESCER PELO MAR

que tem como objetivo central desenvolver atividades

formativas com jovens em idade escolar, provenientes de comunidades piscatórias ou sinalizados e
integrados em instituições de acompanhamento. integra também os seguintes objetivos especícos:.
(1.) Capacitar jovens em idade escolar especicamente para o desempenho de atividades
prossionalizantes, dotando-os de qualicações técnico-prossionais em áreas relacionadas com o mar;
(2.) Melhorar competências pessoais e sociais de jovens em idade escolar provenientes de
comunidades especícas, que contribuam para minimizar potenciais impactos negativos do seu
background socioeconómico e que lhe permita uma melhor adaptação a contextos prossionais
especícos;
(3.) Fomentar novas abordagens ao mar enquanto recurso, mais sustentáveis e inovadoras, através da
colaboração em atividades náuticas de lazer, competição e investigação;
(4.) Promover a sustentabilidade futura dos oceanos através da sensibilização da comunidade em
geral e da população escolar sobre a problemática dos macro e micro plásticos.
Idealizado durante o ano de 2018, este projeto beneciou de um investimento considerável durante o
ano de 2019. Com efeito, foram feitas diversas reuniões de apresentação do projeto Crescer pelo Mar
que culminaram com a realização de novas parceiras. Para além do protocolo existente com a
Associação de Proteção à Rapariga e à Família (APRF) foi assinado um protocolo de colaboração também
com a Associação de Moradores da Iha da Culatra (AMIC), para integração de um grupo de jovens desta
comunidade.
Paralelamente foi preparada e ocializada uma candidatura ao programa operacional Mar 2020 com
o intuito de obter nanciamento para as diversas atividades que o projeto contempla. A realização desta
candidatura implicou naturalmente uma denição ainda mais precisa do projeto, nomeadamente no que
diz respeito a atividades e conteúdos programáticos a integrar nas ações de formação.
Assim, o projeto nal contempla nove (9) ATIVIDADES :
1. Desenvolvimento de conteúdos e materiais pedagógicos multimédia de suporte;
2. Formação modular certicada de desenvolvimento pessoal e prossional;
3. Treino de mar em embarcações a motor e em vela cruzeiro;
4. Participação em regata do circuito ANC;
5. Expedições à vela para recolha e análise de micro plásticos;
6. Workshops de sensibilização ambiental em escolas;
7. Ações de promoção para captação investimento em futuras ações;
8. Campanha de marketing digital;
9. Equipa de gestão de projeto – recursos humanos da entidade promotora.
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2. Sumário de Atividades

FORMAÇÃO

Ao nível dos conteúdos, a formação terá ao todo cinco módulos num total de 796 horas de formação
distribuídas ao longo de dois anos 2020 / 2021.

§
§
§
§

Módulo A
Certicação no Governo de Embarcações a Motor (Power Boat)
Navegação (manobras a motor; ancoras e manobras fundeio; cartograa e projeções);
Noções básicas (terminologia náutica; inglês técnico; tipologia embarcações; cabos e nós);
Segurança (procedimentos de homem ao mar; regras para evitar abalroamentos);
Operador VHF.
Módulo B
Técnico Marítimo-Turística

§
§
§
§
§
§

Embarcações à vela cruzeiro;
Embarcações à vela oceânica;
Manobra e governo de embarcações a motor;
Mecânica e manutenção embarcações;
Inglês técnico;
Interpretação e conservação do património natural e cultural (observação golnhos, etc.).

§
§

Módulo C
Desportos Náuticos, Cond. física e Segurança meio aquático
Embarcações à vela competição (regata);
Outros desportos náuticos (mergulho, canoagem, SUP, surf);

§
§
§

Módulo D
Cidadania Ambiental
Literacia ambiental - consumo e gestão de resíduos;
Comunicação para a sensibilização ambiental;
Organização ações de conservação.
Módulo E
Marketing pessoal e prossional

§
§
§

Networking e liderança;
Imagem e marketing pessoal;
Comunicação interpessoal.
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Tal com o previsto na plano de atividades de 2019, foi possível realizar as primeiras ações lúdicopedagógicas com jovens ao abrigo do projeto Crescer pelo Mar. Que face à integração de novos
parceiros, juntaram as raparigas provenientes da Associação de Proteção à Rapariga e à Família (APRF)
com os jovens da comunidade piscatória da Culatra. Foram realizadas durante o ano de 2019, cinco saídas
de mar para treino de vela.
O projeto terá continuidade durante o ano de 2020, embora os moldes da sua concretização estejam
dependentes da angariação de nanciamento. Paralelamente à candidatura realizada aos fundos
comunitários mencionados, estamos ainda a analisar a possibilidade de recorrer ao nanciamento de
outras entidades como o IPDJ, o Banco BPI ou a Fundação Montepio.
A angariação de um apoio nanceiro estrutural é considerada determinante para esta primeira edição
do projeto, já que deverá suportar todo o esforço inicial de desenvolvimento de conteúdos e materiais.
Acresce que estão contempladas no conjunto das atividades candidatas a este nanciamento inicial, um
conjunto de apresentações públicas do projeto cuja ambição é precisamente a de angariar nanciamento
privado para suportar as edições subsequentes do projeto. Efetivamente, numa primeira sessão de
apresentação pública do projeto realizada no dia 24 de Setembro, nas instalações da AFRF foi
possível identicar pelo menos três empresas que demonstraram interesse em colaborar,
nomeadamente:
Zembe - Distribuição e Soluções de Material Elétrico;
DC-PV Decentralized Photovoltaics;
DESCOMUNAL • Agência Criativa e Estratégica.
O plano de atividades para 2020 apresenta mais informação sobre as atividades previstas no âmbito
deste projeto.
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2. Sumário de Atividades

VOLUNTARIADO / ENR. CURRICULAR

AREA 1 14.972 M2 | PERIMETER 556M

AREA 2 18.892 M2 | PERIMETER 1021m

AREA 3 200.868 M2 | PERIMETER 2054m
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As campanhas de limpeza, iniciadas em 2015 ocorrem com uma periodicidade anual, na ilha da
Culatra. Estas atividades tem contado ao longo de todas as edições com os apoios da AMIC (Associação
de Moradores da Ilha da Culatra) e do agrupamento de Escolas Tomás Cabreira. Desde 2018 que temos
também contado com o apoio do Município de Faro para apoio no transporte dos voluntários para a ilha.
Tem sido estes apoios que têm garantido a concretização destas campanhas de limpeza cujo sucesso é
inquestionável, tanto pelo seu contributo para a conservação do parque natural como para a
sensibilização das comunidades de locais e de visitantes.
Tivemos oportunidade de replicar em 2019 a CAMPANHA DE LIMPEZA ANUAL na ilha
da Culatra. Reunimos em Junho e Julho 134 voluntários nas diversas ações de limpeza terrestres,
realizadas em 3 áreas especícas (consultar a página anterior). Perante a falta de meios para pesar os
detritos recolhidos, procedemos a uma caracterização em volume dos materiais (redes e outros
equipamentos de pesca, electrodomésticos, mobílias, lixo doméstico como garrafas e outras
embalagens) e estimamos que tenham sido recolhidas entre 7 a 12 toneladas de lixo. Organizámos ainda
uma acção especial com a autoridade marítima para remoção de baterias submersas na ria Formosa. No
total foram removidas 3 baterias com um peso total de 150Kg. Todo este sucesso tem sido, como se pode
vericar pelas imagens apresentadas na página anterior, reportado de forma consistente pela
comunicação social, o que tem contribuído também para aumentar o alcance das nossas ações.
Paralelamente a estas ações de limpeza e, de acordo com a missão da AECO que integra no conceito
de vida marinha a promover, as “comunidades locais, dependentes de atividades piscatórias ou outras
atividades relacionadas com o mar”, a campanha de limpeza foi novamente acompanhada de ações
sociais em prol da comunidade local.
Este ano tivemos oportunidade de fazer uma ação de limpeza na escola primária, renovação da rede
exterior da escola, instalação de apoio para a mangueira também na escola, bem como obras de
reparação e manutenção no abrigo de pescadores e nas passadeiras de madeira na zona de apoio aos
pescadores. Todos os custos com materiais foram suportados por capitais próprios, tendo a marca
Xylazel fornecido vernizes por intermédio das lojas AKI, que nos patrocinou ainda com a oferta de lixas e
trinchas. Deverá referir-se ainda o apoio da CM Faro no valor de 500,00 euros utilizado para nanciar o
transporte dos voluntários para a ilha da Culatra no barco da carreira.
Por m, devemos mencionar o apoio do Centro de Ciência Viva do Algarve que além de apoiar na
divulgação da campanha de limpeza e angariação de voluntários, permitiu aos nossos voluntários visitar a
sua exposição com a contribuição simbólica da nossa parte de 1 euro por pessoa.

ANTES
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2. Sumário de Atividades

VOLUNTARIADO | ENR.CURRICULAR

Em 2019 tivemos ainda oportunidade de concorrer pela primeira vez a um nanciamento externo, i.e.,
por uma entidade terceira. O nanciamento foi alcançado através da vitória num concurso promovido pela
European Outdoor Conservation Association (EOCA). O projeto que idealizámos, intitulado

UP HANDS ON PLASTIC FREE RIA FORMOSA

HEADS

consistiu em três tipologias de

acções especícas: Limpeza / monitorização subaquática da população residente de cavalos marinhos;
Exposição itinerante de fotograa sobre o plástico e campanha de marketing digital com o intuito de
promover mudanças comportamentais da população.
O projeto na sua totalidade foi orçamentado em 31.750, 00 euros, sendo o montante de 18.250 euros
comparticipado pelo referido nanciamento da EOCA e o remanescente (13.500,00 euros) por capitais
próprios da associação.
Relativamente à execução da atividade de Limpeza / Monitorização subaquática, foram contratados 13
mergulhadores e equipamentos ao CCMAR – UALg . As ações decorreram ao longo de 7 dias durante os
quais foram recolhidos um total de 17.6 m3 de lixo marinho. Poderá encontrar-se em anexo o relatório de
execução realizado pela entidade contratada CCMAR, Ualg.
A exposição de fotograa intitulada “ Um Mar de Plástico” foi integralmente desenvolvida pela AECO e
abordou os desaos causados pela gestão dos resíduos sugerindo formas de contribuir para minimizar o
seu impacto. A exposição esteve ativa em Agosto e Setembro, um total de 28 dias no centro comercial
Forum Algarve, em Faro e no Centro Comercial Algarve Outlet em Olhão. Tivemos ainda oportunidade de
participar no festival Baixa Street Fest onde para além da exposição foi realizado um jogo didático com os
visitantes. A partir das estimativas de tráco dos locais onde a exposição esteve presente podemos
estimar que mais de 20 mil visitantes tiveram oportunidade de visitar a mesma. Poderão encontrar-se em
anexo réplicas dos cartazes utilizados.
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Por m, no que diz respeito aos detalhes da execução, foi planeada e está atualmente em fase de
execução uma campanha de marketing digital que contempla a realização de lmes e outros materiais
para publicar nas redes sociais com o intuito de estimular a adoção de comportamentos pro-ambientais
por parte da população. Dado que esta campanha está a decorrer e será concluída em 2020, apenas será
reportada no próximo relatório de atividades a publicar .

Por m, importa referir que a própria campanha para angariação de votos no concurso de acesso ao
nanciamento incrementou de forma signicativa a notoriedade da AECO. As tabelas apresentadas de
seguida sistematizam as ações realizadas no âmbito dessa mesma campanha e os respectivos
resultados.
ACÇÃO

CANAL

RESULTADO

Press Release

ImprensaRegional

Publicações online (RegiãoSul, Barlavento, Sic Notícias)

ImprensaNacional

ReportagemTV (Sic Notícias)

Publicações
Social Media

Facebook

Publicaçõesfollowers, inﬂuenciadores e politicos
Publicaçõesde parceiros, empresase outras instituições
(Universidades, etc.)

PublicaçõesBlog

aECOwebsite

Tráﬁco

Mailing

Lista contactos

Messagensindividuais enviadas

Instagram
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Imprensa

Publicaçõe
s de
followers,
inﬂuenciad
ores e
poíiticos

aECO
Publication
s

aECO
Publicaçõe
s

OUTLETS

LIKES SHAR COMEN
ES TÁRIOS

Jornal– Postal do Algarve (Website + Facebook)

112

47

4

125 k followers Facebook

Jornal- Barlavento (Website + Facebook)

112

574

11

29 k followers Facebook

Jornal– Jornaldo Algarve (Website + Facebook)

294

159

12

17k followers Facebook

Jornal- Regiãosul (Website + Facebook)

62

56

1

53k followers Facebook

Jornal– Sul Informação(Website + Facebook)

53

58

0

42k followers Facebook

Canal TV Website- Sic Noticias (Website +
Facebook)

2.3k

1.5k

75

42k followers Facebook

Canal TV– SICAlmoço ; SIC NOTÍCIAS
Notícias
da noite 06/04

NA

NA

NA

SIC 35% NacionalShare –
18% Cabo Share

Inﬂuenciador– FranciscoLuﬁnha Facebook

33

5

2

44 K followers

Inﬂuenciador– Vitor de Andrade Stories
Instagram

NA

NA

NA

17.4 K followers

Inﬂuenciador– SaraFigueiredo dos Santos
Stories Instagram

NA

NA

NA

31.4 k followers

Inﬂuenciador– Marta Gil Stories Instagram

NA

NA

NA

10.5 K followers

Inﬂuenciador– Pésna Lua Facebook

249

113

14

96 K followers

Político – Cristovão Norte Facebook

385

90

49

8.5 K followers

Website Blog post

NA

NA

NA

3k (website unique visitors)

Facebook 800 followers - Post 27-03

8

4

3

281

Facebook 1 K followers- Post 28-03

43

38

20

5.5K

Facebook 1.1 k followers- Post 03-04

751

723

96

81K

Facebook 1.4k followers- Post 05-04

89

66

23

11K

Facebook 2.0k followers- Post 06-04

93

94

4

5K

Facebook 2.3k followers- Post 09-04

373

662

59

76K

Facebook 2.7k followers- Post 10-04

228

164

31

18K

Instagram

NA

NA

NA

400 Followers Instagram

NA

42k followers
17k followers
4.6 K followers
12 K followers
7.3kfollowers
4.4 k followers
16.5 K followers
1 k followers
23.5k followers
22.9 K followers

Publicaçõe
s de
parceiros,
empresas
e outras
associaçõe
s

UALG Facebook
PALP 17k followers Facebook
SWELL Algarve Facebook
RIAS Facebook
Centro CiênciaViva Facebook
AssociaçãoVegan Portuguesa Instagram
IG Algarve Instagram
Greveclimáticaestudantil Instagram
Social Algarve Instagram
Visit Algarve Portugal Instagram

NA

NA

Mensagen
s pessoais
enviadas

NA

NA

NA

PARAMO
OUTDOOR

Facebook
Instagram
Newsletter

NA

NA

ALCANCE ESTIMADO

5k emails

NA

23 K followers
3.5 K followers
unknown

Com o intuito de promover a conservação dos oceanos, a AECO promove workshops de educação e
sensibilização ambiental em escolas ou outras entidades / associações. As apresentações realizadas em
2019 estiveram subordinadas ao tema

MAR DE PLÁSTICO

e conduziram os alunos numa

expedição à vela virtual, convidando-os a descobrir o impacto do lixo nos ecossistemas marinhos e nos
ambientes costeiros. Estas ações tiveram como objetivo consciencializar os participantes sobre sua
própria responsabilidade na preservação e conservação do ambiente, inspirando ações concretas de
consumo sustentável e tratamento de resíduos.
Foram realizadas ao todo quatro ações nas escolas Tomás Cabreira, Joaquim Magalhães, João de
Deus e The Academy, contabilizando um total aproximado de 250 a 300 participantes com idades
compreendidas entre os 12 e 18 anos.
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2. Sumário de Atividades

VOLUNTARIADO | ENR.CURRICULAR

I LIVE BY THE SEA INTERNATIONAL
YOUTH PHOTO AND FILM CONTEST organizado pela Today we Have. O lme presente a
Durante 2019 participámos ainda no concurso

concurso, intitulado O Jovem e o Mar, integrado na categoria etária 5 a 12 anos, foi um dos vencedores.
Como tal, foi apresentado publicamente no Dia Europeu do Mar (2 Maio) e no Dia Mundial dos Oceanos (8
Junho) em Lisboa, tendo o privilégio de ter sido visionado pelo Exmo. Presidente da República, Professor
Dr. Marcelo Rebelo de Sousa.
https://www.youtube.com/watch?v=-rA1QHdhZHk

2. Sumário de Atividades

APOIO À INVESTIGAÇÃO

O suporte à produção e divulgação de conhecimento cientíco tem vindo a materializar-se de
diferentes formas em função das solicitações dos nossos membros e parceiros. Para além de apoio
logístico, na recolha de amostras e outros dados dados, através da cedência de embarcações e outros
equipamentos, também já tivemos oportunidade de apoiar diretamente investigadores a divulgar os
resultados do seu trabalho.
Em 2019 tivemos oportunidade de idealizar e lançar formalmente o projeto

UM MAR DE

MICROPLÁSTICO que consiste no primeiro projeto de investigação promovido directamente pela
AECO, em parceria com a Universidade do Algarve e a CMVM. O projeto integra a recolha de resíduos ao
longo da costa sul da península Ibérica e tem como objectivos principais:
(a) monitorizar a propagação do lixo marinho nesta região, com especial enfoque no microplástico
(composto por partículas com dimensão inferior a 5 mm);
(b) contribuir para a conservação através de ações de limpeza offshore;
(c) gerar comunicação que contribua para sensibilizar a população em geral sobre a ameaça que o
microplástico representa para a sobrevivência do ecossistema marinho e, portanto, da espécie humana.
O projeto será executado apenas em 2020 pelo que poderá ser encontrada informação mais detalhada
do mesmo no plano de actividades do respectivo ano.
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3. Balanço Crítico

O balanço deste ano de atividade é obviamente positivo. Apesar de os diferentes projetos em curso
terem ciclos de maturação distintos, podemos armar que, do ponto de vista estratégico, este foi um
ano de viragem. A formalização de novas parcerias a par da conquista de uma maior notoriedade ao nível
regional, trouxe à AECO interessantes oportunidades e desaos. Efetivament, a exposição da associação
nos meios de comunicação nacionais, especialmente através da peça transmitida no Primeiro Jornal da
SIC, suscitou uma vaga de inscrições como voluntários por parte de residentes na região. Apesar de
muitas destas inscrições não se terem efectivamente concretizado com a participação em atividades de
limpeza concretas,foram estas mesmas inscrições que instigaram ao lançamento de um “dia aberto” das
campanhas de limpeza. Com efeito, no dia 21 de Julho tivemos oportunidade de estender o convite à
população em geral para participar numa ação de limpeza e realizámos a nossa primeira ação conjunta
com escoteiros e locais. Acresce que tivemos oportunidade também de colaborar com outras entidades
locais de relevo para a conservação da ria Formosa, como a Straw Patrol e a AMIC.

Do ponto de vista nanceiro, os balanços nais ainda estão a ser ultimados. De qualquer forma
os dados já compilados até setembro de 2019, revelam um saldo também positivo. A par do
incremento da atividade da escola náutica, a associação recebeu doações. Assim, de janeiro a setembro a
faturação total ascendeu aos 33.919,99 euros. Estes valores incluiem naturalmente as contribuiçõe spor
parte de entidades terceiras, como sendo o nanciamento recebido já em 2019 por parte da EOCA (9125
euros )para suportar o projeto Heads Up Hans On Plastic Free Ria Formosa e o apoio nanceio concedido
pelo município de Faro (500 euros) para ajudar a suportar os custos do transporte dos voluntários para a
ilha da Culatra.
Dado o elevado nível de envolvimento de todos os associados da AECO nos projeto apresentados,
houve um conjunto de atividades que caram por realizar tais como a efetivação de convites a sócios
honorários ou o desenho de um projeto cultural que envolva a publicação de um livro. Estes serão portanto
integrados no planeamento de atividades para 2020.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019
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PLANO DE ATIVIDADES 2020

1. NOTA INTRODUTÓRIA

A formalização de um plano para um ano que ainda
agora começou é um desao cuja concretização requer
ponderação. É fácil deixarmo-nos contagiar pelo entusiasmo e
motivação da equipa. A vontade de fazer acontecer faz as ideias e
projetos proliferar. Mas, não podemos esquecer que, a mais valia
de um plano é a sua acuidade. É a sua aproximação da realidade
que permitirá antecipar ameças, minimizando o seu impacto, e
potenciar oportunidades, maximizado o seu benefício. O nosso
plano para 2020 tem portanto que ser, antes de tudo, realista!
Após sumariar os projetos em curso, sistematizando os seus
objetivos e (sempre que possível) as atividades que deverão
decorrer durante o período em análise, identicámos projetos ou
atividades cuja realização seria desejável. Estamos sobretudo a
referirmo-nos a atividades processuais e projetos que
consideramos estratégicos.
A AECO necessita cimentar a sua estrutura atual para poder,
num futuro próximo, estender a sua atuação a novos territórios e
populações. Portanto, mais do lançar novos projetos, importa
fechar as portas que entretanto foram sendo abertas.
FORTALECER LAÇOS COM PARCEIROS regionais e
nacionais. INSPIRAR AS COMUNIDADES LOCAIS a tornaremse agentes ativos neste processo de MUDANÇA que
precisamos implementar coletivamente. Para que tenhamos, por
m, capacidade para desenhar novos caminhos para esta
associação que se tem vindo a construir à medida do sonhos de
cada um de nós.

Sandra Godinho
Secretária Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos
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2. Planeamento de atividades

A missão que denimos para este novo ano “INSPIRAR E APOIAR, INDIVIDUAL OU
COLETIVAMENTE, AS COMUNIDADES LOCAIS A ADOPTAR COMPORTAMENTOS DE CONSUMO
MAIS SUSTENTÁVEIS E MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS” tem
inerente intervenções a diversos níveis.
Assim, os

OBJETIVOS

que estabelecemos para 2020 podem ser organizados em quatro

domínios fundamentais:

1. Estratégicos - Estabelecer e cimentar parcerias com entidades locais por forma a envolve-las em
projetos relevantes para o cumprimento da missão da AECO em geral, e da missão estabelecida para o
ano de 2020 em particular; Investir na área da investigação fundamental;

2. Marketing - Alcançar maior notoriedade junto das comunidades locais por forma a abrir canais de
ocmunicação diretos e conseguir, assim, intervir diretamente junto destas;

3. Operacionais - Usufruir de um novo espaço multi-valente que possa servir de espaço para guardar
material, albergar voluntários de forma esporádica e pontual, acolher ações de sensibilização e formação
bem como reuniões de associados; Usufruir de uma nova embarcação que possibilite o crescimento da
área de vela;

4. Financeiros - Angariar nanciamento que permitam suportar do ponto de vista económico as ações
do projeto Crescer pelo Mar; Aumentar volume de negócios da escola de vela.

Do ponto de vista prático estes objetivos serão alcançados através de AÇÕES

E PROJETOS

especícos cuja implementação está programada para o período em análise. Antes de serem
apresentadas as ações previstas em cada um destes eixos, apresentamos de seguida um breve sumário
das principais atividades a realizar no âmbito de cada projeto em curso.
Nomeadamente das ações de limpeza que se realizam anualmente e dos projetos recém lançados Crescer pelo Mar e Um Mar de Microplásticos. O projeto Um Mar de Plástico, não tem neste momento
ações previstas pelo que não será incluido no seguinte sumário. Não obstante, a calendarização de ações
de sensibilização em escolas está prevista para o mês de abril de 2020, altura em que poderá ser feita uma
adenda ao presente documento.
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CAMPANHA DE LIMPEZA ANUAL 2020
ANGARIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS - Objetivo Recrutar 130 participantes ao longo do mês de Julho
LIMPEZA - Objetivo Recolher 12 toneladas;
PROJETO SOCIAL - Objetivos Finalizar remodelação da vedação da escola;
Olear passadiços área circundante apoios pesca;

CRESCER PELO MAR
SAÍDAS DE MAR - Objetivo Realizar 30 sessões combinadas vela / motor;
ANGARIAÇÃO DE PARCEIROS / FINANCIADORES - Objetivo Realizar 5 sessões de
apresentação pública; Angariar patrocinadores;

UM MAR DE MICRO-PLÁSTICO
FORMAÇÃO - Objetivo Promover formação sobre recolha de microplásticos Ualg;
SAÍDAS DE MAR - Objetivo Realizar 3 expedições de mar;
SESSÕES APRESENTAÇÃO PÚBLICA / SENSIBILIZAÇÃO - Objetivo realizar 3 sessões
apresentação.
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OBJETIVOS
2. Planeamento de AÇÕES
atividades
Estratégicos Estabelecer e
§ Identificar e convidar entidades relevantes como
cimentar parcerias
Associados Aliados;
com entidades
§ Estabelecer protocolos de cooperação com novas
locais
entidades regionais;
Investir na área da
§ Aumentar o número de expedições de mar para
investigação
recolha de dados para o projeto Um Mar de
fundamental
Microplásticos;
§ Organizar sessões de apresentação pública dos
dados recolhidos no âmbito do projeto Um Mar de
Microplásticos;
Marketing
Alcançar maior
§ Produzir e promover junto do grande público
notoriedade
materiais de comunicação que promovam a
adoção de comportamentos de consumo mais
sustentáveis e melhores práticas de gestão dos
resíduos domésticos;
§ Identificar, convidar e pr omover a inclusão de
associados honorários;
§ Desenvolver um novo website com mais
informação sobre a associação;
§ Desenvolver o conceito para um livro a publicar
em 2021;
§ Produzir um filme para participar na edição do
concurso I Live by the Sea de 2020;
§ Publicar de forma mais frequente peças de
comunicação sobre as atividades da associação,
seja diretamente em canais próprios, seja através
dos meios de comunicação social;
Operacionais Usufruir de um
§ Formalizar um pedido de apoio à CMFaro;
novo espaço multi valente
Usufruir de uma
§ Estabelecer uma nova parceria (comodato) para
nova embarcação
utilização de embarcação à vela;
Financeiros
Angariar
§ Alteração de estatutos por forma a possibilitar a
financiamento
candidatura a apoio financeiro do IPDJ;
projeto Crescer
§ Acompanhar o pedido de financiamento ao
pelo Mar
Mar2020;
§ Realizar sessões públicas de apresentação do
projeto por forma a angariar fina nciamento privado
de empresas;
Aumentar volume
§ Comercializar novos programas de expedições à
de negócio da
vela (Marrocos, Cádiz, Guadiana e Baleares)
escola de vela.
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