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Resumo 

Este trabalho representa uma contribuição para a elaboração de um Plano de Gestão 

Integrada dos campos de Zostera noltii na Ria Formosa. 

Utilizando como ferramenta os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e através de 

foto-interpretação, foram cartografados os campos de Z. noltii na zona de sedimentos 

intertidais da Ria Formosa. Foi criado um modelo SIG para a análise da cartografia obtida com 

outros dados relevantes para gestão deste recurso natural, nomeadamente, as áreas intertidais 

cedidas para a cultura de moluscos bivalves, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira 

Vilamoura – Vila Real de Santo António e o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Ria 

Formosa (POPNRF). Considerando a importância da vertente social num sistema de apoio à 

decisão considerou-se relevante a análise da actividade de cultura de bivalves pela perspectiva 

dos profissionais (viveiristas) quanto à importância da Z. noltii no ecossistema e a gestão da 

actividade. Realizou-se entrevistas semi – dirigidas aos actores chave, inquéritos à 

comunidade de produtores de moluscos bivalves e observação não participada. Os dados 

obtidos foram manipulados com recurso ao modelo de Estratégia de Actores. 

Verificou-se que área total de Z. noltii na zona intertidal da Ria Formosa é cerca de 

1304 ha, o que corresponde a 45% da área total intertidal. Nas classes de espaço do POPNRF 

25% da área ocupada por Z. noltii está incluída em classes onde a acessibilidade é 

condicionada. A maioria dos viveiristas manifestou o seu descontentamento pela actual gestão 

da actividade com consequências na sua produtividade. Relativamente a Z. noltii a maioria dos 

profissionais desconhece a sua função no ecossistema, não considerando necessário 

implementar medidas de conservação. São propostas como linhas orientadoras de gestão: a 

implementação de um modelo de gestão participada da actividade de cultivo de bivalves, o 

desenvolvimento de programas de monitorização participada dos campos de Z. noltii e das 

áreas de cultivo de bivalves. 
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Gestão costeira integrada, Sistema de Informação Geográfico (SIG), Zostera noltii, 

cultivo de moluscos bivalves, estratégia de actores 



 

Abstract 

This project represents a contribution for the development of an integrated 

management plan for the meadows of Z. noltii in the intertidal zone of Ria Formosa. 

Using a Geographic Informatic System (GIS) and photo-interpretation, it was perform 

the mapping of the meadows of Z. noltii in the intertidal zone. Is was created a GIS model for 

analyses of the mapping with other relevant data for the management of this natural resource, 

mainly the area in the intertidal zone where the cultivation of mollusk, in “ground plots”, is 

allowed and the zonation of the management plans that include the Natural Park of Ria 

Formosa. It was consider relevant to add a sociological analyze of the mollusk cultivation in 

“ground plots” in the intertidal zone to understand the perspective of the professionals in 

relation to the importance of Z. noltii in the ecosystem and the actual situation of the 

management of this activity. This was done using semi-drive interviews to the key actors, 

questionnaires to the mollusk cultivator community and non participatory observation. All the 

data collect was analyzed using the model of “Actors strategy”. 

It was concluded that the total area occupied by Z. noltii was 1304 ha that corresponds 

to 45% of the total intertidal zone. From analysis of the zoning of the management planes it 

was concluded that 25% of the total area of Z. noltii in the intertidal zone is included a 

category where the access of people is limited. The majority of the professionals showed to be 

displeased with the management of the activity with consequences in its productivity. In 

relation to Z. noltii it was observed that most of the professional have a negative perspective 

about it, don´t know its function in the ecosystem and don’t consider important management 

action towards Z. noltii conservation. It was suggested the following management actions: the 

establishment of participative management model concerning the mollusk cultivation activity 

and the development of participative monitoring programs of Z. noltii and “ground plots” of 

mollusk. 
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