
2.  DESENVOLVER FERRAMENTAS 

ESPECIFICAS
• Caracterizar as ferramentas existentes para avaliar

os problemas relativamente à aquacultura.

• Auxiliar no processo de licenciamento e facilitar o

investimento através do desenvolvimento e da

adequação das ferramentas de planeamento

espacial.3. USO DE  CASOS DE ESTUDO GLOBAIS PARA AVALIAR A E VALIDAR 

FERRAMENTAS
• Envolver os actores relevantes e com os utilizadores finais de cada um dos 16 casos de estudo, para examinar

a relevância e a utilidade das ferramentas de ordenamento, em responder a problemas específicos a escalas

particulares dos ecossistemas.

4. SINTETIZAR PARA CAUSAR  

IMPACTO

• Comparar os resultados dos casos de

estudo e a adequação da utilização das

diferentes ferramentas a diferentes

escalas e ambientes.

• Produzir uma plataforma web inovadora

para divulgar os resultados do projecto,

adequando-os aos diferentes perfis dos

utilizadores, fornecendo a informação e as

ferramentas operacionais, à industria, aos

gestores, planificadores e ao público em

geral.

5. TROCA DE CONHECIMENTO

• Continuar o desenvolvimento do conhecimento sobre aspetos
chave do planeamento da aquacultura em conjunto com os
actores envolvidos, gestores, a indústria e a sociedade.

• Desenvolver módulo para nível de mestrado em MSP e
Aquacultura, e cursos para Desenvolvimento Professional
Contínuo para responder às falhas na capacidade para a
gestão e planeamento da aquacultura.

• Divulgação dos resultados através de apresentações nos
media, boletins de noticias, artigos em revistas científicas e
através de ferramentas online.

Óculos de realidade vitual: 

para uso individual, 

exploração de paisagens

submarinas, 

(ambiente subaquático).

Teatro de Paisagem Virtual: 

Diálogo entre os actores

envolvidos e partilha de 

opiniões.
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Quais são os principais
constrangimentos para o 

desenvolvimento da aquacultura? 

Que tipo de ferramentas podem ser 
utilizadas no planeamento de 

espaços para aquacultura?

Como podemos facilitar o processo
de planeamento para um 

desenvolvimento sustentável da
aquacultura ?

1.  IDENTIFICAR OS PROBLEMAS 

TRANSVERSAIS À INDUSTRIA E AS 

OPÇÕES
• Determinar o meios de governança: legais,

ambientais, económicos, sociais e as questões

culturais que influenciem os uso do espaço pela

aquacultura.

• Dar prioridade os problemas chave que

restringem o crescimento da aquacultura na

Europa, consultando os diferentes actores

envolvidos.

Usos Multi-Sectoriais: Percepções
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OBJECTIVO: O objectivo central do projecto AquaSpace é o de disponibilizar mais áreas com boa qualidade da água para a 

aquacultura através da adoção de uma Abordagem Ecossistémica para Aquacultura (EAA), usando o Ordenamento do Espaço 

Maritimo (MSP) para  fornecer segurança alimentar e promover as oportunidades de emprego através do crescimento económico.

Os três pilares da EAA são a sustentabilidade 
ecológica,  equidade social, e a harmonização 

dos usos múltiplos

MSP é um planeamento estratégico,  com 
uma visão de futuro,  para a regulação , 
gestão e proteção do ambiente marinho 

através da alocação dos espaços, tendo em 
consideração os usos múltiplos, cumulativos 
e potencialmente geradores de conflitos no 

espaço marítimo.

Áreas de Gestão Aquícola 

(Escócia): coordenar 

actividades através de mapas 

de conectividade para reduzir 

e gerir riscos de disseminação 

de doenças

Criando Espaço para Aquacultura através de uma Abordagem Ecossistémica

http://aquaspace-h2020.eu/

