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Mensagem de boas vindas
Bem-vindos ao Workshop OOM 2016, realizado no âmbito do Projeto
Observatório Oceânico da Madeira –

OOM (M1420-01-0145-FEDER-000001),

cofinanciado pelo Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira (Madeira 1420) ao abrigo da Estratégia Portugal 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER).
Para além da divulgação dos principais resultados obtidos até ao momento no
Projeto OOM, este evento pretende promover a interação e a partilha entre investigadores
com o intuito de potenciar colaborações e de promover sinergias. O workshop conta
também com a presença de oradores convidados que, amavelmente, aceitaram partilhar
connosco a sua experiência e conhecimento em áreas temáticas de interesse comum,
nomeadamente, a importância da ciência para a sociedade, o impacto da gestão de projetos
no trabalho científico e as fontes de financiamento que podem ser destinadas à investigação
científica na Região Autónoma da Madeira.
Desejamos que deste workshop contribua para o avanço do conhecimento nas
principais áreas do Projeto OOM, e que daqui resultem colaborações frutíferas que ajudem
a valorizar a investigação científica na região.

A Comissão Organizadora
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COMISSÃO ORGANIZADORA
Andreia Braga-Henriques
Carla Freitas
Carlos Lucas
Ignacio Gestoso
Marisa Faria
Sónia Costa

APOIOS E FINANCIAMENTO
O Projeto Observatório Oceânico da Madeira (M1420-01-0145-FEDER-000001Observatório Oceânico da Madeira-OOM) é cofinanciado pelo Programa Operacional da
Região Autónoma da Madeira (Madeira 14-20), ao abrigo da Estratégia Portugal 2020,
através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
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PROGRAMA
SEXTA-FEIRA | 2 DEZ 2016
9h30
9h45

10h00
10h45
11h15

Receção dos participantes (Sala Caniçal)

SESSÃO DE ABERTURA E BOAS-VINDAS
Rui Caldeira – Diretor da Comissão Diretiva do Observatório Oceânico da
Madeira
Enquadramento e gestão do projeto OOM
Miriam Jesus; Virgínia Catanho, Clemente Aguiar, Rui Caldeira
I N TE R V A L O
Gestão de projetos e fontes de financiamento
Alberto Grilo – Gestor de projetos da ARDITI

12h45

T EMPO PARA N ETWORKING
13h15 A LMOÇO
14h00

15h30

Sessão I + Debate – Moderação: Margarida Hermida e João Clode
Tomásia Fernandes > Marisa Faria > Igor Fernandes > Paula Canada > Ricardo
José > Sílvia Lourenço
Sessão II + Debate – Moderação: Carlos Andrade e Ana Dinis
Ricardo Sousa > Raquel Segur > Roi Martinez > Margarida Hermida > Carla
Freitas > Mª João Lima

16h30
17h00

I NTERVALO

18h15
19h00

TEMPO PARA NETWORKING
BAR SCIENCE (Bar Lord`s)

Sessão III + Debate – Moderação: Ignacio Gestoso e Rita Ferreira
Teresa Silva > Áurea Narciso > Cláudia Ribeiro > Pedro Neves > Andreia BragaHenriques > João Monteiro

Manuel Biscoito – Diretor do Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Câmara
Municipal do Funchal
20h00

JANTAR + MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO

SÁBADO | 3 DEZ 2016
10h00
11h15

12h15

Ciência com impacto na sociedade
Christopher Csikszentmihályi, M-ITI ERA Chair & Scientific Director
Sessão IV + Debate – Moderação: Pedro Neves e João Monteiro
Patrício Ramalhosa > Ignacio Gestoso > Rita Ferreira > Ana Dinis > Filipe
Alves
Sessão V + Debate – Moderação: Andreia Braga-Henriques e Cláudia Ribeiro
Rui Vieira > Ricardo Faria > Jesus Reis > Cátia Azevedo > José Alves

13h15 A LMOÇO
14h30 Sessão VI + Debate – Moderação: Sílvia Lourenço e Filipe Alves
Bruno Jorge > Gustavo Silva > Carlos Lucas > Sónia Costa
15h15 Sessão de Encerramento
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MAPA DO LOCAL DO EVENTO

Local do evento: Hotel Quinta do Lorde, Caniçal
Coordenadas GPS: 32º44’34.0”N, 16º42’34.8”W
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SESSÕES TEMÁTICAS
(Por ordem de apresentação)
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ENQUADRAMENTO E GESTÃO DO PROJETO OOM
2 dez 2016,10h00

Orador: Miriam Jesus
Resumo
A realização de projetos científicos tem como objetivo colocar a região e o país num
patamar de desempenho e de reconhecimento mais elevado. Contudo, a realização de um
bom projeto não garante que o trabalho científico atinja todos os objetivos propostos. É
neste contexto que uma boa gestão de projeto pode garantir que tais objetivos sejam
atingidos. A planificação, coordenação e interação entre quem administra e as equipas
científicas são primordiais para o sucesso de um projeto amplo e complexo como é o caso
do “Projeto OOM”. Sendo assim, importa dar a conhecer à equipa e aos seus
colaboradores os procedimentos implementados pela ARDITI para fazer cumprir os
regulamentos impostos pela (s) entidade (s) financiadoras. Tenho então por objetivo,
esclarecer todos os processos formais de administração e gestão de projeto e demonstrar
qual o ponto de situação do projeto OOM.

GESTÃO DE PROJETOS E FONTES DE FINANCIAMENTO
2 dez 2016,11h15

Orador: Alberto Grilo – Gestor de projetos da ARDITI
Resumo
As instituições de Investigação, Desenvolvimento e Inovação são muitas vezes
confrontadas com desafios importantes no que respeita à obtenção de financiamento da sua
atividade. O envolvimento em projetos de âmbito regional, nacional e europeu, para além de lhes
dar visibilidade, possibilita o financiamento de grande parte da sua atividade e o envolvimento e
troca de experiências com instituições similares.
Como vencer os obstáculos de elaboração de uma candidatura a projeto? Como constituir
uma parceria forte? Como gerir o projeto durante o período de execução? Como envolver os
investigadores na gestão do projeto? Estas são algumas questões que interessa debater!
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CIÊNCIA COM IMPACTO NA SOCIEDADE
Orador: Christopher Csikszentmihályi, M-ITI ERA Chair & Scientific Director
3 dez 2016,10h00

Resumo
Informação a ser adicionada posteriormente.

Workkshop OOM 2016 | Livro de Resumos|

14

COMUNICAÇÕES ORAIS
(Por ordem de apresentação)
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> SESSÃO I
Moderadores: Margarida Hermida e João Clode

SI.01

IMPACTO

DA

CONTAMINAÇÃO

POR

MICROPLÁSTICOS

NO

CRESCIMENTO E COMPOSIÇÃO BIOQUÍMICA DAS MICROALGAS
Orador: Tomásia Fernandes
Resumo
A distribuição dos microplásticos depende de diversos fatores antropogénicos e
ambientais dos quais se destaca o “biofouling”. Neste âmbito, a adsorção dos microplásticos
às microalgas tem sido apontada como uma das principais razões para a sedimentação dos
microplásticos no meio aquático. Este processo é dependente tanto das propriedades físicas
e químicas dos microplásticos, como das propriedades morfológicas e bioquímicas das
microalgas cujas interações irão determinar a formação de heteroagregados. As microalgas
segregam diversas substâncias extracelulares que dependem da espécie e do estado
fisiológico. Assim sendo, o objetivo da presente investigação é avaliar o impacto da
contaminação por microplásticos no crescimento e composição bioquímica de diversas
microalgas e verificar qual o contributo das alterações bioquímicas na formação de
heteroagregados.

SI.02

EFEITO

DA

CONTAMINAÇÃO

POR

MICROPLÁSTICOS

EM

DIFERENTES ORGANISMOS MARINHOS DA CADEIA TRÓFICA
Orador: Marisa Faria
Resumo
A poluição do ecossistema marinho com detritos plásticos tem vindo a suscitar
grande interesse e preocupação tendo em conta a alta resistência à biodegradação dos
polímeros sintéticos em meio aquático. O aumento da concentração de microplásticos,
MPs, no meio marinho tende a aumentar como resultado dos processos de fragmentação,
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aumentando o risco de incorporação nos organismos marinhos devido à sua escala
micrométrica. A ingestão não seletiva de alimentos pelos diversos organismos marinhos
origina a deglutição destas partículas não digeríveis ocorrendo assim uma bioacumulação
desses detritos podendo propagar-se ao longo da cadeia trófica. Em escala laboratorial,
será efetuado vários ensaios com diferentes organismos da cadeia trófica expostos a MPs
com e sem contaminantes e o impacto direto no seu metabolismo bioquímico. Serão
determinados ainda os teores de ingestão, rejeição e bioacumulação dos MPs com e sem
contaminantes no metabolismo dos diferentes organismos da cadeia trófica.

SI.03 ANÁLISE DE COMPOSTOS LIPOFÍLICOS, COM PARTICULAR ENFASE
PARA A ANÁLISE DE ÁCIDOS GORDOS E ESTERÓIS EM ORGANISMOS
MARINHOS
Orador: Igor Fernandes
Resumo
O mar que rodeia a Região Autónoma da Madeira apresenta uma vasta diversidade
de organismos marinhos de características únicas e com grande interesse para a
comunidade científica internacional e regional. Assim, o objetivo principal a desenvolver
no decorrer desta bolsa visa a análise nutricional em geral (proteína, lípidos, hidratos de
carbono, minerais) e a elaboração de perfis lipofílicos em ácidos gordos e esteróis de
organismos marinhos presentes na região e alvo de pouco estudo a nível internacional.
Esta caracterização é essencial para avaliar os benefícios desses organismos para consumo
humano e na valorização nacional e internacional dos recursos marítimos oriundos da
região. Também serão avaliados os teores de polifenois, vitaminas e alguns carotenóides,
tais como o β-caroteno, licopeno, astanxantina, ficoeritrina, entre outros.
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SII.04 ENSAIOS DE NUTRIÇÃO E FISIOLOGIA EM AQUACULTURA
MARINHA, APLICAÇÕES POSSÍVEIS
Orador: Paula Canada
Resumo
Recentemente, a atividade de aquacultura offshore tem vindo a ser alvo de grande
interesse na Região Autónoma da Madeira com um aumento considerável da produção de
peixe num curto espaço de tempo. O projeto Marine Aquaculture Nutrition and Physiology
Trials tem como objetivo dotar o Centro de Maricultura da Calheta da capacidade para
estabelecer desenhos e protocolos experimentais que permitam avaliar o impacto
fisiológico da variação de fatores ambientais (e.g. temperatura, pH, densidade) e
xenobióticos (e.g. microplásticos, metais pesados, outros contaminantes ambientais)
associados à produção em aquacultura offshore e ao aumento da pressão antropogénica no
ecossistema. Neste momento, foram já selecionadas as espécies modelo de interesse para
a aquacultura enquanto indústria e para a fisiologia experimental: copépodes, rotíferos e
dourada (Sparus aurata) em diferentes fases do ciclo de vida; e os parâmetros a avaliar para
cada grupo de espécies modelo. Assim, no próximo ano, prevemos estabelecer curvas
dose/resposta com base nos parâmetros sobrevivência e reprodução/crescimento das
espécies zooplanctónicas selecionadas, bem como avaliar nas mesmas a bioacumulação
dos contaminantes a estudar. Em dourada, prevemos vir a avaliar o impacto de
xenobióticos selecionados em larvas e/ou juvenis de peixe (e.g. Sparus aurata), a nível da
performance (sobrevivência e crescimento), fisiologia (metabolismo/biotransformação;
bioindicadores de stress fisiológico e resposta imune), comportamento e bioacumulação.
Este é um projeto que visa estabelecer protocolos que poderão ser aplicados na avaliação
de impactos diversos, e como tal com uma aplicabilidade abrangente.
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SII.05 DIVERSIFICAÇÃO E NUTRIÇÃO DE ESPÉCIES DE AQUICULTURA
MARINHA
Orador: Ricardo José
Resumo
A aquacultura tem aumentado a sua relevância com o aumento da capacidade
produtiva, contrapondo com o decréscimo das pescas. No entanto, a produção assenta
num número limitado de espécies, sendo necessário apostar na sua diversificação,
constituindo um desafio o correto acondicionamento, manutenção, reprodução e
crescimento em cativeiro.
O projeto Marine Aquaculture Species Diversification and Nutrition tem como objetivo
desenvolver técnicas de cultura de novas espécies com interesse comercial para a
aquacultura. No primeiro ano do projeto vão desenvolver-se trabalhos de estabulação e
avaliação da capacidade de reprodução em cativeiro das espécies pargo capelo (Dentex
gibbosus) e ouriço-do-mar (Paracentrotus lividus). D. gibbosus é um sparídeo, à semelhança da
dourada e sargo, espécies já produzidas comercialmente no Centro de Maricultura da
Calheta. Após a aquisição de exemplares selvagens, inicia-se a sua estabulação, com
controlo do seu desenvolvimento, dos parâmetros físico-químicos da água, avaliação das
suas necessidades nutricionais e passagem a alimento inerte. Será efetuado também a
caracterização química de exemplares selvagens.
Os ouriços-do-mar e as suas gónadas são considerados um produto “gourmet”,
comparadas ao caviar e o interesse na exploração comercial dos ouriços e das suas ovas é
grande. O ouriço-comum P. lividus é uma das espécies com potencial aquícola devido à
relativa abundância, índice gonado-somático elevado, facilidade de estabulação e elevado
valor comercial. No entanto, a produção aquícola só é viável após o controlo da
reprodução da espécie em cativeiro. Neste âmbito, pretende-se durante o próximo ano
estabelecer as condições biológicas, nutricionais e ambientais ótimas para produzir larvas
em cativeiro e definir protocolos de reprodução.

Workkshop OOM 2016 | Livro de Resumos|

20

SII.06 VALORIZAÇÃO COMERCIAL DAS GÓNADAS DE OURIÇO COMUM

Paracentrotus lividus
Orador: Sílvia Lourenço
Resumo
As gónadas (ou ovas) de ouriços-do-mar são muito apreciadas e consideradas um
produto “gourmet” comparável ao caviar em países como Japão, EUA, Canadá, Russia,
México, e na União Europeia, França e Espanha. Considerando a grande procura
mundial, aliada à globalização das tradições gastronómicas de algumas culturas (e.g.
sushi), e a sobre-exploração das populações naturais, a produção de ouriços em sistemas
de aquacultura apresenta-se como uma alternativa para satisfazer as exigências do
mercado. Por outro lado, a cultura marinha de ouriços tem potencial para ser integrada
em sistemas multitróficos (IMTA’s) onde é possível a produção em aquacultura de
diferentes níveis potenciando os recursos e diminuindo os impactos ambientais. A cultura
de ouriços traz, porém, alguns desafios e obter gónadas de tamanho, cor e paladar iguais
àquelas que se obtém no meio selvagem é um deles. Tal como na costa Nordeste Atlântica
e Mediterrâneo, na região da Macaronésia a espécie de maior interesse comercial é o
ouriço-comum Paracentrotus lividus. Para iniciar a produção em cativeiro de ouriços, é
fundamental conhecer o ciclo reprodutivo e as necessidades nutricionais da população
local da espécie. Neste sentido os objetivos do projeto “Market valorisation of the sea
urchin gonads of Paracentrotus lividus” são: 1) A caracterização da população de P. lividus
existentes na ilha da Madeira com potencial comercial; 2) A modulação da qualidade
nutricional e comercial das gónadas de ouriços através da formulação de dietas; 3) A
disseminação de resultados e promoção dos ouriços como um potencial produto gourmet
da região de turismo da Madeira.
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> SESSÃO II
Moderadores: Carlos Andrade e Ana Dinis

SII.01 BIOLOGIA, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS
LITORAIS
Orador: Ricardo Sousa
Resumo
A apanha de lapas e caramujos na RAM é uma atividade comercial relevante para
a economia da região, que atinge capturas anuais de aproximadamente 100 toneladas. As
lapas e caramujos são espécies-chave que desempenham um papel ecológico ímpar nos
ecossistemas, sem que nenhuma outra espécie cumpra o mesmo papel ecológico e, por
conseguinte, requerem a implementação de estratégias prioritárias de conservação.
O estudo da biologia e a avaliação dos mananciais de lapas (Patella aspera, Patella candei) e
caramujos (Phorcus sauciatus), fornecerá os alicerces e as ferramentas necessárias à
prossecução de uma estratégia de gestão sustentável dos recursos marinhos litorais na
RAM. Este estudo, compreenderá a determinação dos parâmetros de história de vida,
nomeadamente estimativa de taxas de crescimento, estrutura de comprimentos/idades,
reprodução, maturidade sexual, padrões de recrutamento, coeficientes de mortalidade e
taxas de exploração da lapa branca (P. aspera) e do caramujo (P. sauciatus). Adicionalmente,
abrangerá a análise do efeito das áreas marinhas protegidas (MPA’s) na dinâmica
populacional de lapas (P. aspera, P. candei) e caramujos (P. sauciatus) e no recrutamento de
juvenis para áreas adjacentes revelando o papel desempenhado por estas áreas protegidas
no repovoamento.
A determinação dos níveis de exploração sustentável far-se-á a partir de estudos de
monitorização e de dinâmica populacional com base em campanhas de prospeção e
depleção de lapas e caramujos no arquipélago da Madeira.
A disseminação dos resultados será efetuada mediante a publicação em jornais
científicos internacionais com revisão por pares e complementada pela divulgação através
de atividades de promoção, publicidade e informação pública.
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SII.02 OBSERVAÇÃO DAS PESCAS DE PEQUENOS PELÁGICOS NA RAM
Orador: Raquel Segur
Resumo
Com o objetivo de avaliar os recursos de pequenos pelágicos na Região Autónoma
da Madeira (RAM) pela sua influência na sustentabilidade da pesca e a sua interação com
outras espécies, nomeadamente com os mamíferos marinhos presentes na região, se
efetuará a recolha de dados a bordo de embarcações de pesca de pequenos pelágicos
(Ruama) mediante a realização de um plano regular de embarques como observadora.
Para integrar e partilhar a informação obtida será criada uma base de dados
georreferenciada.

SII.03 CARACTERIZAÇÃO DA PESCA COMERCIAL, ARTESANAL E PESCA
LÚDICA NA REGIÃO DA MADEIRA
Orador: Roi Martinez
Resumo
As embarcações de pesca artesanal constituem a maior parte da frota pesqueira da
Madeira, e utilizam uma grande variedade de artes de pesca, principalmente linhas de
mão, palangre de fundo e covos, capturando grande diversidade de espécies,
principalmente peixes demersais. Uma das linhas do projeto, será realizar uma análise das
capturas e esforço de pesca, baseada nos dados recolhidos pela Direção Regional de
Pescas. Por outro lado, e dado que o impacto da pesca lúdica sobre algumas espécies pode
ser considerável, a falta de informação sobre esta atividade não permite conhecer o
impacto real sobre os recursos. Será feita uma análise das diferentes modalidades de pesca
lúdica. Para isso, será realizado um estudo sobre a pesca grossa, onde se solicitará às
empresas que realizam este tipo de atividade os dados de capturas dos últimos anos, assim
como a sua colaboração para preencher questionários sobre as saídas de mar que
efeturarem. Estão ainda previstos embarques de observadores científicos para avaliar os
procedimentos e fazer amostragens biológicas das espécies capturadas. Também se
analisarão outras modalidades de pesca lúdica (pesca submarina, pesca a pé e pesca
embarcada). Para isso, vão preparar-se inquéritos que permitam avaliar e caraterizar as
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diferentes atividades piscatórias. Tentar-se-á aceder ao maior número de pessoas que
realizem este tipo de pescarias, com o fim de recolher dados que permitam avaliar e
caracterizar as diferentes modalidades e avaliar o impacto das mesmas nas pescas da
região.

SII.04

TUNAMAD:

FACTORES

AMBIENTAIS

E

BIOLÓGICOS

QUE

INFLUENCIAM A OCORRÊNCIA DE TUNÍDEOS EM ÁGUAS DA MADEIRA
Orador: Margarida Hermida
Resumo
Os atuns são importantes espécies pelágicas migradoras, que utilizam diferentes
áreas oceânicas como áreas de reprodução e alimentação. Na Madeira ocorrem várias
espécies de tunídeos com elevada importância económica, em particular o patudo
(Thunnus obesus), o gaiado (Katsuwonus pelamis) e o voador (T. alalunga). O projecto de pósdoutoramento “TUNAMAD: Biological and environmental determinants of tuna
abundance trends in Madeira” visa investigar os fatores ambientais e biológicos que
influenciam a ocorrência e abundância das diferentes espécies de atum na região da
Madeira, bem como caracterizar a condição, reservas energéticas, estado reprodutivo,
hábitos alimentares e parasitas dos tunídeos que ocorrem sazonalmente na região. Será
ainda feita uma avaliação do estado dos stocks das principais presas dos atuns que são
também exploradas pela pesca comercial (pequenos pelágicos).

SII.05 TELEMETRIA DE VERTEBRADOS PELÁGICOS
Orador: Carla Brandt
Resumo
Os predadores de topo desempenham um papel crucial na manutenção da estrutura
e função dos ecossistemas marinhos pelágicos. A abundância destes vertebrados tem sido
reduzida durante as últimas décadas, sendo fundamental conhecer melhor a sua ecologia
para poder propor medidas de conservação. O Arquipélago da Madeira situa-se nas águas

Workkshop OOM 2016 | Livro de Resumos|

25

temperadas do Atlântico NE, constituindo uma plataforma privilegiada para o estudo
destes grandes animais pelágicos. Através do uso de telemetria, a presente bolsa pretende
investigar os padrões de migração e de comportamento de diversos vertebrados pelágicos
ao largo da Madeira, incluindo tartarugas, peixes e aves marinhas. O objetivo é identificar
áreas de preferência e compreender quais os fatores bióticos e oceanográficos que afetam
a sua distribuição e comportamento. No primeiro ano serão analisados dados de tartarugas
marinhas Caretta caretta (dados da Universidade da Madeira, recolhidos em 1998-99),
assim como de espadins azuis Makaira nigricans (dados do Museu Municipal do Funchal,
recolhidos em 2012). Se possível, serão utilizados dados oceanográficos, em colaboração
com oceanógrafos do Observatório Oceânico da Madeira, de modo a investigar a relação
entre as condições oceanográficas e a ecologia espacial destes animais.

SII.06 ESTUDO DO TRANSPORTE LAGRANGIANO ENTRE OS MONTES
SUBMARINOS DA MADEIRA E DOS AÇORES
Orador: Maria João Lima
Resumo
O meu trabalho consiste no estudo da trajetória de partículas que são lançadas a
partir de determinados limites pré-definidos. Anteriormente foram obtidos os resultados
do estudo Backward, que permitiu determinar a origem das partículas, assim como
identificar os principais fenómenos de mesoscala que influenciam a dinâmica dos
complexos Great Meteor e Madeira-Tore. De momento já foi realizado o estudo Forward,
que por sua vez, permite determinar a capacidade de captura dos montes e o tempo de
residência das partículas nesses ecossistemas. Por último, pretende-se estudar a
conetividade biológica que existe entre estes grupos de montanhas submarinas.
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> SESSÃO III
Moderadores: Ignacio Gestoso e Rita Ferreira

SIII.01 CARACTERIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DE FITOPLÂNCTON
PRESENTES AO LARGO DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
Orador: Teresa Silva
Resumo
O fitoplâncton marinho desempenha um papel fundamental na produção primária
(PP) global, sendo responsável pela produção e libertação de 40-50% do oxigénio
atmosférico total e pela captura do dióxido de carbono atmosférico e a sua transformação
em carbono orgânico. Estas microalgas constituem também a base da cadeia trófica,
servindo de alimento a diferentes taxas, contribuindo para a manutenção e estabilidade
dos ecossistemas. Neste sentido, é importante proceder à caracterização das comunidades
fitoplanctónicas ao nível regional. O arquipélago da Madeira, apresenta águas oceânicas
oligotróficas, limitadas em concentração de nutrientes e PP. O crescimento de biomassa
fitoplanctónica depende de fatores como a temperatura da água, a luminosidade e a
disponibilidade de nutrientes. Por outro lado, a concentração de nutrientes na coluna de
água é influenciada por correntes marítimas e variações sazonais associadas. Questões
transversais, tais como: Qual é a diversidade específica? Qual é a distribuição e a dinâmica
sazonal das populações? Qual é a tendência inter-anual das populações? carecem de
resposta. Estudos anteriores sobre estas comunidades, revelaram alguma biodiversidade,
mas pouco se sabe acerca da sua abundância, frequência e distribuição. Com este trabalho
pretende-se fazer um estudo exaustivo da composição das comunidades fitoplanctónicas
no arquipélago da Madeira e reunir o maior número de dados possível, que sirvam de base
para estudos futuros (ecológicos) bem como para o enquadramento dos mesmos em
ferramentas de gestão, como as diretivas europeias da Água e da Estratégia Marinha, e
regulamentos nacionais sobre a segurança em alimentos marinhos, relatórios de ocorrência
de HABs (harmful algal blooms) e intoxicações relacionadas.
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SIII.02

DISTRIBUIÇÃO

DOS

COCOLITÓFOROS

AO

LARGO

DO

ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
Orador: Áurea Narciso
Resumo
Um dos principais objetivos a explorar na minha área de investigação prende-se
com a caracterização da comunidade atual de cocolitóforos nas águas costeiras do
Arquipélago da Madeira. Assim, foram analisadas 142 amostras de água do mar ao largo
deste arquipélago recolhidas durante a campanha P466 do RV POSEIDON, realizada em
2014 no contexto do projeto de investigação “Madeira Archipelago Pre-seamount Stages”.
Numa primeira fase procedeu-se à montagem dos filtros sobre lâmina delgada, seguindose a identificação e quantificação das associações de cocolitóforos ao microscópio com luz
polarizada (MLP) e ampliações de 1250x. Os resultados mostram a presença de um total
de 30 taxa: 4 géneros, 23 espécies e 3 variedades. A densidade total das células varia entre
12x103 e 112x103 células/L, sendo a Emiliania huxleyi a espécie preponderante. As
densidades totais mais elevadas foram observadas entre as ilhas da Madeira e de Porto
Santo, mais precisamente entre o norte da Ponta de São Lourenço e a costa sul de Porto
Santo, enquanto que as densidades mais baixas foram registadas na costa SW da Madeira.
Relativamente à profundidade, as maiores abundâncias andam à volta dos 50m. Variações
na produção primária terão um carácter sazonal e estarão essencialmente associadas à
formação de eddies ciclónicos na região.
Outro dos objetivos prende-se com o estudo da biodiversidade em montes
submarinos. Na sequência da minha participação na Campanha BIOMETORE 8, na qual
se amostrou o monte submarino Josephine, as próximas tarefas vão envolver montagem
de lâminas e observação ao MLP de 112 amostras provenientes de 28 estações e 4
profundidades.
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SIII.03 HABITATS SUBTIDAIS DA MADEIRA: UM MANANCIAL DE
BIODIVERSIDADE A CONSERVAR!
Orador: Cláudia Ribeiro
Resumo
De modo a inventariar a biodiversidade marinha do Arquipélago da Madeira e os
principais habitats subtidais existentes na região, estão a ser desenvolvidas metodologias e
ferramentas que permitam maximizar a eficiência dos mergulhadores científicos, aquisição
de informação e a gestão dos dados obtidos. A equipa do MBe lab (Laboratório de
Ecologia, Conservação e Biodiversidade Marinha da Madeira) pretende recolher
informação ecológica sobre a biodiversidade marinha da Madeira através da conceção e
implementação de desenhos experimentais robustos, contribuindo para a Diretiva Quadro
para a Estratégia Marinha (DQEM) e crescimento Azul.
O plano de trabalhos é sustentado por uma equipa multidisciplinar que tem por
objetivo uma abordagem ecossistémica e que conta com o apoio de várias instituições
científicas regionais, nomeadamente Ciimar-Madeira, Departamento de Recursos
Naturais do Município do Funchal (EBMF e MMF) e UMA.

SIII.04 MERGULHO, ANÁLISE GEOESPACIAL E GESTÃO DE BASES DE
DADOS: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA CONHECER OS
HABITATS MARINHOS DA MADEIRA
Orador: Pedro Neves
Resumo
De modo a inventariar a biodiversidade marinha do Arquipélago da Madeira e os
principais habitats existentes na região, estão a ser desenvolvidas metodologias e
ferramentas que permitam maximizar a eficiência dos mergulhadores científicos e a gestão
dos dados por estes obtidos. Recorrendo a equipamento simples e inovador e a ferramentas
de software de código aberto, a equipa do MBe lab (Laboratório de Ecologia, Conservação
e Biodiversidade Marinha da Madeira) pretende desenvolver e implementar um conjunto
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de metodologias simples e padronizadas que permitam a sua utilização por diferentes
equipas em diferentes locais, habitats e condições.
As ferramentas que estão a ser desenvolvidas incluem sistemas de gestão de bases
de dados, sistemas de informação geográfica, bancos de imagens e manuais de
procedimentos e metodologias. Ao nível dos procedimentos de mergulho científico, está a
ser preparado um programa de treino que irá permitir aumentar a eficiência dos
mergulhadores e a segurança das operações de mergulho científico. Adicionalmente, este
programa de treino permitirá que a integração e cooperação entre mergulhadores e equipas
de mergulho das diferentes instituições de investigação da RAM, potenciando a criação de
sinergias e a aquisição de dados de qualidade.

SIII.05 EXPLORAR NOVAS FRONTEIRAS: O MAR PROFUNDO E AS SUAS
COMUNIDADES BENTÓNICAS
Orador: Andreia Braga-Henriques
Resumo
A equipa do MBe Lab (Laboratório de Ecologia, Conservação e Biodiversidade
Marinha da Madeira) pretende recolher informação ecológica sobre a biodiversidade
marinha do arquipélago da Madeira através da conceção e implementação de desenhos
experimentais robustos, contribuindo para a Diretiva Quadro "Estratégia Marinha"
(DQEM) e o "crescimento azul". O plano de trabalhos dedicado à ecologia das
comunidades bentónicas do mar profundo tem como objetivo principal investigar padrões
de biodiversidade face às atuais mudanças ambientais e impactos antropogénicos diretos.
Este trabalho será sustentado por uma equipa de investigadores multidisciplinar através de
parcerias nacionais e internacionais com diversas instituições científicas, entre as quais se
destacam o Departamento de Ciência e Recursos Naturais do Município do Funchal
(EBMF e MMF), o CIIMAR-Madeira e o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente
(MARE).
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SIII.06 PADRÕES E ALTERAÇÕES EM COMUNIDADES MARINHAS: UMA
ABORDAGEM INTEGRADA PARA MAPEAR E PREVER MUDANÇAS
Orador: João Monteiro
Resumo
Compreender a complexidade de fatores e mecanismos envolvidos em processos
ecológicos, funcionamento de ecossistemas e em respostas a perturbações é fundamental
para avaliar como organismos, comunidades e ecossistemas poderão lidar com alterações
naturais e perturbações antropogénicas.
Os métodos típicos de avaliação e caracterização ecossistemas marinhos têm sido,
em

certa

medida,

limitados

na

determinação

das

relações

entre

a

composição/funcionamento e a complexidade de condições e distúrbios ambientais que
afetam e condicionam comunidades biológicas. O crescente conhecimento científico e os
avanços metodologias e tecnologia disponível promovem uma oportunidade única de
conceber uma abordagem integrada para a caracterização e mapeamento de habitats,
abordando, simultaneamente, a resposta e resiliência de comunidades marinhas face a
condições ambientais diversas.

Workkshop OOM 2016 | Livro de Resumos|

31

Workkshop OOM 2016 | Livro de Resumos|

32

> SESSÃO IV
Moderadores: Pedro Neves e João Monteiro

SIV.01 INVASÕES BIOLÓGICAS NO MAR DA MADEIRA E O TRÁFEGO
MARÍTIMO
Orador: Patrício Ramalhosa
Resumo
As invasões marinhas de espécies não-indígenas (NIS) são consideradas uma
grande ameaça à biodiversidade a nível ambiental e económico. Nas últimas duas décadas
o número de invasões marinhas tem aumentado devido ao tráfego marítimo,
principalmente através do transporte em águas de lastro mas também em incrustações nos
cascos das embarcações.
Em 2013 o Doutor João Canning-Clode registou 16 novas NIS para a marina da
Quinta do Lorde, número esse relacionado com o número de chegadas de embarcações de
recreio nessa mesma marina. Desde então, deu-se início a um programa de monitorização
de espécies invasoras na Madeira (Mad_MOMIS) o qual conta com o estudo das invasões
marinhas: (i) nas 4 marinas da RAM (Calheta, Funchal, Quinta do Lorde e Porto Santo);
(ii) em lixo marinho; (iii) em embarcações de recreio (doca seca) e consequentemente neste
contexto, o grande objetivo deste meu projeto é de criar uma ampla e completa base de
dados de todo o tráfego marítimo desde 1935 em todos os portos e marinas da RAM. Esta
pioneira base de dados irá incluir o número de chegadas anual de todos os tipos de
embarcações (cruzeiro, recreio, rebocadores, carga, militares, outros), porto de origem,
porto de destino, comprimento de embarcação, entre outras variáveis. Alguns destes dados
estão

já

disponíveis

no

VISOR_Bio

do

OOM

em

"Shipping"

data

(http://oomdata.arditi.pt/serv/visor/vismad.php). Futuramente, toda esta informação
referente ao tráfego marítimo, estará disponível a todos os utilizadores em vários formatos
e configurações.
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SIV.02 ESTUDOS OBSERVACIONAIS E EXPERIMENTAIS NA AVALIAÇÃO
DOS PROCESSOS ECOLÓGICOS EM COMUNIDADES MARINHAS
Orador: Ignacio Gestoso
Resumo
O arquipélago da Madeira tem uma grande zona marítima que se estende desde
áreas distantes da ilha principal (por exemplo, Ilhas Selvagens) até às extensas porções da
costa da Madeira. Incluídas nesta vasta zona existem várias áreas marinhas protegidas
(AMP): Garajau, Rocha do Navio, Ilhéus do Porto Santo, Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens,
com o objetivo de permitir um desenvolvimento inclusivo e sustentável. No entanto,
diferentes pressões antropogénicas (desenvolvimentos turísticos, tráfego marítimo)
impactam a estabilidade dos ecossistemas marinhos do arquipélago, podendo ameaçar,
alterar e destruir os muitos processos e recursos que deles dependem. Apresento aqui um
breve vídeo que ilustra parte do meu trabalho de pós-doutoramento no qual me proponho
investigar e examinar os potenciais efeitos interativos dos distintos impactos
antropogénicos (nomeadamente: lixo marinho, poluição e espécies invasoras) nos
processos ecológicos das comunidades costeiras das AMP da Madeira. Seguindo uma
aproximação observacional, realizar-se-ão amostragens temporais ao longo da costa da
Ilha da Madeira com o objetivo de estudar os padrões de variabilidade na distribuição das
comunidades intermareais, na abundância de lixo marinho e também nos níveis de
poluição das águas costeiras da ilha. Paralelamente, serão feitas experiências de
manipulação no meio para avaliar a abundância/diversidade das espécies não indígenas
que estão chegando ao arquipélago, e em concreto, às AMP da Madeira. Finalmente, no
laboratório se testará o efeito combinado dos vários fatores de stress antropogénico sobre
as comunidades costeiras.
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SIV.03 ECOLOGIA DE CETÁCEOS E INTERAÇÕES COM ATIVIDADES
ANTROPOGÉNICAS NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA
Orador: Rita Ferreira
Resumo
Os cetáceos são um grupo complexo e diversificado com ampla presença no
Arquipélago da Madeira. O objetivo deste estudo é analisar a dinâmica das populações de
cetáceos e a sua utilização deste habitat. Para tal, foram estabelecidas diversas parcerias
com plataformas oportunistas diversificadas (whale-watching, ferries, embarcações de pesca,
etc) onde investigadores, voluntários ou elementos da tripulação recolhem dados
biológicos, fotográficos e de georreferenciação. Pretende-se assim criar extensas bases de
dados e catálogos de foto-identificação para as diversas espécies de cetáceos que ocorrem
no Arquipélago da Madeira e investigar a sua ocorrência, distribuição temporal e espacial
e preferências de habitat. Adicionalmente, pretende-se ainda analisar as interações entre
os cetáceos e as principais atividades antropogénicas, de modo a utilizar esse
conhecimento para servir de apoio à tomada de decisão por parte das entidades de gestão
e conservação. O objetivo final é que estes dados sejam disponibilizados para consulta na
base de dados do OOM de modo a que possam ser criadas sinergias entre grupos de
investigação, assim como com a população em geral.

SIV.04 MOVIMENTOS HORIZONTAIS DE GOLFINHOS ROAZES (Tursiops

truncatus)

ENTRE

TRÊS

ARQUIPÉLAGOS

DA

MACARONÉSIA

E,

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE VÁRIAS ESPÉCIES DE CETÁCEOS AO LARGO
DA MADEIRA
Orador: Ana Dinis
Resumo
Uma gestão adequada da vida selvagem requer o conhecimento dos indivíduos, da
distribuição espacial das espécies e, de como as variáveis ambientais podem influenciar a
utilização do habitat. Este projeto tem como objetivos: 1) a construção de um catálogo de
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identificação de golfinhos roazes para a costa sul da Madeira; 2) a investigação de
movimentos horizontais, “home-ranges” e probabilidades de movimentos entre os
arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias; 3) a identificação de indivíduos com maior
exposição a atividades humanas como o whale-watching e, 4) a investigação da distribuição
espacial e preferências de habitat de várias espécies de cetáceos no arquipélago da Madeira.
A utilização de plataformas oportunísticas, como embarcações de whale-watching, ferries e
navios da marinha permite aplicar um procedimento bastante eficiente e barato para a
recolha de dados. Permitindo um maior envolvimento das empresas turísticas que
contribuem para os catálogos, este projeto pretende disponibilizar informação essencial
para gestores e decisores de modo a contribuir para a conservação dos cetáceos na
Macaronésia.

SIV.05 ESTUDO DA ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE CETÁCEOS NO
ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA E DE MOVIMENTOS NA MACARONÉSIA/NE
ATLÂNTICO
Orador: Filipe Alves
Resumo
O Arquipélago da Madeira é um local privilegiado para o estudo do ambiente
pelágico e para as espécies que o habitam de modo permanente ou ocasional, como é o
caso dos cetáceos. Apesar da elevada diversidade de espécies descritas para as águas da
Madeira, o conhecimento sobre muitos aspetos da ecologia da maioria das espécies deste
grupo taxonómico que habitam estas águas ainda é escasso. Adicionalmente, os cetáceos
possuem um papel cultural e sócio-económico de elevada importância para a Região, e
desempenham ainda um papel estrutural no ecossistema dado serem vertebrados marinhos
do topo da cadeia alimentar. Deste modo, os principais objetivos do presente trabalho, que
teve início em janeiro de 2016, são: i) analisar a ocorrência e os parâmetros biológicos dos
cetáceos na Madeira, ii) estudar a dinâmica temporal dos cetáceos e sua relação com
variáveis ambientais na Madeira, iii) providenciar à comunidade em geral uma base de
dados que possibilite a previsão da dinâmica temporal dos cetáceos na Madeira, iv) analisar
movimentos de várias espécies de cetáceos na região da Macaronésia/NE Atlântico. Os
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resultados obtidos irão aumentar o conhecimento da ecologia destas espécies, e servirão
de suporte a medidas de conservação.
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> SESSÃO V
Moderadores: Andreia Braga-Henriques e Cláudia Ribeiro
SV.01 ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAÇÃO: COMPUTAÇÃO
CIENTÍFICA E MODELOS OCEANOGRÁFICOS
Orador: Rui Vieira
Resumo
Em oceanografia, modulação e redes de observação requerem o uso de sistemas de
computação de alto desempenho (HPC), nomeadamente base-de-dados com alta
disponibilidade e capacidade de processamento computacional. O suporte técnico e
manutenção torna-se cada vez mais importante para a sustentabilidade e progresso do
trabalho científico. A utilização do sistema de modelação acoplado do oceano, atmosfera,
ondas e transporte de sedimentos para a previsão e criação de cenários de estudo são
imprescindíveis para a escala regional do arquipélago da Madeira.

SV.02 ATMOSFERA E OCEANO
Orador: Ricardo Faria
Resumo
Os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais frequentes, mas difíceis de
prever com modelos numéricos, principalmente à escala das pequenas ilhas. Neste projeto,
serão analisados fenómenos climáticos extremos como: as ondas de calor, o efeito de ilha
de calor urbano sobre o Funchal, entre outros. Estes fenómenos sofrem uma forte
influência da interação entre a atmosfera, o oceano e a costa, e podem ter um forte impacto
nas atividades económicas das ilhas. Os estudos serão efetuados com recurso a modelos
desenvolvidos pela comunidade científica, como é o caso do WRF e do
OpenFOAM. Serão realizadas simulações de alta resolução em LES (Large Eddy
Simulations) sobre a orografia da ilha da Madeira para resolver a física a uma escala local.
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Os resultados dos modelos serão validados com recurso a dados históricos. Depois de
validada esta ferramenta numérica pode servir para gerar previsões à escala local.
SV.03 CARACTERIZAÇÃO COSTEIRA ATRAVÉS DE DADOS IN SITU
Orador: Jesus Reis
Resumo
A caracterização das correntes costeiras numa região como a ilha da Madeira
é essencial na perceção de alguns fenómenos oceanográficos e biológicos. Devido à falta
de uma base de dados de correntes, este estudo tem utilizado dados in situ, obtidos através
de correntómetros por efeito Doppler (ADCP) e boias derivantes. Através dos dados
recolhidos serão feitas análises de forma a perceber qual o processo dominante nas
correntes costeiras (forçamento atmosférico ou forçamento de marés). Também poderá ser
utilizado para validar diversos modelos costeiros (lagrangiano) e modelos de correntes.

SV.04 DINÂMICA SEDIMENTAR NA PRAIA DO PORTO SANTO
Orador: Cátia Azevedo
Resumo
A ilha do Porto Santo é caracterizada pelo clima ameno e extensa praia, o que a
torna atrativa a nível turístico e com um potencial económico elevado e importante para o
arquipélago. Nas últimas décadas, a morfologia da praia tem vindo a alterar-se, com
oscilações significativas na sua largura, que impossibilitam o uso balnear em alguns
trechos, preocupando população entidades governamentais. O estudo da dinâmica
sedimentar da ilha é por isso essencial, sendo uma mais-valia na perceção da origem das
alterações, bem como se são de carácter reversível ou permanente. O acompanhamento da
evolução da praia quer sazonal ou mesmo periódico - eventos extremos, permite uma
avaliação mais pormenorizada dos processos sedimentares e assim, a quantificação dos
mesmos.
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SVI.05 MODELAÇÃO NUMÉRICA ACOPLADA OCEANO-ATMOSFERA NA
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Orador: José Alves
Resumo
Este estudo pretende aprofundar o conhecimento adquirido em trabalhos anteriores
sobre o efeito da ilha da Madeira, na dinâmica e termodinâmica, da atmosfera e oceano
regionais. Numa primeira fase serão realizadas simulações numéricas com um sistema
acoplado oceano-atmosfera (COAWST), com aproximadamente 1 km de resolução
horizontal, junto às ilhas da Madeira e Porto Santo e de 3 km em regiões mais afastadas
da costa, sendo utilizados dados de modelos globais para as condições fronteira e iniciais
dos modelos atmosférico (WRF) e oceânico (ROMS). Serão igualmente utilizados dados
de deteção remota (SST e vento) na validação e interpretação dos resultados das
simulações. A partir dos campos simulados numericamente serão analisados fluxos de
calor e momento na interface oceano-atmosfera dando particular atenção ao fenómeno
denominado wake, que se observa frequentemente a SW da ilha da Madeira, nos meses de
Verão. Numa segunda fase serão analisadas simulações numéricas a alta-resolução junto
à costa (com uma resolução inferior a 1km) e dados de observações in-situ, recolhidos
durante o presente ano de 2016 e previsivelmente durante 2017, por forma a fazer um
estudo pormenorizado da circulação atmosférica e oceânica na região costeira,
nomeadamente no referente aos mecanismos que controlam a variabilidade intra-diária da
SST e o regime de brisas costeiras.
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> SESSÃO VI
Moderadores: Sílvia Lourenço e Filipe Alves

SVI.01 ENERGIA DAS ONDAS
Orador: Bruno Jorge
Resumo
O principal objetivo do trabalho é o desenvolvimento de um sistema autónomo do
ponto de vista energético. O sistema sustenta-se através da energia das ondas
e simultaneamente realiza a monitorização de diversos parâmetros, incluindo parâmetros
meteo-oceanográficos. O trabalho pressupõe o desenvolvido de um protótipo para
verificação experimental do sistema de aproveitamento da energia das ondas.
O desenvolvimento de sistemas autónomos de aproveitamento de energia das ondas vem
potenciar a evolução das energias renováveis e, por outro lado, sendo um sistema
autónomo, vem facilitar o acesso e estudo dos recursos do mar.

SIV.02 RISCOS E GESTÃO COSTEIRA
Orador: Gustavo Silva
Resumo
Este trabalho foca-se no estudo da gestão costeira, mais especificamente na
avaliação da suscetibilidade dos elementos expostos à erosão costeira em episódios de forte
agitação marítima, numa perspetiva de ordenamento do território. Outros aspetos deste
trabalho incluem o estudo dos riscos associados a episódios atípicos ou extremos de
galgamentos costeiros e inundações em faixas ribeirinhas do litoral madeirense. Para este
trabalho, além da análise de dados históricos, será feita a recolha de dados in situ para a
caracterização da dinâmica costeira da Madeira. Um dos objetivos deste trabalho consiste
em criar um mapa de risco para o litoral da Madeira.
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SIV.03 ROBÓTICA SUBMARINA
Orador: Carlos Lucas
Resumo
Os oceanos são um objeto de difícil estudo dadas as dificuldades associadas, como
a inexistência de sinal de satélite, falta de luminosidade e custo dos equipamentos que
permitem a exploração em profundidade, entre outros. Para explorar este meio existem
diversas tecnologias, entre elas os gliders. Estes veículos necessitam de um planeamento de
missão o mais exato possível dado que ainda é impossível prever exatamente os valores do
parâmetro que mais influencia os desvios de rota destes equipamentos: as correntes. Dada
a sua forma de locomoção (alteração da flutuabilidade), os gliders movem-se lentamente
(0.5m/s), tornando-os muito suscetíveis a alterações ao trajeto induzidas pelas correntes.
Como tal, e de forma a minimizar esses desvios, a ciência está a apostar em algoritmos de
planeamento de diversas áreas (computação evolutiva, algoritmos genéticos, transporte de
partículas, etc.) para criar rotas ótimas para os gliders, tendo em conta modelos de previsão
de correntes o mais precisos possível. Este trabalho insere-se no planeamento dessas rotas
utilizando algoritmos de evolução diferencial, um ramo da computação evolutiva, e visa
contribuir para a melhoria dos algoritmos de planeamento de rotas. A recolha dos dados
tem por objetivo a sua assimilação em modelos de circulação oceânica, de forma a corrigir
áreas que se identifiquem como problemáticas (i.e. com maior desvio da realidade),
contribuindo também para melhorias de modelos de previsão regionais.

SIV.04 O PROJETO OOM NA PROMOÇÃO DA LITERACIA DOS OCEANOS
Orador: Sónia Costa
Resumo
O projeto Observatório Oceânico da Madeira (OOM) inclui uma componente
importante de educação e formação (OOM-EDU) que é favorecida pela posição
privilegiada que este projeto pode assumir na promoção da literacia dos oceanos,
funcionando como veículo de potenciação da divulgação do conhecimento ligado ao mar
e de intermediação entre os investigadores e o público. O projeto conta com o contributo
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dos investigadores das áreas adstritas ao OOM e tem vindo a desenvolver-se em torno de
quatro vertentes: criação de materiais pedagógicos; ações de formação para alunos; ações
de formação para professores e ações de promoção e divulgação. Desde o início do projeto
que estão a ser criados diversos materiais pedagógicos temáticos, alguns dos quais já
utilizados nas diversas iniciativas realizadas com o público jovem. Até ao momento, foram
dinamizadas: nove ações em escolas para alunos do pré-escolar ao ensino secundário; oito
sessões lúdico-didáticas integradas em programas de ocupação de tempos livres de verão;
dois workshops para professores e um evento de aproximação da ciência ao grande público,
entre outras iniciativas em que o OOM marcou presença. No futuro, a estratégia
continuará a basear-se no desenvolvimento das quatro linhas orientadoras do OOM-EDU,
tentando alargar as temáticas abordadas e diversificar a tipologia de atividades, mas
sempre privilegiando o contacto direto com o público.
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