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Conservação de espécies marinhas
protegidas em Portugal continental
Viatura de Emergência

O" projecto" LIFE+" MarPro" convida" todos" os" interessados"
para" a" apresentação" pública" da" viatura" de"
emergência"para"resgate"de"animais"marinhos"e"
para" o" simulacro" de" arrojamento" de" um"
cetáceo" na" praia" do" Relógio," Figueira" da"
Foz.
O"projecto"LIFE+" MarPro" é" coHﬁnanciado"
pelo" programa" europeu" Life+" e" pela"
Sociedade" Portuguesa"de" Vida" Selvagem"
( S P V S ) ," s e n d o" c o o r d e n a d o" p e l a"
Universidade" de" Aveiro" (CESAM" e" Dep."
B i o l o g i a ) ," t e n d o" c o m o" p a r c e i r o s" a"
Universidade"do"Minho"(CBMA"e"Dep."Biologia),"o"
InsTtuto" Português"do" Mar" e"da" Atmosfera"(IPMA),"o"
InsTtuto" da"Conservação" da"Natureza"e"Florestas"(ICNF)"e"
a"Sociedade"Portuguesa"para"o"Estudo"das"Aves"(SPEA)."
No" âmbito" da" Acção" Concreta" de" Conservação" “Melhoria"
das" Redes" de" Arrojamentos" de" Animais" Marinhos”," a"
Universidade"de"Aveiro,"através"do"projecto"LIFE+"MarPro,"
adquiriu" uma" viatura" de" emergência" que" irá" melhorar" a"
prestação"de"primeiros"socorros"a"um"elevado" número"de"
animais" marinhos" que" aparecem" arrojados" na" costa"
portuguesa." Desde" o" início" de" 2012," já"foram" resgatados"
vivos"9" cetáceos,"2"focas,"4"tartarugas"e" mais"de"250"aves"
marinhas"na"costa"centro"e"norte"de"Portugal.
A" Sociedade" Portuguesa" de" Vida" Selvagem" (SPVS)" é" uma"
associação" cienaﬁca" sem" ﬁns" lucraTvos," cujas" acções"
incluem"o"apoio"à"Rede"de"Apoio"a"Mamíferos"Marinhos"–"
Abrigos," com" coordenação" do" ICNF." Em" parceria" com" a"

Universidade" de"Aveiro"e"a"Universidade"o"Minho,"a"SPVS"
gere" o" Centro" de" Reabilitação" de" Animais" Marinhos" de"
Quiaios" (CRAMQ)" cuja" área" de" abrangência" engloba" o"
centro" e" norte" do" país," podendo" em" situações" especiais"
intervir"em"qualquer"parte"da"costa"Portuguesa.
Os" objecTvos" desta" apresentação" pública" incluem" dar" a"
conhecer" a" viatura" de" emergência" e" o" projecto" LIFE+"
MarPro,"apresentar" os" meios"disponíveis"do" CRAMQ"para"
o" resgate" de" animais" marinhos," fornecer" documentos/
protocolos" e" formação" básica" de" actuação" perante"
arrojamentos" de" animais" marinhos" aos" nadadoresH
salvadores" e" envolver" todas" as" enTdades" que" parTcipam"
neste" Tpo" de" situação," de" modo" a" permiTr" uma" maior"
rapidez"e"eﬁcácia,"parTcularmente,"perante"situações"reais"
de"arrojamentos"de"mamíferos"marinhos"vivos.

