MAMIFEROS MARINHOS
Problemas Riscos ou
Perigos

Objectivos

Acção / Medidas de Maneio

Erradicar o uso de 1. Levar a cabo acções de informação e
redes de emalhe no educação sobre a necessidade e
importância de proteger o dugongo e
1. Captura “acidental” parque
penalizações;
de dugongos
Erradicar a morte 2. Melhorar o sistema de fiscalização
de dugongos
relativamente ao uso de redes de emalhe
capturados
no PNAB
acidentalmente

2. Captura “acidental” Apoiar na
de dugongos nas
sensibilização das
redondezas do parque comunidades das
zonas adjacentes
ao parque
(Vilankulos e
Inhassoro)
3. Distúrbio por
barcos a motor
(barulho e colisão)

Calendário /
Urgência /
Prioridade

Responsabilidade e
Envolvimento

Critério de
Monitoria

Frequência
de Monitoria

Indicadores e Tendências

1. Prioridade
1. PNAB – Oficial
média e continua comunitário e
turismo

1. Avaliação
das acções
efectuadas

2. Urgente,
prioritário e
imediato

2. PNAB
–departamento de
fiscalização

2. Avaliação 2. Mensal
da qualidade
das acções
de
fiscalização

2. Número de patrulhas e
infractores

3. Aplicar multas de acordo com
legislaçao/regulamento em vigor;

3. Prioritário,
urgente,
actividade
contínua

3. PNAB - R

3. Avaliação 3. Mensal
do
funcionament
o do sistema

3. Número de multas
passadas e pagas

Levar a cabo acções de informação e
educação sobre a necessidade e
importância de proteger o dugongo e
penalizações aplicáveis

Prioritário,
actividade
continua

4. PNAB – R; M
Pescas - E

Avaliação das Após
acções
acção
efectuadas

Número de encontros,
pessoas
e
Lodges
abrangidos; quantidade de
material distribuido

Reduzir o distúrbio 1. Estipular velocidade máxima admitida
causado pelos
dentro do parque (20 nós)
barcos a motor

1. Após cada 1. Número de encontros,
acção
pessoas
e
Lodges
abrangidos; quantidade de
material distribuido

1. PNAB – R; Op.
Tur-E;

cada

Número de incidentes
registados, multas

2. Estabelecer zonas de não circulação de Prioritário, médio PNAB – R; Op. Tur- Avaliação do Mensal
barcos e zonas de redução de velocidade prazo
E
funcionament
(10 nós)
o do sistema
4. Plano de gestão do Garantir
Iniciar um plano de gestão dos dugongos
dogongo
sobrevivência da
no PNAB
população de
dugongos no PNAB

Prioritário, médio PNAB, instituições
prazo
de investigação

Avaliação da Anual
elaboração
do plano e
sua
implementaçã
o

Plano
executado,
implementação de acções
propostas

MAMIFEROS MARINHOS
Problemas Riscos ou
Perigos

5. Monitoria

Objectivos

Acção / Medidas de Maneio

Monitorar
1. Continuar e consolidar a monitoria
ocorrência e
existente;
distribuição de
mamíferos
marinhos no parque

Calendário /
Urgência /
Prioridade

Contínuo e
prioritário

Responsabilidade e
Envolvimento

Critério de
Monitoria

Frequência
de Monitoria

Indicadores e Tendências

PNAB – R; Op. Tur- Avaliação da Anual
E; Comunidades;
qualidade das
Inst. De Invest -E; actividades
de monitoria

Número de amostras e
frequência
de
amostragem
(validação
estatística)

PNAB – R;
instituições de
investigação -E

Número de publicações
produzidas em relação
aos estudos feitos; meios
e impacto das publicações
(jornais,
conferências,
etc.)

Monitorar as
2. Estabelecer com os pescadores um
movimentações de programa de registo dos locais de captura
dugongos
(e libertação) de dugongos
(migrações)
3. Consolidar o programa de registo dos
avistamentos de dugongos (com os
lodges, comunidades e fiscais)
4. Estabelecer um programa de marcação
dos dugongos (se possível via satélite)
6. Investigação

Melhor
1. Identificar as zonas mais importantes de 1. Urgente e
conhecimento da
alimentação e reprodução dos dugongos; prioritário
biologia e ecologia
dos dugongos no
parque
2. Realização de estudos genéticos para
melhor conhecimento da dinâmica da
população

2. Prioridade
média

Qualidade
dos estudos
realizados

Anual

