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O que é o SIMNORAT ?
SIMNORAT é um projeto co-financiado pela UE que visa apoiar os Estados Membros na implementação da Diretiva do Ordenamento do Espaço Marítimo (Directiva 2014/89/UE).

Quais são os principais objetivos do SIMNORAT?
· Apoiar a implementação da Diretiva do Ordenamento do Espaço Marítimo
· Promover uma cooperação transfronteira efetiva entre os Estados Membros na Região do Atlântico Norte Europeu

Como se desenvolve e executa o SIMNORAT?
Este projeto promove a cooperação transfronteira entre França, Espanha e Portugal no desenvolvimento de recomendações e guias de boas práticas, levando a cabo exercícios
• sobre casos de estudos específicos.
Pretende realizar uma primeira abordagem às partes interessadas com a intenção de avaliar o seu conhecimento da Diretiva e as suas implicações, assim como as suas opiniões e preocupações.
•

•

Quais são as áreas de estudo do SIMNORAT?
Área de estudo 1: Golfo da Biscaia
Área de estudo 2: Banco da Galiza e Montes Submarinos de Vigo e Vasco da Gama (objeto do presente workshop)
•

•

•

Quem são as instituições participantes no SIMNORAT?
•
•
•
•
•
•

Agence Française pour la Biodiversité (Fr)
SHOM (Fr)
Cerema (Fr)
Universidade de Aveiro (Pt)
Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas - CEDEX (Sp)
Instituto Español de Oceanografía – IEO (Sp)

Banco de Galizia e Montes Submarinos de Vigo e Vasco da Gama
A área de estudo inclui a Área Marinha Protegida do Banco da Galiza e os montes submarinos Vigo e Vasco da
Gama, localizados no limite ocidental da plataforma geológica continental e no limite norte da área de jurisdição
portuguesa. A área compreendida entre eles e a costa também se considera para ter em conta o tráfico marítimo,
uma vez que poderia representar um risco para a conservação. Este sítio proposto está localizado no setor noroeste
da Península Ibérica, e incluindo as ZEE DE Portugal e Espanha, e na fronteira das áreas IV e V da OSPAR

O que é o Banco da Galizia?
O banco da Galiza é um Sítio de Interesse Comunitário (SIC), de acordo com a Diretiva Habitats, e uma Zona de
Proteção Especial para as aves, de acordo com a Diretiva Aves. As espécies de interesse comunitário que foi declarado no SIC são a tartaruga-marinha-comum (Caretta caretta), o roaz (Tursiops truncatus) e os recifes biogénicos
de Lophelia pertusa e Madrepora oculata.
O conhecimento científico disponível sobre as características do Banco da Galiza era escasso até ao naufrágio do
petroleiro Prestige em 2002 a SW do banco, evento que impulsionou a realização de estudos científicos sobre a
sua geologia e dinâmica atual. A informação sobre a sua biologia e habitats foi escassa até ao desenvolvimento dos
projetos ECOMARG (IEO) e LIFE+ INDEMARES.

O que são os Montes Submarinos de Vigo e Vasco da Gama?
A Área Marinha Protegida proposta considera os resultados obtidos pelo IEO no projeto LIFE+ INDEMARES e outros
estudos científicos anteriores dos substratos marinhos. Neste sentido existe uma coexistência de ecossistemas marinhos e habitats principalmente formados por espécies bentónicas e bento-pelágicas, montes submarinos e fundos
rochosos da plataforma continental e sedimentos móveis.

