
 
 

 

REUNIÃO ANUAL 
 

(19-21 junho 2019) 

(IRSTEA 50, avenue de Verdun, 33 612 CESTAS Cedex) 
 

 

19 Junho 
 
 

8:30-9:30        Registo dos participantes 

9:30-9:45        Boas-vindas e cerimónia de abertura (Estibaliz Díaz, AZTI/ Eric Rochard, IRSTEA) 

9:45-10:00      Progresso na Recolha de Dados (M. Mateo, AZTI e C. Briand, EPTB/ Vilaine) 

10:00-10:15   Progresso na Estimativa da mortalidade de enguias provocada por obstáculos (P. Sagnes e M. 
Labedan, AFB) 

10:15-10:30 
 

10:30-10:45 

Progresso na Estimativa do Recrutamento (H. Drouineau, IRSTEA) 
 
Progresso na Rede transnacional de monitorização de enguia (I. Domingos, FCUL/MARE) 

10:45-11:30   Exemplo da abordagem francesa para a base de dados sobre obstáculos e centrais hidroelétricas 
(P. Sagnes e L. Beaulaton, AFB). Descrição e partilha do processo de recolha de dados em 
França e as ligações entre as diferentes bases de dados nacionais. 

 

 
11:30-11:50   Pausa café 

 
11:50-13:20   Workshop: Quantas enguias nos nossos rios? Construção da versão beta do modelo EDA 

(Coordenação: M. Mateo and M. Korta AZTI; C. Briand, EPTB/ Vilaine; P. Sagnes e L. 
Beaulaton AFB). 
Este workshop tem como objetivo promover a discussão sobre as opções e problemas atuais na 
implementação do modelo; explicar o uso de uma aplicação shiny para validar os dados sobre 
obstáculos; e discutir formas de agregar os dados de modo a mostrar os resultados ao público. 

 
 

13:30-15:00   Almoço 
 

15:00-16:30  Workshop: Vamos desenhar a plataforma de Governança da enguia: o que precisamos? 

(Coordenação: A. García, Fundación LONXANET). Este workshop visa melhorar o entendimento 

sobre o conceito de governança para o aplicar no primeiro desenho da criação da Plataforma de 

governança da enguia e do seu habitat (a nível nacional e internacional); selecionar os elementos 

que devem ser incorporados no projeto da Plataforma de Governança e decidir os princípios que 

devem guiar o seu funcionamento. 
 
 

16:30-17:00   Pausa café 
 

17:00-18:00   Continuação: Vamos desenhar a plataforma de Governança da enguia: o que precisamos? 



20 Junho 
 

 

9:00-9:15 
 

 
 

9:15-11:00 

Intervenção de Ludovic Lareynie (Região Nouvelle-Aquitaine, membro francês do programa 
Interreg Sudoe) 
 
Workshop: O que se deve fazer e o que não se deve fazer quando se constrói uma plataforma 
de Governança da enguia. (Coordenação: Stone soup). 
De forma participativa e "cocriativa", este workshop pretende ajudar os participantes a 

identificar e partilhar processos formais e informais de tomada de decisão, a nível nacional e 

internacional (pontos fortes e fracos; aspetos a integrar na Plataforma de Governança). 
 
 

11:00-11:20   Pausa café 
 

11:20-13:20   Continuação: O que se deve fazer e o que não se deve fazer quando se constrói uma 
plataforma de Governança da Enguia 

 

 
13:20-14:45   Almoço 

 

 
 

14:45-15:45    Avances en la investigación de la pesca y el comercio ilegales de angulas (OCLAESP, AFB, DGDDI, 
SEPRONA, GNR, ASAE). 

 
 
 

15:45 -16:00 Pausa café 

 
16:00-18:00   Como podemos melhorar a eficácia da investigação criminal? (Coordenação: E. Díaz. AZTI). 

Com base nos resultados de uma pesquisa anterior, discutiremos a magnitude da pesca e 
comércio ilegais na área SUDOE e possíveis ferramentas para combatê-la. 

 
 
 
 

21 Junho 
 

 

9:00-11:00      Workshop: Afinação da metodologia de recolha de dados – o caminho a seguir (Coordenação: 

I. Domingos, FCUL/MARE). Workshop para os Líderes de Bacia onde se pretende identificar 

problemas, encontrar soluções e melhorar práticas para as próximas amostragens. 
 
 

11:00-11:30   Pausa café 
 

11:30-12:30   Steering committee: (Coordenação: E. Díaz, AZTI e Maite Zarranz, Iniciativas Innovadoras). 

Participantes: Líderes de GT e Líderes de Bacia. Objetivo: Rever o progresso do projeto e 

planear as tarefas para os próximos três meses. 


