
 

 
 

 

WORKSHOP SUDOANG 
(2-3 de dezembro de 2019) 

(AZTI, Txatxarramendi ugartea z/g - 48395 Sukarrieta, Biscaia) 
 
 

 

2 de Dezembro 
 

 
8:30-9:00        Chegada e registo 

 

9:00-10:00     Estimativa da biomassa de enguias-prateadas na zona SUDOE (M. Mateo, AZTI; C. Briand, 
EPTB La Vilaine, L. Beaulaton, AFB). Os objetivos do workshop são: 
- Apresentar a estrutura da base de dados e os dados recolhidos 
- Mostrar as estimativas de biomassa de enguias, obtidas com o modelo EDA (Eel density 

Analysis) 
- Definir o que estará disponível no mapa que vamos produzir no SUDOANG, para diferentes 

tipos de público. Qual o nível espacial que devemos selecionar para mostrar a informação? 
 

10:00-11:00   Uma aplicação web interactiva para a validação de barragens e dados de pesca eléctrica (M. 
Mateo, M. Korta, AZTI e C. Briand, EPTB La Vilaine). Os objetivos do workshop são: 
- Explicar como funciona o Shiny (aplicação web fácil de usar) 
- Validar os dados coletados em SUDOANG usando 
a aplicação ShinY 
- Explicar como os fornecedores de dados devem corrigir esta informação e o prazo 
para o fazer. 
- Identificar cenários de gestão: pesca (por UGA) e obstáculos (a jusante/ a montante), 

exemplos possíveis. 
 

11:00-11:30   Intervalo para café 
 

11:30-13:30   GT3: está na hora de fazeres a tua lista de desejos de Natal! (H. Droineau, IRSTEA) 
Durante este workshop, apresentaremos os últimos desenvolvimentos do WG3 relativamente 
ao recrutamento de enguias-de-vidro. Além disso, discutiremos as suas expectativas em 
relação aos resultados do GEREM: que tipo de resultados você espera? Quais são os 
indicadores mais relevantes e confiáveis para atender às suas necessidades? 

 

13:30-14:30   Almoço 
 

14:30-16:30   Estimativas de mortalidade e fuga: como serão utilizados os dados disponíveis e qual a melhor 
forma de partilhar os resultados? (P. Sagnes, M. Labedan, AFB e C. Briand, EPTB La Vilaine) Os 
objetivos do workshop são: 
- Apresentação da estrutura da base de dados e os dados 
recolhidos 
- Estimativa de mortalidade por turbinas: exemplo de Gave de Pau. Quais são as 

consequências quando faltam dados? 
- Definir o que estará disponível no mapa a produzir no SUDOANG, para os diferentes tipos 

de público. A que nível espacial devemos mostrar a informação? 

16:30-17:00   Intervalo para café 
 

17:00-18:00   Comité de Direcção 



3 de Dezembro 
 

Workshop: Plataforma de Governança da Enguia: Projetando juntos a sua 
estrutura e composição (Coordenado por Stone Soup e Lonxanet) 

 
Com base nos resultados do inquérito online sobre a Plataforma de Governança, os participantes 
trabalharão juntos no desenho da sua estrutura e composição. 

 

 
9:00-9:15        Apresentação e objectivos do workshop. 

Breve apresentação da estrutura e objetivos do workshop. 
 

9:15- 9:30       Cronograma para a construção da Plataforma de Governança. 
Breve contextualização das fases de construção da Plataforma de Governança. O 
que foi feito e o que há a fazer. 

 

9:30-10:25     Missão, objetivos estratégicos e funções da Plataforma de Governança. 
Revisão e apresentação dos resultados do inquérito online relativos à missão, objetivos 
estratégicos e funções da Plataforma de Governança. 

 

10:25:10:40   Intervalo para café 
 

10:40-12:45   Tabelas de diálogo: estrutura e composição da Plataforma de Governança. 
Grupos de trabalho das partes interessadas, em que será acordada a 
estrutura e a composição da plataforma de governança. 

 

12:45-13:00   Encerramento e próximos passos. 
Conclusões e revisão dos próximos passos a adotar seguir na construção da Plataforma 
de Governança. 



 


