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Relatório de Atividades 2017

1. Introdução:
Em 2017, o sistema LULA1000, pela primeira vez, foi usado durante uma

expedição de vários dias de mar consecutivos. Para o efeito, o ar e as baterias

do submersível foram recarregados no mar, a seguir a cada imersão, através de

um cabo confeccionado para este fim, possibilitando, assim, várias imersões

seguidas sem a necessidade de ter que entrar num porto de abrigo entre elas.

Assim, o sistema LULA1000 provou ser apto para operar, durante vários dias

consecutivos, em zonas mais remotas do mar do arquipélago, por exemplo

durante uma possível futura expedição na zona das fontes hidrotermais Menez

Gwen ou no Banco Princesa Alice.

A publicação sobre o achamento dos vestígios do submarino de guerra U-581,

em fevereiro, foi um grande sucesso. Esta descoberta correu as notícias em

mais de 26 países, incluindo programas e jornais de grande tiragem, e uma

reportagem de 12 páginas no jornal National Geographic Portugal.

Além disso, continuaram-se as intervenções de documentação dos destroços e

zona envolvente, ao longo do ano.

Em novembro de 2017, começou-se o projeto de produção da curta-metragem

entitulada Deep Time, para concorrer am vários festivais e conferências de

filmes sobre a natureza.
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2. As atividades ao longo do ano de 2017, em concreto:
Ao longo do ano, o submarino LULA1000 foi usado em várias áreas de

intervenção:

1- trabalho científico; 

2- intervenções de mergulho a nível de produções de televisão

/documentários sobre a natureza e o mar dos Açores;

3- intervenções no âmbito da colaboração com o Governo Regional dos

Açores, entre outros no âmbito de um protocolo de colaboração sobre a

monotorização e documentação de lixo marinho de fundo (Ajuste direto no

2/DRAM/2016 ); 

4- seabed mapping: documentação de habitats até à data não

documentados, nas vertentes das ilhas dos Açores; projeto de inovação

Deep-Sea In-Situ Observation Aquarium;

5- o projeto do U-581;

6- intervenções com equipamentos acústicos no âmbito do projeto seabed

mapping nas vertentes das ilhas;

7- parceria com a empresa Evonik Industries;

8- açoes de divulgação;

9- previsão para 2018; 

As intervenções de mar decorreram nas vertentes das ilhas: Faial, Pico e São

Jorge, bem como no canal Pico - São Jorge.

1- Parceria científicas:

1.1. Começou-se, em agosto, uma colaboração com os investigadores na área

dos cetáceos do IMAR/DOP-UAç (Instituto IMAR da Universidade dos Açores).

No âmbito de um projeto piloto, os operadores do submersível LULA1000,

usando dados de movimento de cachalotes recolhidos por investigadores do

IMAR através de t ags colocados em cachalotes, seguiram os animais às

profundezas, para obter informação sobre a alimentação/presa destes animais.
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No âmbito deste projeto, foi realizada uma série de mergulhos pelágicos, na "rota

dos cachalotes", nomeadamente nas zonas a norte do Faial e no canal entre as

ilhas S. Jorge e Pico.

A equipa conseguia obter imagens únicas de lulas de profundidade e de outras

espécies de profundidade, nunca antes documentadas.

1.2. Foi disponibilizada para análise a investigadores do IMAR/DOP-UAç

(Instituto IMAR da Universidade dos Açores) informação e material audio-visual

resultante de intervenções realizadas com o LULA1000 num campo de esponjas

Pheronema carpenteri, a sul da ilha do Pico. 

Os dados contrubuirão para trabalhos a realizar no âmbito do projeto europeu

SponGES. Prevê-se para o ano de 2018, a realização de uma série de

mergulhos neste campo de esponjas, em colaboração com o IMAR.

2-  Documentários/filmagens para a televisão:

2.1. Destaca-se a colaboração nas seguintes realizações televisivas, através de

intervenções de mergulho e filmagens feitas com o submarino LULA1000:

em 15 de dezembro, foram efetuados filmagens no âmbito da série Grenzenlos,

um programa de viagem/apresentação de destinos que é transmitido no canal

Sat1, na Alemanha, e que conta com até 2 milhões de espectadores. O episódio

terá um impacto importante para divulgar os Açores como destino de férias

perante este público-alvo.

Também foram licenciadas, para a produção, imagens de fauna submarina

produzidas através do submersível LULA1000, bem como imagens do próprio

submersível em ação.
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2.2. A pedido da BBC, foram licenciadas e disponibilizadas imagens adicionais

de fauna pelágica, filmadas através do submersível LULA1000, para a série

Ocean – Blue Planet II, que estreou em finais de 2017. A RTP1 mostrou o

episódio filmado com o apoio da FRN (carcaça do cachalote) em prime time, no

dia de Natal, 25 de dezembro.

2.3. HR:

O canal Hessischer Rundfunk (HR), da Alemanha, adquiriu uma licença para a

utilização de filmagens de arquivo da fundação, para utilizar no âmbito de um

programa científico.

2.4. SWR:

O canal SWR, da Alemanha, adquiriu uma licença para a utilização de filmagens

da fundação, para utilizar no âmbito de um programa científico.

2.5. National Geographic:

O canal National Geographic, EUA, adquiriu uma licença para a utilização de

filmagens de arquivo da fundação, para utilizar no âmbito do programa Pristine

Seas.

A participação nestes projetos tem dado à FRN a oportunidade de divulgar o seu

trabalho e as suas possibilidades tecnológicas, bem como de divulgar os Açores

e o mar dos Açores.

3- Colaboração com o Governo Regional dos Açores:

Continuaram os trabalhos no âmbito do protocolo de cooperação em vigor com o

a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT) do Governo

Regional dos Açores, para a implementação de um projeto de "monotorização de

lixo marinho de fundo" - Ajuste direto no 2/DRAM/2016. 
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Em novembro, dentro do prazo estabelecido para o projeto, foi entregue à DRAM

o relatório intercalar R1B. 

Foram realizados, ao longo do ano, os seguintes trabalhos no âmbito do projeto:

- foi recolhida informação quanto a "lixo marinho de fundo" durante todas as

intervenções de mar realizadas entre maio e setembro de 2017;

- foi disponibilizada à Direção Regional dos Assuntos do Mar a informação

constante destas intervenções; 

- foi dada como concluída e disponibilazada à Direção Regional dos Assuntos do

Mar a informação e catalogação quanto a lixo de todas as intervenções de

mergulho com o submersível LULA500 (anos 2001-2009);

- foi concluída a visualização das imagens de vídeo resultantes das intervenções

de mergulho dos anos 2013, 2016 e 2017 (LULA1000);

- Foi criado e concluído o banco de imagens e a meta-informação relativos às

intervenções realizadas entre 2001 e 2009 (LULA500), e nos anos de 2013,

2016 e 2017 (LULA1000).

4- Seabed mapping, nas vertentes das ilhas:

Trata-se de um projeto prioritário e contínuo: a monotorização e documentação

sistemática de espécies e habitats de profundidade, nas vertentes das ilhas, com

o objetivo de criação de uma base de dados e imagens. 

Ao longo do ano de 2017, foram realizadas intervenções de mergulho no âmbito

deste projeto nas vertentes norte do Faial e Pico, e nas vertentes sul do Pico e

de S. Jorge, bem como a oeste de S. Jorge. Foram também realizadas

intervenções de mergulho de carácter pel\agico, para documentação de espécies

pelágicas de profundidade.  

Como projeto de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, foi construído, para

ser integrado no submersível LULA1000, um aquário de observação e

documentação em sítio de organismos de profundidade. O projeto encontra-se

em fase final, e prevêem-se testes para o início do próximo ano.
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5- o projeto do U-581:

continuaram os trabalhos de documentação e produção de imagens de vídeo em

alta resolução do naufrágio do U-581, no âmbito de vários mergulhos realizados

no sítio.

Além disto, começou-se a recolha de fotografias, para fins de elaboração de um

fotomosáico em 3D, para visualizar o naufrágio completo e o seu

enquadramento no ambiente natural. 

Para o efeito, foi construído, integrado no submersível LULA1000 e utilizado com

sucesso, uma câmara exterior vertical.

O S e c r e t á r i o R e g i o n a l d o M a r , C i ê n c i a e T e c n o l o g i a ,

Dr. Gui Manuel Machado Menezes, participou num mergulho no sítio do U-581

no dia 11 de setembro de 2017.

O Secretário, durante a imersão, deu uma entrevista de rádio, gravada através

dos meios de comunicação - telefone subaquático - a bordo do LULA1000.

Nesta entrevista, o secretário regional anunciou a classificação do sítio dos

destroços do submarino U-581, localizados em 2016 pela FRN.

O Diretor Regional dos Assuntos do Mar, Dr. Filipe Mora Porteiro, participou num

mergulho no sítio do U-581 no dia 21 de setembro de 2017, para conhecer o

sítio.

A Direção Geral do Património Cultural (DGPC) todos os anos organiza o evento

"Arqueologia em Portugal" e convida as dircções regionais a escolher um

projecto de excelência e fazer uma breve apresentação. A Direção Regional da

Cultura (DRaC) do Governo dos Açores escolheu o nosso projeto do U-581.

Assim, a arqueóloga Ana Catarina Abrantes Garcia a 3 de junho, apresentou, no

Museu Nacional de Arqueologia, o projeto e os trabalhos a decorrer.
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6- intervenções com equipamentos acústicos no âmbito do projeto 

seabed mapping:

O sonar multifeixe (Multibeam Sonar) instalado a bordo da embarcação de apoio

ADA REBIKOFF foi utilizado para a recolha de dados batimétricos em várias 

zonas de intervenção. Nomeadamente foram feitas sondagens batimétricas em 

agosto, nas zonas dos Rosais de S. Jorge, a sul de S. Jorge (zona da Calheta),

no norte da ilha do Faial e no norte da ilha do Pico. As sondagens foram feitas

no âmbito de uma expedição de vários dias de mar, na zona do "triângulo" entre

Faial, S. Jorge e Pico. 

Os dados recolhidos foram logo processados a bordo da embarcação, para

definir transectos de mergulho em potenciais áreas de interesse ecológico

(montes submarinos, falésias etc.).

7- Parceria com a empresa Evonik Industries:

A empresa “Evonik Industries” continua patrocinadora da FRN. Estão a decorrer

neste momento, negociações para mais uma prorrogação do contrato de

patrocínio, a partir de junho de 2018.

8- Ações de divulgação:

8.1 Semana do Mar:

A FRN novamente teve um stand na ExpoMar, na Marina da Horta, durante a

Semana do Mar. Mostraram-se vídeos e fotografiias sobre o mar profundo dos

Açores, bem como sobre o projeto do U-581. 

8.2 Apresentação do projeto do U-581 na conferência de prestígio anual

"Arqueologia em Portugal", no Museu Nacional de Arqueologia. 
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8.3 Conferências do Mar Madeira julho de 2017:

A Madeira, as Regiões Ultraperiféricas e o Atlântico – Conhecimento e

Cooperação para o Crescimento Azul”, no Funchal, com a presença do Diretor-

Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas da Comissão Europeia (DG MARE).

A FRN esteve presente com um monitor e imagens de vídeo durante as

Conferências do Mar, que decorreram nos dias 10 e 11 de julho, no Casino da

Madeira, no Funchal. 

8.4 A pedido da Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia (SRMCT), do

Governo dos Açores, a FRN participou na conferência "Atlantic Interactions":

High-level Industry-Science-Government Dialogue on “Atlantic Interactions”,

Terceira Island, Azores 20-21 April 2017, com a apresentação de um filme sobre

o mar profundo dos Açores.

9 - Projetos a destacar, com continuação em 2018.

Além dos projetos de longo prazos e contínuos (mapeamento de habitats e fauna

do mar profundo, trabalhos científicos e de documentação no sítio do U-581, e

outros), destacam-se as seguintes atividades com previsão de continuação ou

concretização em 2018:

9.1 DEEP TIME:

a curta-metragem DEEP TIME, que será integralmente produzida pela Fundação

Rebikoff-Niggeler será concluído nos primeiros meses de 2018, para submissão

em festivais internacionais de filmes sobre a natureza e os oceanos.

9.2 Exposição no Parlamento Europeu em Bruxelas:

Encontra-se em fase de planeamento, para realização em junho de 2018, uma

exposição com fotografias e filmes, sobre a Fundação Rebikoff-Niggeler e seu

trabalho de documentação do mar profundo dos Açores, no Parlamento Europeu

em Bruxelas, a convite do Membro do  Parlamento Europeu Dr. Ricardo Serrão

Santos. 
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9.3 parceria científica no âmbito do projeto SponGES: 

Prevê-se para o ano de 2018, a realização de uma série de mergulhos no campo

de esponjas de rofundidade a sul da ilha do Pico, em colaboração com o IMAR

da Universidade dos Açores.

9.4 Documentario sobre U-581:

estabeleceu-se um contacto com a empresa de produção televisiva Gruppe5, na

Colónia (Alemanha), e está em preparação o projeto comum de realização de

um documentário sobre a Fundação e os trabalhos científicos a decorrer no

naufrágio do U-581, para o canal público alemão ZDF.

O Presidente do Conselho de Administração:

         

Joachim Jakobsen

Horta, 30 de Dezembro de 2017
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