Designação do projeto | PROGRAMA NACIONAL DE AMOSTRAGEM BIOLÓGICA - PNAB
Código do projeto | MAR-03.02.01-FEAMP-000001
Objetivo principal | Produção de conhecimento e a sua utilização nas análises científicas que servem de base ao
aconselhamento à gestão para a exploração sustentável de todas as espécies comerciais, no âmbito da Política Comum
de Pescas. O PNAB contribui também para o objetivo da DQEM que visa atingir um bom estado ambiental.

Região de intervenção |ZEE continental, Oceano Atlântico e Índico
Entidade beneficiária | Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P.
Data de aprovação | 25-07-2016
Data de início | 01-01-2014
Data de conclusão | 31-12-2016
Custo total elegível | 6.910.998,71 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | 5.528.798,97 EUR
Apoio financeiro público nacional/regional | 1.382.199,74 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O PNAB visa assegurar as atividades de recolha, gestão e uso de dados para estudos sobre biologia, estrutura
populacional e das capturas, distribuição, abundância e avaliação dos recursos pesqueiros explorados na área do
Conselho Internacional para a exploração do Mar (ICES), das Organizações para as pescarias do Noroeste Atlântico
(NAFO e NEAFC) e das Comissões Internacionais para a Conservação dos Atuns do Atlântico e do Índico (ICCAT e IOTC).
O programa constitui uma obrigação nacional no âmbito do Programa Comunitário de Recolha de Dados (Reg CE
199/2008), fundamental para o aconselhamento científicorelacionado com a Política Comum das Pescas (PCP, Reg EU
1380/2013) e a implementação da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM) para um bom estado ambiental.
Descrição mais detalhada do PNAB pode obter-se, na versão em português, através do seguinte link:
https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/docs/organizacionais/PNAB-2014-2020-PT-v2.pdf

The National Programme for Biological Sampling assures the data collection, management and analysis related to
studies on fish biology, size composition of the population and catches, distribution, abundance and stock assessment
of the main commercial species caught by the Portuguese fleet, supporting the scientific advice for fish stock and
fisheries management under the Common Fisheries Policy. PNAB also contributes to the objectives of the Marine
Strategy Framework Directive (MSFD) which aims to achieve a good environmental status.
The following link provides more details on the programme:
https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/docs/organizacionais/PNAB-2014-2020-ENG-v2.pdf

