
 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     Contributo para a Gestão Sustentada da Pequena Pesca 
Costeira e Apanha (PESCAPANHA)  MAR-01.03.02-FEAMP-0021  

     
REGIÃO DA INTERVENÇÃO   
     
Algarve 
     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I.P. 
     
DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     
21/11/2017  01/01/2018  31/12/2022 
     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  APOIO FINANCEIRO DO 
FEAMP  APOIO FINANCEIRO   

PÚBLICO NAC./REG.* 
     
423 295,78€   317 471,84 €   105 823,94 € 
    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     O presente projeto tem por objetivo principal obter informação de base que permita 
melhorar a gestão da pequena pesca costeira e da apanha na região algarvia, tendo em vista 
a exploração sustentada dos recursos e dos ecossistemas onde estas importantes atividades 
se desenvolvem. Para a consecução deste grande objetivo foram definidos os seguintes 
objetivos específicos:  
• Conhecer a dinâmica da frota da pequena pesca ao longo da costa algarvia;  
• Conhecer a distribuição do esforço de pesca exercida pela frota da pequena pesca;  
• Contribuir para o ordenamento e para a gestão integrada do espaço marítimo costeiro;  
• Caracterizar as capturas de diversas pescarias artesanais e quantificar as rejeições ao mar;  
• Avaliar a mortalidade dos indivíduos rejeitados ao mar;  
• Quantificar o impacto das principais artes de pesca utilizadas pela frota da pequena pesca;  
• Aprofundar os conhecimentos sobre a biologia e ecologia de algumas das principais espécies 
exploradas;  
• Monitorizar algumas das principais pescarias;  
• Conhecer a estrutura e a dinâmica espácio-temporal de duas espécies de raias costeiras, 
Raja undulata e R. brachyura, bem como obter estimativas do seu estado de exploração atual.  
• Propor medidas de gestão tendo em vista a sustentabilidade dos recursos, ambiente e 
atividade pesqueira;  
• Promover a investigação cooperativa na gestão da pequena pesca;  
• Promover a transferência de conhecimento entre o sector e a investigação;  
• Contribuir para a implementação da cogestão nas pequenas pescarias costeiras.  
 



Atividades desenvolvidas, em curso ou a desenvolver: 

 Georeferenciação da pequena pesca e dos recursos costeiros; 
 Caracterização das capturas, bycatch e rejeições ao mar provenientes das artes de pesca 

mais utilizadas pela frota da pequena pesca e pelos apanhadores apeados ao longo do 
Algarve; 

 Estudos da biologia de algumas das principais espécies de interesse comercial que ocorrem 
no Algarve; 

 Estudo da dinâmica populacional de espécies costeiras de raias (Raja undulata e Raja 
brachyura); 

 Desenvolvimento de estudos solicitados pela Administração e Setor da pequena pesca e 
apanha; 

 Transferência de conhecimento para o sector, disseminação e divulgação do projeto e dos 
resultados. 

(Inserir fotografias/imagens ilustrativa dos projetos cofinanciados) 

 

 


