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Resumo 
O projeto-piloto VAL+ pretendeu desenvolver uma matriz de critérios/indicadores de 

sustentabilidade ambiental, económica e social, enquadrando-se no objetivo estratégico da 

Docapesca de Valorização do Pescado transacionado nas lotas do continente português. A 

informação recolhida e/ou analisada no decorrer do projeto teve 4 origens: inquéritos a 

pescadores, observações a bordo de embarcações de pesca, entrevistas a atores chave e 

ainda consulta de bibliografia relevante. As artes e portos alvos deste projeto foram: armadilhas 

(em Viana do Castelo, Peniche, Sesimbra e Santa Luzia) e palangre (em Viana do Castelo e 

Sagres). A matriz de sustentabilidade incluiu 35 critérios distribuídos por quatro Domínios: 

Ambiental, Gestão da Pescaria, Social e Económico. A avaliação das pescarias foi finalizada 

cruzando os dados recolhidos com os indicadores da matriz de sustentabilidade. Este trabalho 

contribuiu para um melhor e mais aprofundado conhecimento da pequena pesca, ao mesmo 

tempo que desenvolveu, testou e validou uma ferramenta de caraterização e análise de 

pescarias artesanais. A divulgação do projeto foi feita nas diferentes fases do mesmo, tendo 

contado com 4 sessões de informação públicas antes do início dos trabalhos. Paralelamente, o 

projeto foi publicitado a partir do próprio website (www.valmais.com), dos canais de divulgação 

dos parceiros e das redes sociais. 

  

http://www.valmais.com/
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1. Introdução 
Integrado no objetivo estratégico da Docapesca de Valorização do Pescado 

transacionado nas lotas do continente português, e enquanto empresa ambiental e socialmente 

responsável, o VAL+ enquadra-se igualmente em objetivos e ações estratégicas definidos na 

Estratégia Nacional para o Mar
1
, ao nível do aproveitamento dos recursos do mar e, em 

particular, da pesca, de forma sustentável e respeitadora do ambiente, da preservação dos 

ecossistemas e promovendo a implementação de medidas e boas práticas na captura e 

manipulação dos recursos marinhos. 

O objetivo final foi desenvolver uma matriz de critérios de sustentabilidade ambiental, 

económica e social, tendo por base o Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO 

(FAO, 1995), outra literatura existente e reconhecida cientificamente, bem como exemplos 

internacionais de sucesso, fazendo a sua adaptação à realidade e especificidade das pescarias 

portuguesas. A matriz foi testada e validada em pescarias que empregam artes seletivas, como 

é o caso das armadilhas e de pequenos palangres. Este projeto visa assim, sobretudo na fase 

final, sensibilizar os pescadores para a integração nas suas rotinas laborais de sugestões de 

melhoria resultantes da matriz de critérios validada.  

Como objetivos adicionais, pretendeu-se obter uma caraterização social e económica 

das pescarias-alvo e utilizar este diagnóstico para aumentar a sensibilidade e fomentar o 

interesse dos pescadores em assuntos como a melhoria de algumas práticas a bordo. 

Pretende-se ainda alertá-los para o seu papel interventivo na manutenção do bom estado 

ambiental do ecossistema, capacitando-os, de uma forma cooperante, a tomarem a liderança 

em processos de mudança que se reflitam em práticas mais amigas do ambiente. 

Nesta primeira versão do VAL+, um projeto-piloto, pretendeu-se identificar, testar e 

adaptar as metodologias conhecidas à realidade da frota portuguesa de pequena escala, 

construindo uma matriz final de indicadores ambientais, sociais e económicos que permitam 

avaliar as pescarias identificadas face aos critérios de sustentabilidade escolhidos. No final do 

projeto, pretende-se que existam métodos de recolha de informação testados e validados no 

campo que, à partida, poderão ser utilizados de forma extensiva em futuras versões do projeto. 

Não sendo um dos objetivos propostos do projeto, considera-se que, numa fase 

posterior ou em versões futuras do projeto, o VAL+ pode ser o percursor de um esquema de 

certificação que responda às necessidades e especificidades da pesca artesanal portuguesa. 

Os sistemas de certificação já existentes e difundidos são dificilmente adequados às pescarias 

de pequena-escala porque utilizam critérios que dificilmente conseguem ser cumpridos por 

estas pescarias (Gardiner & Viswanathan, 2004), normalmente de carácter local e polivalente, 

com níveis de capturas acessórias previsíveis e teoricamente reduzidos e ainda com parcos 

dados sobre o estado biológico e exploração das espécies capturadas (Tzanatos et al., 2013; 

Guadyer et al., 2013). Além disto, o diminuto poder económico e organizacional destas 

comunidades piscatórias tende a constituir por si só uma dificuldade ao acesso a estes 

sistemas (Viswanathan & Gardiner, 2000; Mathew, 2000; STECF, 2015).  

                                                           
1
 http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/ENM.pdf 

http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/ENM.pdf
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A informação ao consumidor final é outro dos fatores visados, incentivando a uma 

maior consciência para aspetos ambientais, de qualidade e de sustentabilidade dos recursos 

pesqueiros capturados por artes respeitadoras do ambiente. 

Consequentemente, o projeto integrou uma componente científica, profissional e 

pedagógica dirigida a diferentes públicos: aos pescadores, sensibilizando e promovendo o 

cumprimento e implementação de uma matriz de critérios de sustentabilidade e de boas 

práticas em pescarias artesanais; aos comerciantes e consumidores finais, pretendendo-se 

melhorar a informação ao consumidor sobre o pescado, através da disponibilização de 

informação no Comprovativo de Compra em Lota (CCL).  

Espera-se que esta inovadora forma de disponibilização de informação conduza à 

adoção de comportamentos de consumo mais responsáveis e a uma tomada de decisão de 

compra mais consciente. Disponibilizando mais e melhor informação por exemplo sobre a 

proveniência do produto, o modo como foi capturado, o manuseamento a que foi sujeito e 

ainda informando-o sobre as condições sociais e económicas dos pescadores que o 

capturaram, o consumidor terá o poder de fazer uma escolha mais condizente com aquilo que 

valoriza.  

Também noutros países já se desenvolveram projetos de valorização do pescado, com 

o intuito de informar os consumidores, como é o caso do This Fish
2
. Este projeto tem uma 

componente informativa sobre os produtos pesqueiros, utilizando as novas tecnologias para 

fazer chegar ao público informações sobre como o pescado é capturado e a sustentabilidade 

da sua captura. 

Na Bélgica, surgiu o projeto VALDUVIS
3
 que deu origem a uma ferramenta homónima. 

Esta ferramenta surgiu para avaliar os resultados dos esforços desenvolvidos pelos 

pescadores dos arrastões no sentido de reduzir os impactos no fundo marinho. O indicador 

VALDUVIS oferece incentivos de várias ordens aos pescadores para que estes adotem 

práticas de pesca mais sustentáveis.  

  

                                                           
2
 http://thisfish.info/ 

3
 http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Pers-en-

media/Nieuwsbrief/Nieuwsoverzicht/articleType/ArticleView/articleId/824/VALDUVIS-een-faire-prijs-voor-duurzame-vis-
Duurzaam-gevangen-Belgische-vis-naar-waarde-schatten#.VqtiI_mLTIU 
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2. Metodologia 

Entre maio de 2014 e novembro de 2015, foram caracterizadas frotas de pesca a operar 

as artes de armadilhas e palangre. De forma a garantir uma ampla abrangência ao nível de 

Portugal Continental, foram selecionadas as frotas a operar a partir dos portos de Viana do 

Castelo, Peniche, Sesimbra, Sagres e Santa Luzia. Tanto a identificação e escolha dos portos 

de pesca como a divisão e número de embarques por porto de pesca resultaram de reuniões 

realizadas entre os parceiros nas fases de elaboração e candidatura do projeto à entidade 

financiadora, onde se identificou a necessidade de amostrar por pescaria e regionalmente a 

realidade pesqueira das frotas abrangidas, e obter simultaneamente alguma representatividade 

ao nível nacional. Outro fator que pesou na escolha das frotas de pesca foi o facto de alguns 

locais estarem mais acessíveis a este tipo de estudos ou projetos-piloto. Havia já, em algumas 

das pescarias selecionadas, alguma tradição de processos de colaboração com associações, 

universidades ou institutos de investigação. No entanto, e porque as restantes comunidades 

estavam ainda pouco familiarizadas com este tipo de abordagem, o VAL+ revelou-se uma 

mais-valia na aproximação destas a esta realidade. Assim, foi possível identificar potenciais 

parceiros para versões futuras e também desmistificar a presença deste tipo de projetos em 

locais que não são naturalmente propensos a tal. 

No que diz respeito aos tipos de arte, identificaram-se como ideais pontos de partida as 

armadilhas e o palangre, pela sua elevada seletividade quando comparadas com as restantes 

artes de pesca típicas de pescarias de pequena-escala (redes de emalhar, tresmalho, cerco) 

(Shester & Micheli, 2011). 

No caso concreto das armadilhas para polvo, foram ainda tomados em conta diversos 

aspetos positivos, tais como: 1) o facto de esta pescaria ser mono-específica; 2) a quantidade 

significativa de informação disponível sobre a sua biologia e ecologia (e.g. Jereb et al., 2010
4
; 

Lourenço et al., 2012
5
), distribuição e variação temporal (e.g. Pierce et al., 2010

6
; Moreno et al., 

2014
7
) do polvo; 3) a existência de um número relativamente reduzido de embarcações em 

cada um dos portos selecionados. 

Elaborou-se então uma matriz de sustentabilidade que integrou vários critérios que 

atestam sustentabilidade em quatro vertentes cujo processo de seleção se encontra explicado 

mais à frente. Tendo em conta que a matriz tem critérios de diferentes teores, em que a maioria 

se aplica à escala geográfica local, enquanto outros remetem para enquadramentos nacionais 

e até comunitários, foi decidido que os dados necessários deveriam ser obtidos recorrendo a 

vários métodos em seguida descritos.  

Os métodos de amostragem escolhidos permitiram: 1) maximizar os recursos 

existentes para a realização do projeto no enquadramento temporal pretendido; 2) utilizar 

informação já disponível; 3) complementar e, em alguns casos, validar os dados obtidos por 

cada uma das metodologias; 4) contornar as limitações de cada uma das metodologias; 5) 

                                                           
4
 www.vliz.be/imisdocs/publications/213653.pdf 

5
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016578361200135X 

6
 www.vliz.be/imisdocs/publications/213653.pdf 

7
 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613001860 

http://www.vliz.be/imisdocs/publications/213653.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016578361200135X
http://www.vliz.be/imisdocs/publications/213653.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783613001860
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aumentar a confiança e robustez das respostas a alguns dos critérios, reforçando a recolha da 

informação. 

Assim, foram selecionadas quatro metodologias de obtenção de dados:  

1) Recolha bibliográfica;  

2) Inquéritos; 

a) Ambientais;  

b) Socioeconómicos; 

 3) Entrevistas a atores chave; 

4) Embarques. 

 

As metodologias foram definidas da seguinte forma: 

1) Recolha bibliográfica 

Fez-se uma análise de estatísticas/dados existentes sobre as pescarias, os portos 

piscatórios e as áreas costeiras e marinhas onde operam as pescarias. Esta recolha 

bibliográfica serviu de ponto de partida para o estudo de cada pescaria. Ajudou ainda a definir 

os números de inquéritos a aplicar e permitiu tirar algumas ilações quanto à coerência entre a 

informação e a realidade das pescarias alvo. Após consulta da informação, pode-se 

compreender que tipo de informação havia disponível, quão extensa e aprofundada era e onde 

o VAL+ poderia colmatar alguma falta desta. Verificou-se que a informação disponível e mesmo 

o nível de detalhe é muito variável entre pescarias, o que reflete a maior ou menor 

acessibilidade a cada pescaria, e porventura o maior ou menor interesse académico nestas, 

algo que já havia sido previamente identificado. 

2) Inquéritos 

Os inquéritos foram realizados em todos os portos de pesca alvo do projeto para as 

frotas a operar armadilhas (Viana do Castelo, Peniche, Sesimbra e Santa Luzia) e palangre 

(Viana do Castelo e Sagres), por entrevistadores devidamente treinados e com experiência na 

temática das pescas e da situação local. Os inquiridos foram abordados presencialmente no 

porto de pesca ou durante os embarques de caraterização. Toda a informação foi recolhida 

segundo um protocolo definido inicialmente e registada em formulários próprios
8
. 

Posteriormente a informação foi armazenada numa base de dados Access. 

Os inquéritos ambientais foram dirigidos aos mestres de pesca e permitiram obter 

informação acerca da tipologia das embarcações, da arte de pesca em uso, do pescado 

capturado e das espécies capturadas acidentalmente (by-catch). Considerou-se que os 

mestres seriam a via mais credível para obter este tipo de informação. Por outro lado, tendo em 

conta que a unidade amostral destes inquéritos foi a embarcação, esta abordagem permitiu 

reduzir a duplicação da informação. 

Os inquéritos socioeconómicos tiveram como objetivo caracterizar a população de 

pescadores a operar em cada frota de pesca. Estes inquéritos encontravam-se divididos em 

                                                           
8
 Todos os formulários utilizados para a recolha de dados do projeto estão disponíveis em: 

http://www.valmais.com/recursos 
 

http://www.valmais.com/recursos
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duas secções, uma primeira com diversos descritores sociais, e uma segunda com descritores 

económicos.  

3) Entrevistas a atores chave 

As entrevistas foram realizadas àqueles que foram considerados atores chave locais, 

cientistas que se debruçam sobre as pescarias artesanais e sobre as espécies-alvo em 

concreto e responsáveis de entidades envolvidas na gestão das pescarias ou no 

acompanhamento das comunidades piscatórias. Estas entrevistas foram sobretudo dirigidas a 

atores locais que, não sendo necessariamente pescadores, vivem de forma muito próxima a 

realidade pesqueira local. Não se pretendeu entrevistar um determinado cargo mas sim alguém 

que tivesse sido previamente identificado como de relevo e com conhecimento mais profundo 

sobre as pescarias. A estes dirigiram-se questões mais sociológicas, sobre o sentido de 

tradição e a importância da pescaria na cultura local. Também foram colocadas questões que 

se consideraram sensíveis e que poderiam eventualmente, nos inquéritos, receber respostas 

menos verdadeiras. Todos os entrevistados foram mantidos no anonimato. A par destes atores 

locais, também os envolvidos na gestão das pescarias foram entrevistados. A estes foram 

colocadas questões a que mais dificilmente os pescadores poderiam responder, uma vez que 

são questões de cariz administrativo, legal e jurídico. Foram ainda identificados cientistas com 

trabalho reconhecido nas suas áreas para responder a questões que diziam respeito aos 

stocks, ao estado dos stocks, à biologia e ecologia da espécie e às artes selecionadas. 

4) Embarques 

Estes tiveram como objetivo a caraterização e registo de vários aspetos práticos da 

atividade a bordo. Os embarques foram realizados a bordo de barcos de pesca que pertenciam 

às frotas amostradas durante os inquéritos, ou seja aquelas a operar armadilhas (Viana do 

Castelo, Peniche, Sesimbra e Santa Luzia) e palangre (Viana do Castelo e Sagres). Tendo em 

conta que as embarcações das frotas de pesca alvo retornam diariamente aos portos de pesca 

a partir do qual estão a operar, definiu-se a unidade de amostragem como o "dia de embarque". 

A amostragem foi definida inicialmente por todos os parceiros do projeto, tendo sido dividia da 

seguinte forma: 

- 6 nas embarcações de armadilhas em Santa Luzia, 

- 40 nas embarcações de palangre em Sagres, 

- 6 nas embarcações de armadilhas em Sesimbra, 

- 6 nas embarcações de armadilhas em Peniche, 

- 6 nas embarcações de armadilhas em Viana do Castelo
9
, 

- 40 nas embarcações de palangre em Viana do Castelo
9
. 

Cada dia de embarque foi amostrado por um observador experiente e devidamente 

treinado para os objetivos do corrente projeto. Os observadores registaram informação relativa 

à tipologia das embarcações, à tripulação (incluindo comportamento a bordo), à segurança a 

bordo, à contaminação, à arte de pesca em uso, ao pescado capturado e às espécies 

capturadas acidentalmente (by-catch). Toda a informação foi recolhida segundo um protocolo 

                                                           
9
 Estes embarques foram definidos inicialmente para serem realizados na Póvoa de Varzim, mas por questões 

logísticas e de disponibilidade da frota-alvo, os mesmos transitaram para Viana do Castelo. 
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definido inicialmente e registada em formulários próprios
8
. Posteriormente a informação foi 

armazenada numa base de dados Access. 

A frota de armadilhas, orientada para a captura do polvo, é conhecida pela elevada 

homogeneidade dentro da mesma comunidade (e.g. Lourenço & Pereira, 2006
10

; Gaspar et al., 

2014
11

). Por este motivo, resolveu-se embarcar em apenas 2 embarcações a operar a partir do 

mesmo porto (em vez das 6 embarcações inicialmente pensadas) – ou seja, 3 embarques em 

cada uma das 2 embarcações. Esta abordagem permitiu ainda reduzir substancialmente os 

processos burocráticos relativos a cada embarque (nomeadamente para a obtenção das 

licenças de embarque nas Capitanias respetivas), não afetando a representatividade dos dados 

obtidos. Não pretendendo atingir representatividade estatística, o número de embarques 

realizado serve o propósito de caracterizar a pescaria para os critérios pretendidos e também 

de testar a metodologia para a recolha de dados nos embarques, particularmente relevante 

tendo em conta que este se trata de um projeto piloto. Os dados recolhidos pelos observadores 

a bordo foram fortemente enriquecidos e complementados com os dados recolhidos através 

dos inquéritos realizados. O objetivo desta abordagem mista é a de caracterizar a pescaria em 

causa, obtendo dados robustos no seu todo, e que permitam preencher a matriz de 

sustentabilidade, que irá alimentar as novas informações para apresentar no CCL.  

 No caso das frotas de palangre, a homogeneidade em termos de caraterização da 

pescaria dentro da mesma comunidade não parece estar garantida, podendo haver fortes 

diferenças intra e intercomunidade. O maior tamanho da amostra permitiu avaliar e diluir tais 

diferenças. Por outro lado, a captura acidental de espécies não alvo, como é o caso de aves 

marinhas, cetáceos e tartarugas é um problema apontado a esta pescaria (Oliveira et al. 

2014
12

), que pode aumentar significativamente o seu impacto negativo ao nível do domínio 

ambiental.  

 

Acompanhamento científico externo 

 O VAL+ contou ainda com o acompanhamento do Doutor Miguel Gaspar, investigador 

do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prestou apoio e acompanhou as 

diferentes fases do projeto, nomeadamente na definição das metodologias de recolha de dados 

e análise dos resultados, recorrendo ao seu conhecimento e experiência no estudo das 

pescarias nacionais de pequena-escala. 

  

                                                           
10

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783605003309 
11

 
http://www.cripsul.ipimar.pt/PRESPO/outrosDocs/2012_PRESPO_PequenaPescaCostaContinentalPortuguesa_IPIMAR
.pdf 
12

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989414000687 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783605003309
http://www.cripsul.ipimar.pt/PRESPO/outrosDocs/2012_PRESPO_PequenaPescaCostaContinentalPortuguesa_IPIMAR.pdf
http://www.cripsul.ipimar.pt/PRESPO/outrosDocs/2012_PRESPO_PequenaPescaCostaContinentalPortuguesa_IPIMAR.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989414000687
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3. Resultados por ação 
 

A. Desenvolvimento da matriz de sustentabilidade ambiental, económica e 

social, para as pescarias alvo selecionadas, tendo por base os critérios da FAO 

e outros indicadores disponíveis, elaborando uma análise SWOT do processo de 

avaliação. 

A matriz de sustentabilidade consolidada pode ser consultada adiante no texto (Tabela 

3). Utilizaram-se como ponto de partida critérios do Código de Conduta para Pescarias 

Responsáveis da FAO
13

, Critérios da Greenpeace para Pescarias Sustentáveis
14

 e o Seafood 

Watch – Critérios para Pescarias
15

, numa matriz onde inicialmente apenas se diferenciaram os 

critérios de cariz ambiental, social e económico. Posteriormente, durante a recolha e 

compilação de critérios, e já numa fase intermédia de preparação da matriz, entendeu-se que 

havia um quarto domínio a acrescentar aos três iniciais – o Domínio da Gestão da Pescaria. 

Desta forma, a matriz inclui critérios de quatro domínios (ambiental, gestão da pescaria, social 

e económico), em vez dos três inicialmente considerados. Esta decisão surgiu como pertinente 

porque puderam incluir-se no Domínio Ambiental apenas critérios que dissessem respeito às 

práticas e às consequências diretas (no meio ambiente ou não) decorrentes da atividade da 

pesca. Já no Domínio da Gestão da Pescaria incluíram-se todos os critérios relacionados 

com a Administração (local, regional ou nacional) e que não dependem diretamente dos 

pescadores e da sua capacidade e abertura para alterar comportamentos. Esta opção permitiu 

ainda descriminar os ajustes ou melhorias que estão diretamente dependentes dos próprios 

pescadores, que dependem apenas da sua atuação para melhorar o desempenho da pescaria, 

dos que não podem ser efetivados apenas pelos pescadores mas essencialmente pela atuação 

dos decisores. Tal separação pretendeu também chamar a atenção para a necessidade de 

haver um esforço concertado da parte de todos os intervenientes no processo da pesca no 

sentido de melhorar as pescarias. 

O Domínio Social inclui todos os critérios que permitam uma caraterização social da 

comunidade piscatória de dado local. Proporciona, posteriormente, a caraterização superficial 

do tecido social e a sua ligação ao local onde opera. O Domínio Económico diz respeito a 

todos os critérios que têm a ver com a economia da própria pescaria, do impacto que tem por 

exemplo a fuga à lota naquele lugar e ainda sobre o poder económico dos pescadores. 

Por se verificar algum défice de informação disponível ao nível dos critérios sociais e 

económicos, recorreu-se ainda às diretrizes para Eco-labelling da FAO
16

 bem como ao 

documento produzido pela mesma entidade denominado Problemas Éticos em Pescarias
17

. 

Estes critérios deram seguidamente origem a indicadores que foram traduzidos em 

questões a abordar nos inquéritos e entrevistas e observações a serem realizadas a bordo. 

                                                           
13

 http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm 
14http://www.ourfutureplanet.org/newsletters/resources/Sustainable%20Agriculture%20and%20Food/23rd%20sept%202010/Gre
enpeace%20Criteria%20for%20Sustainable%20Fisheries.pdf 
15http://storage.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/mba_seafoodwatch_capturefisheriesmethodolog
y.pdf 
16 http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf 
17 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y6634e/y6634e00.pdf 

http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.ourfutureplanet.org/newsletters/resources/Sustainable%20Agriculture%20and%20Food/23rd%20sept%202010/Greenpeace%20Criteria%20for%20Sustainable%20Fisheries.pdf
http://www.ourfutureplanet.org/newsletters/resources/Sustainable%20Agriculture%20and%20Food/23rd%20sept%202010/Greenpeace%20Criteria%20for%20Sustainable%20Fisheries.pdf
http://storage.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/mba_seafoodwatch_capturefisheriesmethodology.pdf
http://storage.montereybayaquarium.org/cr/cr_seafoodwatch/content/media/mba_seafoodwatch_capturefisheriesmethodology.pdf
http://www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/y6634e/y6634e00.pdf
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Daqui, resultaram os inquéritos ambientais e socioeconómicos assim como alterações nos 

formulários de observação. De referir que os critérios sobre a gestão da pescaria dificilmente 

seriam respondidos através de inquéritos e/ou formulários, o que veio reforçar a necessidade e 

pertinência de recorrer a diferentes metodologias. 

A matriz foi consolidada e a distribuição dos indicadores ficou como a seguir se 

demonstra (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Distribuição do número de critérios/indicadores dentro de cada Domínio 

Domínios Nº de indicadores/critérios 

Ambiental 12 

Gestão da Pescaria 8 

Social 9 

Económico 5 

 TOTAL = 35 

 

A1. Workshop VAL+ 

Nos dias 29 e 30 de julho de 2015, a equipa do projeto reuniu-se no Campus de 

Gambelas da Universidade do Algarve, em Faro, para dois dias dedicados exclusivamente a 

ajustar e facilitar o processo de aplicação da matriz. Para além da equipa do projeto, esteve 

presente o consultor científico do projeto, o Doutor Miguel Gaspar. Desta reunião saíram várias 

sugestões de melhoria dos inquéritos e formulários que deverão ser tidas em conta numa 

próxima versão do projeto. Além disto, houve uma franca melhoria na enunciação dos critérios 

da matriz assim como a exclusão e a inclusão de determinados critérios, por forma a traduzir o 

mais fielmente possível a realidade das pescarias portuguesas de pequena escala. Neste 

workshop concordou-se que é mais vantajoso ter uma matriz de caráter geral para ser aplicada 

a qualquer pescaria artesanal, em vez de uma matriz para cada métier, como inicialmente 

pensado. Assim, permaneceram apenas os critérios comuns a todas as pescarias.  

Posteriormente foram definidas as escalas utilizadas na avaliação de cada critério 

(ANEXO I – Protocolo para o preenchimento da matriz) e foi identificada a necessidade de 

incluir o grau de confiança associado.  

Paralelamente decidiu-se ainda a inclusão de graus de confiança associados a cada 

critério. Uma vez que as fontes utilizadas para alimentar a matriz são muito diversas e com 

diferentes graus de certeza, considerou-se pertinente ter em conta esta subjetividade no 

preenchimento da própria matriz. Deste modo, fez-se uma ponderação entre as pontuações 

atribuídas a cada critério e os graus de confiança para descriminar positivamente os critérios 

que forem obtidos de forma mais fiável. A aplicação dos graus de confiança foi então decidida 

da seguinte forma: 

i) A (2 pontos) – grau de confiança mais elevado. Atribuído a critérios que são 

avaliados com base em amostragem dirigida (e.g.: embarques ou inquéritos). São 

ainda considerados dentro deste ponto os critérios avaliados com base em estudos 
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recentemente produzidos e revistos por pares e/ou por entidades amplamente 

reconhecidas na área (e.g.: IPMA, ICES, ICNF, DGRM). 

ii) B (1,5 pontos) – grau de confiança intermédio. Atribuído a critérios cuja 

informação é obtida com uma ou várias das metodologias descritas para o grau A 

mas onde há limitação de certeza, geralmente porque a informação proveniente de 

duas fontes diferentes é contraditória. Desta forma, e ainda que a informação seja 

robusta, se houve disparidade de opiniões, esta deverá ficar refletida na matriz. 

Este grau de confiança pode ainda ser atribuído a informação que é escassa, 

limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com 

reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos).  

iii) C (1 ponto) – grau de confiança mais reduzido. Atribuído a itens que são 

respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados 

ao sector. Sempre que não haja referências (bibliográficas ou de comunicação) que 

justifiquem uma pontuação, dever-se-á atribuir o grau C. 

Qualquer atribuição de graus de confiança poderá sempre ser subjetiva ou enviesada, 

pelo que as diretrizes acima enunciadas deverão ser consideradas no processo de 

preenchimento. 

Na atribuição da pontuação a cada pescaria, dever-se-á multiplicar a pontuação pelo 

grau de confiança e, no fim, somar-se todos os valores para obtenção do valor real que definirá 

a posição da pescaria no ranking de todas as estudadas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Exemplo de aplicação e utilização das pontuações e dos graus de confiança no resultado final 

de cada matriz 

Critério 
Pontuação 

(0 ou 1 ou 2 ou 3) 

Grau de confiança 

(1 ou 1,5 ou 2) 
 

a 0 1 0 

b 2 1,5 3 

c 1 1,5 1,5 

   TOTAL = 4,5 
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B. Recolha de dados, caracterizando as pescarias pré-identificadas afetas às 

capturas das espécies mencionadas, com o objetivo de preencher a matriz de 

indicadores, com compilação de dados in situ.  

No total, foram monitorizadas 70 viagens de pesca (embarques) e realizados 207 

inquéritos a pescadores por técnicos afetos ao projeto, distribuídos da seguinte forma: 

Santa Luzia (armadilhas): 6 embarques + 10 inquéritos ambientais + 20 inquéritos 

socioeconómicos (06/2014 a 08/2014).  

Sagres (palangre): 40 embarques + 22 inquéritos ambientais + 16 inquéritos 

socioeconómicos (06/ 2014 a 06/ 2015). 

Sesimbra (armadilhas): 6 embarques + 24 inquéritos ambientais + 25 inquéritos 

socioeconómicos (01/2015 a 03/2015).  

Peniche (armadilhas): 6 embarques + 14 inquéritos ambientais + 22 inquéritos 

socioeconómicos (06/2015 a 10/2015). 

Viana do Castelo (armadilhas): 6 embarques + 10 inquéritos ambientais + 40 

inquéritos socioeconómicos
18

 (12/2014 a 09/2015). 

Viana do Castelo (palangre): 6 embarques (por o processo de obtenção de licenças 

ser complicado e moroso) + 8 inquéritos ambientais + 40 inquéritos socioeconómicos
18

 

(02/2015 a 09/2015).  

O projeto contou com 11 observadores/entrevistadores. Um dos observadores está a 

desenvolver a sua dissertação para obtenção do grau de Mestre, intitulada “Estudo das 

interações das aves marinhas na pesca de anzol em Sagres e Viana do Castelo, Portugal” no 

âmbito do Mestrado de Biologia da Conservação da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, contando com a orientação do Prof. Paulo Catry (Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada), do Prof. José Pedro Granadeiro (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) 

e Nuno Oliveira (SPEA). Uma segunda observadora desenvolveu o seu trabalho de pesquisa 

no âmbito da Licenciatura em Biologia da Universidade de Aveiro, intitulado “Estudo da 

interação e da captura acidental de aves marinhas na pequena pesca em Portugal Continental, 

o caso de estudo do palangre demersal e armadilhas operados pelas embarcações de Viana 

do Castelo”, contando com a orientação da Dra. Ana Hilário (Universidade de Aveiro) e Nuno 

Oliveira (SPEA). Cinco dos outros observadores/entrevistadores são colaboradores da SPEA e 

duas observadoras são colaboradoras da Sciaena. 

 

                                                           
18

 Por lapso na aplicação dos inquéritos socioeconómicos em Viana do Castelo, que incluiu duas pescarias, não houve 

distinção entre os que foram aplicados aos pescadores de armadilhas e os que foram aplicados aos de palangre. 
Todos os 40 inquéritos foram utlizados na caraterização de ambas as pescarias. Daqui, surgiu a necessidade de alterar 
futuramente o inquérito socioecónomico, acrescentado uma questão. 
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C. Avaliação das pescarias, propondo medidas de melhoramento, com base no 

fortalecimento dos pontos fracos/ameaças e monitorização dos pontos 

fortes/potencialidades.  

A avaliação das várias pescarias foi finalizada preenchendo cada um dos critérios 

integrantes da matriz com os dados recolhidos através das diferentes metodologias 

anteriormente descritas. Cada pescaria foi caracterizada com recurso à sua própria matriz que 

servirá posteriormente para as colocar num ranking, especificando em que domínios 

(ambiental, gestão da pescaria, social ou económico) têm melhor ou pior desempenho.  

A acompanhar este ranking, disponibilizar-se-á uma lista de sugestões que permitirão 

melhorar o desempenho da pescaria nos diversos domínios, incluindo alterações mais ou 

menos profundas. Tais alterações serão sempre da responsabilidade dos pescadores e dos 

restantes envolvidos na gestão da pescaria. Espera-se que esta lista seja utilizada como ponto 

de partida para que cada uma das comunidades piscatórias possa, de forma sustentada e 

informada, desenvolver e implementar um conjunto de medidas com vista, por um lado, a 

minimizar os impactos no ecossistema e, por outro lado, a ultrapassar as deficiências 

identificadas. 

C1. Descrição breve das pescarias 

C1.1. Pesca do polvo com armadilhas 

A pesca do polvo em Portugal é tipicamente feita com recurso a covos e/ou alcatruzes 

(Moreno et al., 2014). No VAL+, nos locais onde se lidou com esta pescaria e em todas as 

embarcações, o polvo foi quase exclusivamente capturado com covos (Figura 1). Esta arte, que 

pode ser utilizada na pesca de peixes, crustáceos e moluscos, apresenta-se sob uma grande 

variedade de formas e de dimensões e recorrendo a materiais muito diversos, podendo ser 

utilizada fundeada ou a meia água, iscada ou não (DFO, 2010; Erzini et al., 2008). Nos casos 

estudados, os covos são fundeados unidos por uma linha-madre e, geralmente, iscados com 

cavala. É importante ainda o volume do covo para evitar fenómenos de saturação que, no 

limite, podem levar ao canibalismo. Sendo uma arte passiva, o polvo procura-a como refúgio, 

ficando preso por, geralmente, não mais do que um dia. Os covos são levantados, regra geral, 

todos os dias, permitindo que os animais capturados tenham uma frescura quase exemplar. Os 

indivíduos são geralmente mantidos e acondicionados em caixas ou bidões (Figuras 2 e 3).  

As vantagens da utilização de armadilhas são a facilidade de produção, de operação e 

de uso, permitindo a utilização manual sem necessidade de maquinaria sofisticada ou muito 

treino e com baixo custo operacional. Além disto, podem ser utilizadas mesmo em condições 

climáticas desfavoráveis, uma vez que podem permanecer caladas no mar por períodos 

prolongados. Outra vantagem da utilização deste método é que os indivíduos, mesmo após 

captura, permanecem vivos. Assim, indivíduos juvenis e fêmeas ovadas podem ser devolvidos 

logo após a captura (Possamai et al., 2014). Todos estes fatores contribuem para a elevada 

seletividade da arte. 
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Figura 1 Covos em Sagres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 e 3 Polvos capturados 

 

C1.2. Pesca com palangre 

O palangre, ou aparelho de anzol (Figuras 4 e 5), é geralmente uma arte constituída 

por uma linha principal (madre) dotada de estralhos terminados por anzóis. A determinação da 

distância entre estralhos, da classe do anzol e da localização própria localização da área de 

pesca é determinada em função da espécie-alvo. O VAL+ debruçou-se sobretudo no palangre 

de fundo direcionado a espécies demersais (e.g.: pargo e abrótea) e de profundidade 

intermédia (e.g.: safio, goraz, boca-negra e imperador). Não tendo uma única espécie-alvo, o 

palangre de fundo é uma arte cuja especificidade está fortemente relacionada com diversos 

parâmetros, nomeadamente com a localização da área de pesca, o isco, o tamanho do anzol, a 

distância entre estralhos ou o lastro. Pode assim considerar-se que é uma arte relativamente 

seletiva, por ser bastante manipulável e adaptável. O palangre tem ainda a vantagem de ter um 

impacto reduzido no fundo, por não apresentar um caráter destrutivo, e de não danificar o 

pescado que captura, originando geralmente um valor acrescido ao pescado capturado e 
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descarregado em lota, quando comparado com outras artes, como por exemplo as redes de 

emalhar. 

No entanto, esta arte representa uma ameaça considerável para espécies de 

macrofauna, especialmente aves (Figura 6), mas também cetáceos e tartarugas que acabam 

por, muitas vezes, ficar presos nos anzóis iscados (DFO, 2010).  

 

  

Figuras 4 e 5 Aparelhos de anzol ou palangre 

 

 

Figura 6 Ganso-patola (Morus bassanus) capturado acidentalmente 

 

C2. Avaliação das pescarias 

 A matriz final pode ser consultada na Tabela 3. Produziu-se ainda um documento que 

facilitará a leitura e aplicação da matriz, nomeadamente indicando a que indicadores ou 

critérios o projeto, nesta versão, conseguiu dar resposta (ANEXO I). Isto prende-se com o facto 

de, tal como previsto no desenho deste projeto, terem sido feitas alterações na matriz e nos 

seus indicadores numa fase posterior ao início dos trabalhos de campo bem como à primeira 

aplicação dos inquéritos e formulários. Desta forma, para não alterar estes elementos no 

decorrer do processo, decidiu-se que a matriz final integraria alguns critérios que se 

consideraram – aquando do workshop – como importantes para a caraterização das pescarias 

e que deverão integrar futuros inquéritos e/ou formulários de embarque. A Tabela 3 tem 
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também, associado a cada critério, os constrangimentos mais diretos na sua obtenção e ainda 

sugestões sobre como melhorar a recolha dos dados que vão responder a cada indicador. 

Os métodos de recolha de informação assinalados são os considerados estritamente 

necessários para o preenchimento correto da matriz. Esta indicação tem como propósito a 

recolha e preenchimento ótimos para assegurar a qualidade máxima da matriz preenchida. No 

entanto, a combinação de duas ou mais metodologias de recolha de dados deverá, sempre que 

possível, ser privilegiada de modo a conferir robustez ao preenchimento dos indicadores. 

Qualquer item poderá ser respondido com base na perceção dos stakeholders, mas 

sendo o preenchimento sujeito a avaliação através dos graus de confiança, esta será reduzida 

e as ilações a tirar da matriz restritas e condicionais.  

As metodologias de recolha definem-se da seguinte forma: 

i) Formulários – o observador a bordo da embarcação, munido de formulários 

de embarque onde regista os dados relativos à operação de pesca, à própria 

embarcação e tudo o que seja relevante durante a viagem de pesca. 

ii) Inquéritos – o observador aplica, em terra ou a bordo, inquéritos que são 

divididos em ambientais e socioeconómicos. Os inquéritos ambientais são 

aplicados apenas a mestres de embarcações, enquanto os socioeconómicos 

são aplicados tanto a mestres como aos pescadores em geral. 

iii) Entrevistas – o observador procede a entrevistas direcionadas a atores-chave 

que representam organismos oficiais ou que são considerados como tendo 

elevado conhecimento sobre o assunto. Estes atores-chave poderão ser 

integrantes de entidades oficiais com conhecimento comprovado sobre o 

assunto ou, numa perspetiva mais socioeconómica, atores locais que 

conhecem de perto as realidades de cada pescaria. 

iv) Bibliografia – o observador recorre a documentos oficiais, estatísticas, 

relatórios, estudos esporádicos, teses, artigos, notícias e outros produzidos por 

entidades várias. Alguma informação remanescente pode ainda ser obtida 

através da consulta de documentos existentes nas Capitanias (rol de matrícula) 

ou nas Organizações de Produtores (registo dos associados). 

Na coluna «OBSERVAÇÕES» listam-se os todos os aspetos merecedores de atenção 

acerca de cada indicador. Adiantam-se alguns constrangimentos que podem estar presentes 

aquando da recolha de dados. 

Há ainda indicadores que não obtiveram resposta («Sem resposta») nesta versão do 

projeto mas que se consideraram relevantes para as próximas edições, uma vez que podem 

ajudar a definir melhor uma pescaria e a destacá-la em relação a outra(s). Estes são os 

indicadores que surgiram no decorrer do processo e num tratamento mais recente da matriz. 

Por esta razão, não foram incluídos nos formulários de embarque, nos inquéritos ou nos guiões 

das entrevistas. 
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Tabela 3 Matriz resultante do projeto com indicação de metodologias de recolha (assinalado a 

cinzento escuro) e observações para cada critério. Os indicadores assinalados a cinzento claro 

representam os que ficaram sem resposta, nesta versão do projeto. 

   
METODOLOGIAS  
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OBSERVAÇÕES 

D
o

m
ín

io
 A

m
b

ie
n

ta
l 

1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
    

 

2 Qual a percentagem de rejeições? 
    

 

3 
Qual a taxa de sobrevivência das espécies 
rejeitadas? 

    
 

4 
A frota utiliza medidas de mitigação 
(instalações na embarcação e/ou na arte de 
pesca) de capturas acidentais? 

    

 

5 

Qual a percentagem de mortalidade resultante 
de interação da arte com aves, cetáceos, 
tartarugas e elasmobrânquios com estatuto 
especial de conservação? 

    

 

6 
Qual a frequência de captura de outras 
espécies com estatuto especial de 
conservação?  

    A considerar: aves, 
cetáceos, tartarugas e 

elasmobrânquios 

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda 
e assegurar a recolha, quando possível, de 
artes de pesca para evitar pesca fantasma? 

    

 

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou 
reprocessamento de materiais utilizados na 
pesca? 

    

 

9 
A frota minimiza o consumo total de energia 
(motorização, tipo de combustível, velas, 
remos)? 

    
Sem resposta 

 

10 
A arte tem impactos relevantes em fundos 
marinhos sensíveis? 

    
 

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de 
substâncias tóxicas (incluindo combustível, 
óleos da engrenagem) para o meio? 

    

 

12 
Deita frequentemente resíduos não orgânicos 
para o mar? 

    
 

D
o

m
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io
 d

a
 

G
e

s
tã

o
 d

a
 

P
e

s
c

a
ri

a
 13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 

    Utilizar as definições de 
categorias do ICES

19
 

14 Qual é o estado do stock? 
    

 

15 
Qual é a regularidade da monitorização do 
stock? 

    
 

                                                           
19 O ICES é a agência europeia governamental mais antiga que lida com ciência marinha e pesqueira, sendo um ator 

de renome e com comprovada perícia na matéria. As suas categorias para a definição do tipo de dados dos stocks 
podem ser consultadas em: 
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidanc
e%20Report%202012.pdf 
 

CRITÉRIO 

RECOLHA DE DADOS 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidance%20Report%202012.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidance%20Report%202012.pdf
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16 
As espécies existentes na área de pesca com 
estatuto especial de conservação e os habitats 
sensíveis estão identificados e protegidos? 

    

Sem resposta 

17 
Há registos de incumprimento (excluindo a 
fuga à lota)?  

    
Informação sensível 

18 
Existem medidas de gestão adequadas à 
pescaria e capacidade de resposta a 
alterações. 

    

 

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou 
temporal do esforço de pesca. 

    Possibilidade de 
respostas discordantes 

de diferentes 
stakeholders 

20 
Os pescadores reportam às autoridades 
práticas ilegais de pesca testemunhadas 
durante a operação de pesca. 

    

Informação sensível 

D
o

m
ín

io
 S

o
c

ia
l 

21 
A administração envolve todos os 
stakeholders/grupos de interesse nas tomadas 
de decisão. 

    

 

22 
Os pescadores sentem os seus interesses 
defendidos pelas associações que os 
representam. 

    

 

23 

Qual o nível de apoio social (saúde, educação, 
alimentação, aposentação, cultural, apoio no 
desemprego, etc) que os pescadores têm 
dentro da comunidade? 

    
Possibilidade de 

respostas discordantes 
de diferentes 
stakeholders 

24 
Na avaliação de medidas alternativas de 
gestão e conservação, a sua relação custo-
benefício e impactos sociais são considerados. 

    Possibilidade de 
respostas discordantes 

de diferentes 
stakeholders 

25 
Qual a percentagem do pescado que é 
consumido localmente? 

    Possibilidade de 
respostas discordantes 

de diferentes 
stakeholders 

26 

Os pescadores reconhecem o valor intrínseco 
dos animais que capturam e sentem 
responsabilidade quanto ao seu papel na 
conservação da biodiversidade e ecossistemas 
associados? 

    

Altamente subjetivo 

27 Idade média dos pescadores 
    

 

28 Grau de escolaridade médio 
    

 

29 
Há quantas gerações a família trabalha na 
pesca? 

    
Sem resposta 

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
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31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
    

Informação sensível 
altamente subjetiva 

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual 
ou superior ao ordenado mínimo? 

    
Informação sensível/ 
altamente subjetiva 

33 
Comparar preço de venda em lota vs melhor 
preço possível 

    
Sem resposta 

34 Constituição do agregado familiar 
    

 

35 
A subsistência dos pescadores é assegurada 
apenas pela pesca? 
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Os stakeholders a ser abordados foram definidos no início do projeto mas esta lista 

(Tabela 4) sofreu naturalmente algumas adaptações ao longo do processo. Essencialmente no 

que toca a atores locais, houve sempre maior flexibilidade na sua definição, já que, dentro de 

cada pescaria, o ator deveria ser alguém com conhecimento aprofundado e não 

necessariamente alguém ligado a determinado cargo ou função. 

 

Tabela 4 Lista de stakeholders abordados no projeto 

 Entidade 

Administração, 

Fiscalização e 

Comercialização 

DGRM + Comandos Locais da Autoridade Marítima Nacional + Docapesca 

Investigação IPMA + CCMAR/UAlg 

Sector Pescadores 

Atores locais 
Associações de pescadores

20
 + pescadores + funcionários da autarquia de 

Santa Luzia + PolvoLuzia, Coop. 

 

No que diz respeito à avaliação de cada pescaria, as matrizes das mesmas podem ser 

consultadas diretamente. Deixam-se juntamente a cada matriz, algumas considerações gerais 

sobre as pescarias e os resultados do preenchimento das matrizes. 

                                                           
20 Associação de Armadores e Pescadores de Tavira, Associação de Armadores de Pesca de Sagres, Associação de 

Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul, Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal, VianaPesca 



 
 

21 
 

a) Matriz de caraterização para a pescaria de armadilhas em Santa Luzia. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 6 embarques, 10 

inquéritos ambientais e 20 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte forma: A - grau de 

confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios cuja informação é 

escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos); C - 

grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao sector. 

  

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (2) 

D
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
       

2 Qual a percentagem de rejeições? 
       

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
       

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na 
embarcação e/ou na arte de pesca) de capturas 
acidentais? 

       

5 

Qual a percentagem de mortalidade resultante de 
interação da arte com aves, cetáceos, tartarugas e 
elasmobrânquios com estatuto especial de 
conservação? 

       

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com 
estatuto especial de conservação?         

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e 
assegurar a recolha, quando possível, de artes de 
pesca para evitar pesca fantasma? 

       

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou 
reprocessamento de materiais utilizados na pesca?        

9 
A frota minimiza o consumo total de energia 
(motorização, tipo de combustível, velas e remos)?        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (2) 

10 
A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos 
sensíveis?        

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de 
substâncias tóxicas (incluindo combustível, óleos da 
engrenagem) para o meio? 

       

12 
Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o 
mar?        

D
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13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
       

14 Qual é o estado do stock? 
       

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
       

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto 
especial de conservação e os habitats sensíveis estão 
identificados e protegidos? 

       

17 
Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à 
lota)?         

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e 
capacidade de resposta a alterações.        

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do 
esforço de pesca.        

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais 
de pesca testemunhadas durante a operação de pesca.        

D
o
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í

n
io

 

So
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21 
A administração envolve todos os stakeholders/grupos 
de interesse nas tomadas de decisão.        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (2) 

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos 
pelas associações que os representam.        

23 

Qual o nível de apoio social (saúde, educação, 
alimentação, aposentação, cultural, apoio no 
desemprego, etc) que os pescadores têm dentro da 
comunidade? 

       

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e 
conservação, a sua relação custo-benefício e impactos 
sociais são considerados. 

       

25 
Qual a percentagem do pescado que é consumido 
localmente?        

26 

Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos  
animais que capturam e sentem responsabilidade 
quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade 
e ecossistemas associados? 

       

27 Idade média dos pescadores 
       

28 Grau de escolaridade médio 
       

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
       

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
       

D
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31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
       

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou 
superior ao ordenado mínimo?        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (2) 

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
       

34 Constituição do agregado familiar 
       

35 
A subsistência dos pescadores é assegurada apenas 
pela pesca?        
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A pescaria de polvo de Santa Luzia é uma pescaria já relativamente bem estudada que 

tem contado muitas vezes com colaborações com estudantes universitários e com projetos 

piloto e científicos. 

Para qualificar esta pescaria, há um abrangente conhecimento por parte dos 

investigadores e abertura dos atores locais para participação. 

Uma vez em Santa Luzia, e na necessidade de definir o número de inquéritos 

ambientais a aplicar, contactaram-se atores locais – pescadores e funcionários da lota – para 

averiguar quantas embarcações operam geralmente esta arte neste porto.  

Durante os embarques e nos inquéritos, os pescadores demonstraram-se cooperantes, 

respondendo a praticamente todas as questões, pelo que os graus de confiança no Domínio 

Ambiental são elevados. 

Conforme se esperava, esta é uma arte seletiva que não captura praticamente 

espécies não-alvo, havendo ainda alguma prática instalada de libertar os polvos abaixo do 

tamanho mínimo legal. Os indicadores 13, 14 e 15 (Domínio Ambiental) foram respondidos com 

base em conhecimento de investigadores da área (IPMA) e considerou-se que o stock de polvo 

é de dimensão nacional e não necessariamente de uma região do país. Por este motivo, todas 

as considerações sobre o estado do stock de polvo são semelhantes para todas as pescarias 

de armadilhas abordadas no VAL+. 

Uma vez que todos os critérios do Domínio da Gestão da Pescaria foram preenchidos 

com recurso a entrevistas com diversos stakeholders e não havendo referências bibliográficas 

para sustentar estas afirmações, foi decidido atribuir o grau de confiança mais baixo. 

Particularmente, o indicador 13 (Existem dados biológicos sobre o stock-alvo.) teve uma 

pontuação baixa porque, como já foi referido, se utilizaram as definições de categorias do 

ICES
21

 para pescarias com limitação de dados. Segundo este organismo, se estiverem 

disponíveis apenas dados dos desembarques, o stock pertence à categoria 5. No que concerne 

ao indicador 14 (Qual é o estado do stock?) e apesar de este cair dentro da categoria 5, os 

investigadores do IPMA consideram-no como «estável», avançando ainda que há um plano de 

monitorização com frequência trimestral ou mensal em várias lotas ao longo da costa, em que 

se avaliam os tamanhos dos polvos e se tiram conclusões sobre a sua abundância. 

  

Tabela 5 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de 

armadilhas em Santa Luzia 

Domínios Pontuação 

Ambiental 44 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 23,5 em 54 

Económico 14,5 em 24 

 TOTAL = 94 em 180 

                                                           
21

 As definições das categorias do ICES podem ser consultadas em: 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidanc
e%20Report%202012.pdf 

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidance%20Report%202012.pdf
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2012/ADHOC/DLS%20Guidance%20Report%202012.pdf
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b) Matriz de caraterização para a pescaria de palangre em Sagres. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 40 embarques,  22 

inquéritos ambientais e 16 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte forma: A - grau de 

confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios cuja informação é 

escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos); C - 

grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao sector. 

 
 

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
       

2 Qual a percentagem de rejeições? 
       

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
       

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação e/ou 
na arte de pesca) de capturas acidentais?        

5 
Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da arte 
com aves, cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com estatuto 
especial de conservação? 

       

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto 
especial de conservação?         

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca para evitar pesca fantasma?        

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de 
materiais utilizados na pesca?        

9 
A frota minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de 
combustível, velas e remos)?        
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10 A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 
       

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas 
(incluindo combustível, óleos da engrenagem) para o meio?        

12 Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 
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13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
       

14 Qual é o estado do stock? 
       

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
       

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de 
conservação e os habitats sensíveis estão identificados e protegidos?        

17 Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?  
       

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de 
resposta a alterações.        

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de 
pesca.        

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca 
testemunhadas durante a operação de pesca.        

D
o
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A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse 
nas tomadas de decisão.        

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas 
associações que os representam.        
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23 
Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, 
aposentação, cultural, apoio no desemprego, etc) que os pescadores 
têm dentro da comunidade? 

       

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a sua 
relação custo-benefício e impactos sociais são considerados.        

25 Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 
       

26 
Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos animais que 
capturam e sentem responsabilidade quanto ao seu papel na 
conservação da biodiversidade e ecossistemas associados? 

       

27 Idade média dos pescadores 
       

28 Grau de escolaridade médio 
       

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
       

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
       

D
. e

co
n

ó
m

ic
o

 

31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
       

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao 
ordenado mínimo?        

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
       

34 Constituição do agregado familiar 
       

35 A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 
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No Domínio Ambiental, a pescaria de palangre de Sagres teve graus de confiança 

muito díspares, uma vez que houve muitas questões dos inquéritos que não foram respondidas 

(NS/NR). Assim, considerou-se coerente que esta falta de respostas fosse contemplada na 

matriz. Por outro lado, por exemplo, o indicador 10 (A arte tem impactos relevantes em fundos 

marinhos sensíveis.) tem o grau de confiança máximo porque todas as metodologias 

(inquéritos, entrevista direcionada e bibliografia) estavam em concordância, conferindo maior 

robustez à avaliação do critério. Por se ter registado alguma captura de aves marinhas quase 

sempre com mortalidade dos indivíduos, a seletividade desta arte ficou um pouco 

comprometida, por comparação com as armadilhas. 

No que toca ao Domínio da Gestão da Pescaria, e porque não há um único stock-alvo, 

mas sim vários (trata-se de uma pescaria multiespecífica) para os quais não há dados 

disponíveis, atribuiu-se uma pontuação baixa. Neste contexto, considera-se a falta de dados 

científicos uma fraqueza. 

Não se conseguiu averiguar de forma fidedigna os indicadores 23 e 25, pelo que não 

se atribuiu nenhuma pontuação, mostrando a necessidade de se trabalhar nestes aspetos 

futuramente. Nesta pescaria, houve dificuldade em identificar os atores-chave locais, mas nem 

por isso a entrada dos observadores foi dificultada. Isto poderá dever-se aos trabalhos 

anteriores que a SPEA já desenvolveu neste porto. Este foi, aliás, um ponto transversal a todo 

o projeto: os locais já mais visitados e incluídos em estudo do género foram sistematicamente 

os de mais fácil entrada, refletindo a necessidade de incluir outras áreas geográficas em 

semelhantes. 

À semelhança da matriz anterior, também nesta os indicadores que tiveram opiniões 

contrárias, como no Domínio Económico, obtiveram um grau de confiança intermédio, como o 

31 (Qual a percentagem de fuga à lota?) e 32 (O rendimento médio retirado da pesca é igual 

ou superior ao ordenado mínimo?). No entanto, a atribuição de 1,5 pontos ao indicador 34 

(Constituição do agregado familiar) esteve relacionada unicamente com o facto de haver 

muitas respostas omissas (NS/NR). 

 

Tabela 6 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de palangre 

em Sagres 

Domínios Pontuação 

Ambiental 26,5 em 60 

Gestão da Pescaria 6 em 42 

Social 17 em 54 

Económico 13,5 em 24 

 TOTAL = 63 em 180 
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c) Matriz de caraterização para a pescaria de armadilhas em Sesimbra. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 6 embarques, 24 

inquéritos ambientais e 25 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte forma: A - grau de 

confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios cuja informação é 

escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos); C - 

grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao sector. 

  

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
       

2 Qual a percentagem de rejeições? 
       

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
       

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação e/ou na 
arte de pesca) de capturas acidentais?        

5 
Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da arte com 
aves, cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com estatuto especial de 
conservação? 

       

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto especial de 
conservação?         

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca para evitar pesca fantasma?        

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de materiais 
utilizados na pesca?        

9 
A frota minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de 
combustível, velas e remos)?        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

10 A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 
       

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas (incluindo 
combustível, óleos da engrenagem) para o meio?        

12 Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 
       

D
o

m
ín

io
 d

a 
ge

st
ão

 d
a 

p
es

ca
ri

a
 

13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
       

14 Qual é o estado do stock? 
       

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
       

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de 
conservação e os habitats sensíveis estão identificados e protegidos?        

17 Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?  
       

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de 
resposta a alterações.        

19 Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de pesca. 
       

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca 
testemunhadas durante a operação de pesca.        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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21 
A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse nas 
tomadas de decisão.        

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas associações 
que os representam.        

23 
Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, aposentação, 
cultural, apoio no desemprego, etc) que os pescadores têm dentro da 
comunidade? 

       

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a sua 
relação custo-benefício e impactos sociais são considerados.        

25 Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 
       

26 
Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos  animais que capturam e 
sentem responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da 
biodiversidade e ecossistemas associados? 

       

27 Idade média dos pescadores 
       

28 Grau de escolaridade médio 
       

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
       

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
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31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao ordenado 
mínimo?        

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
       

34 Constituição do agregado familiar 
       

35 A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 
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Na pescaria de armadilhas em Sesimbra, o Domínio Ambiental obteve pontuações 

muito semelhantes às da matriz de Santa Luzia pelas razões acima enunciadas. Também em 

Sesimbra, talvez por ser uma comunidade habituada a lidar de perto com projetos deste tipo e 

investigadores, houve poucas questões não respondidas e a cooperação foi mais visível. 

Também dos órgãos de Administração, as respostas foram transversais a todas as pescarias 

de polvo, o que comprova a teoria inicial de que este métier opera de forma muito semelhante 

de local para local. 

Mesmo sendo uma comunidade relativamente grande, há um acompanhamento 

relativamente próximo prestado aos pescadores por parte de entidades como associações de 

pescadores e autarquias.  

É interessante constatar que, como mostra o indicador 26 (Os pescadores reconhecem 

o valor intrínseco dos animais que capturam e sentem responsabilidade quanto ao seu papel 

na conservação da biodiversidade e ecossistemas associados?), a maior parte dos pescadores 

considera que reconhece o valor intrínseco dos indivíduos. Isto deveria refletir-se na adoção de 

comportamentos mais responsáveis no que toca à conduta a bordo. No caso de Sesimbra, esta 

preocupação é corroborada pela baixa percentagem (menos de 25%) de pescadores que 

assume deitar borda fora resíduos não-orgânicos (indicador 12).  

Em Sesimbra, a percentagem de pescado que é consumido localmente (indicador 25) é 

menor por comparação com Santa Luzia, o que poderá ser explicado pelo facto de a segunda 

ter uma tradição no que toca à gastronomia do polvo e uma forte cultura ligada ao mesmo. 

Constata-se que, em quase todas as pescarias, os pescadores são locais ou, pelo 

menos da região e em Sesimbra, isso não é exceção. Isto pode estar ligado à forte cultura 

pesqueira destas localidades, indicando ainda que a pesca se trata de um sector com bastante 

representatividade e relevância no contexto não só socioeconómico mas também cultural. 

Também é de salientar o facto de praticamente todos os pescadores terem como única 

atividade laboral a pesca, salvo algumas exceções onde assumem outros trabalhos mais 

sazonais 

 

Tabela 7 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de 

armadilhas em Sesimbra 

Domínios Pontuação 

Ambiental 50 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 21 em 54 

Económico 16 em  24 

 TOTAL = 99 em 180 
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d) Matriz de caraterização para a pescaria de armadilhas em Peniche. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 6 embarques, 14 

inquéritos ambientais e 22 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte forma: A - grau de 

confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios cuja informação é 

escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos); C - 

grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao sector. 

  

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

D
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
       

2 Qual a percentagem de rejeições? 
       

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
       

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação 
e/ou na arte de pesca) de capturas acidentais?        

5 
Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da arte 
com aves, cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com estatuto 
especial de conservação? 

       

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto 
especial de conservação?         

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a 
recolha, quando possível, de artes de pesca para evitar pesca 
fantasma? 

       

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de 
materiais utilizados na pesca?        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

9 
A frota minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de 
combustível, velas e remos)?        

10 A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 
       

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas 
(incluindo combustível, óleos da engrenagem) para o meio?        

12 Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 
       

D
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13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
       

14 Qual é o estado do stock? 
       

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
       

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de 
conservação e os habitats sensíveis estão identificados e 
protegidos? 

       

17 Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?  
       

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de 
resposta a alterações.        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de 
pesca.        

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca 
testemunhadas durante a operação de pesca.        

D
o
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io
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o
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21 
A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse 
nas tomadas de decisão.        

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas 
associações que os representam.        

23 
Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, 
aposentação, cultural, apoio no desemprego, etc) que os 
pescadores têm dentro da comunidade? 

       

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a 
sua relação custo-benefício e impactos sociais são considerados.        

25 Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 
       

26 
Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos  animais que 
capturam e sentem responsabilidade quanto ao seu papel na 
conservação da biodiversidade e ecossistemas associados? 

       

27 Idade média dos pescadores 
       

28 Grau de escolaridade médio 
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
       

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
       

D
. e

co
n

ó
m
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o

 

31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
       

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao 
ordenado mínimo?        

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
       

34 Constituição do agregado familiar 
       

35 A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 
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Em Peniche, dada a ausência de dados concretos, chegou-se a um número 

aproximado de embarcações, através de entrevista a um dos colaboradores da Cooperativa 

dos Armadores de Pesca Artesanal - CAPA.  

A realidade é bastante semelhante às de Santa Luzia e Sesimbra. Aqui, assinala-se o 

facto de, mais uma vez, não haver praticamente captura de espécies com estatuto especial de 

conservação. Apenas um dos inquiridos referiu uma captura acidental de uma espécie não-alvo 

com morte do indivíduo, neste caso um cetáceo, que ao que tudo indica será um caso 

excecional e único, não afetando a pescaria ao nível do domínio ambiental. 

É de notar que não há particulares medidas de mitigação para evitar a perda de artes, 

assim como não há prática de reutilização e/ou reciclagem de materiais utilizados a bordo. No 

entanto, a maioria dos inquiridos revelou que há a bordo um recipiente para o lixo produzido, o 

que pode ser um fator de destaque desta pescaria, demonstrando que há preocupação dos 

pescadores com os impactos que podem decorrer da sua atividade no mar. 

Um traço também comum a quase todas as pescarias é o facto de haver poucas 

denúncias às autoridades quanto a infrações praticadas na pesca. Por se estar a lidar com um 

sector com regras informais muito próprias, onde as comunidades são relativamente pequenas 

e coesas e o ambiente é maioritariamente familiar, este dado não é surpreendente, já que pode 

haver uma maior propensão para manter dentro do seio da comunidade as infrações 

cometidas. 

Apesar de ser um sector tendencialmente envelhecido, neste porto, a grande maioria 

dos inquiridos tem entre 40 de 50 anos. 

Em Peniche, a fuga à lota, ou seja a venda ilegal de produtos pesqueiros, parece estar 

situada abaixo dos 10%, contrariamente aos números de Santa Luzia e Sesimbra (entre os 10 

e 30%).  

 

 Tabela 8 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de 

armadilhas em Peniche 

Domínios Pontuação 

Ambiental 45,5 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 20 em 54 

Económico 16 em 24 

 TOTAL = 93,5 em 180 
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e) Matriz de caraterização para a pescaria de armadilhas em Viana do Castelo. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 6 

embarques, 10 inquéritos ambientais e 40 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte 

forma: A - grau de confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios 

cuja informação é escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países 

(artigos científicos); C - grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao 

sector. 

  

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
     

  

2 Qual a percentagem de rejeições? 
     

  

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
     

  

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação 
e/ou na arte de pesca) de capturas acidentais?      

  

5 
Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da 
arte com aves, cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com 
estatuto especial de conservação? 

     

  

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto 
especial de conservação?       

  

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a 
recolha, quando possível, de artes de pesca para evitar pesca 
fantasma? 

     

  

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de 
materiais utilizados na pesca?      
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

9 
A frota minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de 
combustível, velas e remos)?      

  

10 A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 
     

  

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas 
(incluindo combustível, óleos da engrenagem) para o meio?      

  

12 Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 
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13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
     

  

14 Qual é o estado do stock? 
     

  

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
     

  

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de 
conservação e os habitats sensíveis estão identificados e 
protegidos? 

     

  

17 Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?  
     

  

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de 
resposta a alterações.      
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de 
pesca.      

  

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca 
testemunhadas durante a operação de pesca.      

  

D
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21 
A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse 
nas tomadas de decisão.      

  

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas 
associações que os representam.      

  

23 
Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, 
aposentação, cultural, apoio no desemprego, etc) que os 
pescadores têm dentro da comunidade? 

     

  

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a 
sua relação custo-benefício e impactos sociais são considerados.      

  

25 Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 
     

  

26 
Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos  animais que 
capturam e sentem responsabilidade quanto ao seu papel na 
conservação da biodiversidade e ecossistemas associados? 

     

  

27 Idade média dos pescadores 
     

  

28 Grau de escolaridade médio 
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
     

  

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
     

  

D
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31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
     

  

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao 
ordenado mínimo?      

  

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
     

  

34 Constituição do agregado familiar 
     

  

35 A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 
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No que toca ao Domínio Ambiental desta pescaria, não há muita divergência para as 

restantes pescarias de polvo abordadas, o que reflete a premissa de que as operações de 

pesca são muito semelhantes, produzindo níveis quase idênticos de by-catch e de mortalidade 

das rejeições. O indicador mais variável, dentro deste domínio é o 12 (Deita frequentemente 

resíduos não orgânicos para o mar?), uma vez que não está diretamente relacionado com as 

práticas de pesca mas sim com conduta a bordo. De referir que foi em Viana do Castelo que se 

identificou a única embarcação a operar alcatruzes em vez de covos. 

No Domínio da Gestão da Pescaria, todos os indicadores relacionados com o 

conhecimento do estado do stock e com a sua monitorização (13, 14 e 15) são em tudo 

semelhantes às restantes pescarias de polvo, pelas razões já acima indicadas. Neste Domínio, 

os critérios mais variáveis são os 17 (Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?) 

e 20 (Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca testemunhadas durante 

a operação de pesca.) que refletem a relação e o grau de compromisso em denunciar infrações 

às autoridades que tem, uma vez mais, que ver com a sensibilidade e responsabilidade de 

cada pescador. 

No Domínio Social, os indicadores 23 (Qual o nível de apoio social (saúde, educação, 

alimentação, aposentação, cultural, apoio no desemprego, etc) que os pescadores têm dentro 

da comunidade?) e 25 (Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente?) 

receberam a pontuação mais baixa não necessariamente porque têm fracos desempenhos, 

mas porque não se encontrou ou foi disponibilidade qualquer informação nesse sentido. 

Assumindo a falta de informação como uma fraqueza, atribuíram-se baixas pontuações. No 

que toca ao indicador 22 (Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas 

associações que os representam.), este reflete novamente a falta de envolvimento que os 

pescadores têm com as suas associações ou então a divergência de opiniões entre estes. 

O indicador 31 (Qual a percentagem de fuga à lota?) do Domínio Económico é um dos 

casos em que as respostas divergentes obtidas de diferentes fontes levaram à diminuição do 

grau de confiança (1,5 em vez de 2). Como já foi referido, neste porto, e por lapso na aplicação 

dos inquéritos socioeconómicos, utilizou-se o mesmo conjunto de inquéritos para caracterizar 

as duas pescarias de Viana do Castelo. No tratamento de dados, no entanto, não houve 

diferenças significativas entre as respostas aos inquéritos, pelo que estas pescarias poderão 

não ser tão diferentes em termos sociais e económicos como se poderia esperar. 

 

Tabela 9 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de 

armadilhas em Viana do Castelo 

Domínios Pontuação 

Ambiental 46 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 18 em 54 

Económico 16,5 em 24 

 TOTAL = 92,5 em 180 
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f) Matriz de caraterização para a pescaria de palangre em Viana do Castelo. Os critérios dos 4 domínios foram preenchidos com informação recolhida em 6 embarques, 8 

inquéritos ambientais e 40 inquéritos socioeconómicos (0 – pior desempenho; 3 – melhor desempenho). Os graus de confiança são descritos da seguinte forma: A - grau de 

confiança mais elevado; atribuído a critérios que são avaliados com base em amostragem dirigida; B - grau de confiança intermédio; atribuído a critérios cuja informação é 

escassa, limitada a uma fonte ou baseada em estudos mais antigos/desatualizados, com reduzida representatividade ou realizados para outros países (artigos científicos); C - 

grau de confiança mais reduzido, atribuído a itens que são respondidos com base na perceção do observador ou de outros indivíduos ligados ao sector. 

  

 
PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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1 Qual a percentagem de capturas acidentais? 
       

2 Qual a percentagem de rejeições? 
       

3 Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 
       

4 
A frota utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação e/ou 
na arte de pesca) de capturas acidentais?        

5 
Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da arte 
com aves, cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com estatuto 
especial de conservação? 

       

6 
Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto 
especial de conservação?         

7 
A frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca para evitar pesca fantasma?        

8 
Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de 
materiais utilizados na pesca?        

9 
A frota minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de 
combustível, velas e remos)?        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

10 A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 
       

11 
Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas 
(incluindo combustível, óleos da engrenagem) para o meio?        

12 Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 
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13 Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 
       

14 Qual é o estado do stock? 
       

15 Qual é a regularidade da monitorização do stock? 
       

16 
As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de 
conservação e os habitats sensíveis estão identificados e protegidos?        

17 Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?  
       

18 
Existem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de 
resposta a alterações.        

19 
Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de 
pesca.        

20 
Os pescadores reportam às autoridades práticas ilegais de pesca 
testemunhadas durante a operação de pesca.        
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 
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21 
A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse 
nas tomadas de decisão.        

22 
Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas 
associações que os representam.        

23 
Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, 
aposentação, cultural, apoio no desemprego, etc) que os pescadores 
têm dentro da comunidade? 

       

24 
Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a sua 
relação custo-benefício e impactos sociais são considerados.        

25 Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 
       

26 
Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos  animais que 
capturam e sentem responsabilidade quanto ao seu papel na 
conservação da biodiversidade e ecossistemas associados? 

       

27 Idade média dos pescadores 
       

28 Grau de escolaridade médio 
       

29 Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 
       

30 Local de nascimento vs. local de trabalho 
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31 Qual a percentagem de fuga à lota? 
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PONTUAÇÃO GRAU DE CONFIANÇA 

  

CRITÉRIOS 0 1 2 3 A (2) B (1,5) C (1) 

32 
O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao 
ordenado mínimo?        

33 Comparar os preços lota vs melhor preço possível 
       

34 Constituição do agregado familiar 
       

35 A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 
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No Domínio Ambiental desta pescaria, como nos restantes três Domínios, foram 

atribuídos vários graus de confiança de 1,5 porque houve muitas respostas «NS/NR». Neste 

sentido, considerou-se mais coerente que o grau de confiança baixasse, por comparação com 

outros portos. Encararam-se estas respostas como falta de informação, o que baixou 

logicamente o grau de confiança.  

À semelhança da pescaria de palangre de Sagres, e por se identificar o mesmo défice 

de informação sobre os stocks-alvo e as respetivas monitorizações, o Domínio da Gestão da 

Pescaria obteve, no geral, uma baixa pontuação precisamente por causa da lacuna de 

conhecimento. A baixa pontuação de todo o Domínio não reflete necessariamente a falta de 

saúde do(s) stock(s) mas a sim a falta de dados sobre os mesmos.  

No Domínio da Gestão da Pescaria e quanto a uma questão colocada à Autoridade 

Marítima Nacional, o indicador 17 (Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)?), a 

pontuação é igual à da pescaria de armadilhas de Viana do Castelo porque a informação 

disponibilizada foi de todo o porto e não sobre cada pescaria individualmente. Deste modo, a 

informação de que menos de 5% da frota tem registo de incumprimento aplica-se às duas 

pescarias de Viana do Castelo.  

Vale a pena referir que, no Domínio Social, a administração considera que envolve 

praticamente todos os stakeholders na tomada de decisões e, no entanto, os próprios 

pescadores consideram não se sentirem envolvidos nas associações que os representam. 

De resto, para os Domínios Social e Económico, as pontuações das duas pescarias de 

Viana do Castelo não variam grandemente, sugerindo alguma homogeneidade entre a 

comunidade local dos pescadores, independentemente das artes que operam. 

 

Tabela 10 Distribuição das pontuações dentro de cada Domínio e pontuação total da pescaria de 

palangre em Viana do Castelo 

Domínios Pontuação 

Ambiental 31,5 em 60 

Gestão da Pescaria 6 em 42 

Social 20 em 54 

Económico 16,5 em 24 

 TOTAL = 73 em 180 
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Apresentam-se seguidamente tabelas-resumo de cada pescaria. É notório que as 

pontuações das pescarias de armadilhas não são muito divergentes, o que corrobora que de 

facto a forma como estas operam, de local para local, não varia muito. A pescaria que obteve 

maior pontuação foi a de armadilhas de Sesimbra, enquanto a de palangre em Sagres obteve a 

menor. 

Algo transversal a todas as pescarias é a baixa pontuação do Domínio da Gestão da 

Pescaria. Isto prende-se com o facto de não haver muita informação científica disponível sobre 

o estado real dos stocks-alvo e talvez ainda com alguma falta de adequação dos modelos de 

gestão a cada pescaria. 

De um modo geral, as pescarias de armadilhas tiveram um melhor desempenho no 

Domínio Ambiental, quando comparadas com as de palangre. Este destaque de uma arte em 

relação à outra tem a ver com o facto de as armadilhas terem um impacto no fundo marinho 

baixo ou quase negligenciável, com a alta seletividade da arte e ainda com o facto de os 

indivíduos das espécies não-alvo terem uma baixa taxa de mortalidade, no geral.  

Tanto o Domínio Social como o Económico ficaram aquém do ótimo em qualquer 

pescaria, sendo que a de Sesimbra e a de Santa Luzia são as que demonstraram melhor 

desempenho a estes níveis. De um modo geral, a remuneração dos pescadores permanece 

baixa em qualquer das pescarias, o nível de apoio social fica aquém do ideal e a participação 

de todos os stakeholders no processo de decisão e tomada de medidas é desejável mas ainda 

não concretizado. A maior parte dos pescadores não se sente representado nos organismos de 

representação, como as associações, o que reflete a falta de envolvimento e comunicação 

entre o setor e as associações. A população é algo envelhecida e o grau de educação 

académica é baixo. Isto poderá ser alterado num futuro próximo se se tornar a pesca um sector 

mais atrativo e com condições de trabalho mais competitivas. É interessante verificar que a 

grande maioria dos pescadores mantém a pesca como única atividade de subsistência, 

revelando que se trata de uma população fortemente ligada à cultura e tradição da pesca nas 

suas comunidades. 

 

  

Armadilhas em Santa Luzia 

Domínios Pontuação 

Ambiental 44 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 23,5 em 54 

Económico 14,5 em 24 

 TOTAL = 94 em 180 

Palangre em Sagres 

Domínios Pontuação 

Ambiental 26,5 em 60 

Gestão da Pescaria 6 em 42 

Social 17 em 54 

Económico 13,5 em 24 

 TOTAL = 63 em 180 
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C3. Constrangimentos à metodologia 

 Vale a pena assinalar um fator que atrasou consideravelmente o trabalho de recolha de 

informação a bordo das embarcações de pesca: a diferença de operacionalidade entre 

Capitanias. Sendo organismos autónomos, todas as licenças tiveram que ser pedidas na 

Capitania que tem alçada sobre cada porto. A dificuldade em obter estas licenças, bem como a 

mora nos processos para obtenção das destas atrasaram de forma irreversível o começo dos 

embarques em alguns portos (nomeadamente em Viana do Castelo). Acrescido a isto, houve 

ainda o facto de o porto inicialmente escolhido, o porto da Póvoa de Varzim, não ter tido uma 

frota de palangreiros a operar durante o período em que decorreu o projeto, tendo sido 

transferido este esforço para o porto de Viana do Castelo. Por estas razões, os embarques 

previstos para os palangreiros de Viana do Castelo não foram concluídos, tendo sido reduzidos 

a 6.  

É importante referir que a comunidade do norte demonstrou-se manifestamente mais 

resistente à entrada e permanência de observadores nas suas embarcações, o que reflete, de 

alguma forma, a falta de envolvimento que o sector das pescas nesta região do país tem ainda 

com projetos científicos ou, neste caso, projetos-piloto.  

 Na aplicação dos inquéritos, e nas questões que têm diretamente a ver com 

rendimentos e fontes de rendimento, bem como com a venda ilegal de produtos da pesca, 

houve sempre menos facilidade em conversar abertamente, por serem assuntos sensíveis. Isto 

ultrapassou-se ao darem-se hipóteses de resposta com patamares de valores relativamente 

abrangentes.  

 Também no que toca a questões sobre o envolvimento do sector nas decisões 

tomadas e sobre a adequação de medidas de gestão houve constrangimentos de diferentes 

Armadilhas em Peniche 

Domínios Pontuação 

Ambiental 45,5 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 20 em 54 

Económico 16 em 24 

 TOTAL = 93,5 em 180 

Armadilhas em Sesimbra 

Domínios Pontuação 

Ambiental 50 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 21 em 54 

Económico 16 em  24 

 TOTAL = 99 em 180 

Armadilhas em Viana do Castelo 

Domínios Pontuação 

Ambiental 46 em 60 

Gestão da Pescaria 12 em 42 

Social 18 em 54 

Económico 16,5 em 24 

 TOTAL = 92,5 em 180 

Palangre em Viana do Castelo 

Domínios Pontuação 

Ambiental 31,5 em 60 

Gestão da Pescaria 6 em 42 

Social 20 em 54 

Económico 16,5 em 24 

 TOTAL = 73 em 180 
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ordens, sobretudo porque as respostas foram, por vezes, diametralmente opostas entre 

stakeholders. Esta discrepância de respostas pode estar relacionada com alguma falta de 

comunicação e concordância entre Administração e profissionais. 

 Quanto a assuntos de natureza legal (como infrações em cada porto, comunicação de 

infrações às autoridades ou venda ilegal de produtos), e porque se trata de informação que tem 

que ser centralizada e necessita de autorização para ser divulgada, os dados foram facilitados 

depois de as entidades terem sido devidamente informadas sobre o conteúdo e objetivos do 

projeto.  

 Outro fator operacional que dificultou a definição dos números de inquéritos e 

embarques a realizar foi a grande discrepância que se verifica entre os números oficiais de 

licenças atribuídas para cada Capitania para determinada arte de pesca e aqueles que de facto 

as utilizam. Em todos os portos analisados, o número de licenças disponibilizados pela DGRM 

eram substancialmente superiores aos que se verificavam a operar. Isto acontece porque há 

embarcações que possuem mais do que um tipo de licença, apesar de usarem apenas um tipo 

de arte, ou embarcações que não operam mas que continuam com licenças ativas. Assim, e 

para determinar os números de embarques e inquéritos, recorreu-se a conhecimento empírico 

dos atores locais que lidam de perto com as pescarias (associações de pescadores, 

pescadores, funcionários das lotas, etc). Nos portos de dimensão mais reduzida e onde existe 

quase exclusivamente uma arte a operar, esta questão ficou resolvida de forma célere. No 

entanto, nos portos que movimentam mais pescado (como é o caso de Peniche) e onde há 

mais artes a operar, esta informação surgiu de fontes, por vezes, contraditórias. Assim, tentou-

se chegar a um consenso tendo em conta as várias opiniões. O facto de muitas vezes se ter 

recorrido a perceções e opiniões dos atores locais e dos próprios pescadores para preencher 

determinados indicadores da matriz poderia ser encarado com um constrangimento. Na 

realidade, e neste projeto, este facto foi encarado com um ponto forte. Pretendeu-se recolher e 

utilizar da melhor forma o conhecimento tradicional, empírico e de proximidade que muitos 

destes atores têm sobre as pescarias, já que se aborda grandemente a valência 

socioeconómica. Deste modo, assumiu-se como fundamental integrar estas perceções na 

análise de dados das pescarias. 

 Houve ainda um outro fator que dificultou um pouco a disseminação do projeto nas 

comunidades: a pouca adesão dos pescadores a sessões de informação e esclarecimento de 

dúvidas. As sessões de divulgação foram definidas, ao início, para serem em locais neutros, 

próximos dos pescadores e que eles já frequentassem naturalmente. O objetivo, além de dar a 

conhecer o VAL+ era também fazer algum recrutamento de mestres que estivessem dispostos 

a levar observadores a bordo futuramente. A realidade é que, marcando estas sessões 

previamente, divulgando-as pelos portos e pelas localidades atempadamente, e recorrendo a 

conhecidos locais, a afluência revelou-se sempre diminuta, o que levou a uma alteração de 

estratégia. Os colaboradores do VAL+ passaram a contactar diretamente os mestres quando 

estes chegavam aos portos, apresentado o projeto e tentando imediatamente ter perceção 
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sobre a sua abertura a participar neste. Esta estratégia revelou-se mais eficaz, uma vez que 

não interferia diretamente com a rotina dos mestres e pescadores. 

 

D. Validação da matriz final e seleção dos indicadores a apresentar nos pontos 

de venda ao consumidor final, articulando este processo com o projeto já em 

curso pela Docapesca, CCL – Comprovativo de Compra em Lota 

Os parceiros do projeto consideraram, numa fase intermédia, que seria prematuro 

incluir um novo campo com informação sobre sustentabilidade no CCL, já que este é um 

projeto-piloto que está restrito a apenas 6 pescarias ao nível nacional. A curto prazo, não 

haveria informação para preencher este comprovativo que tem dispersão nacional e que 

identifica, de forma não obrigatória, o pescado que é desembarcado em Portugal. Uma vez que 

a larga maioria dos comprovativos ficaria apenas com um campo em branco, decidiu-se que, 

numa próxima versão do projeto com mais dispersão geográfica, seria mais adequado então 

incluir este ponto. Para além do mais, será necessário o envolvimento sério dos pescadores e 

cadeia de comercialização, a médio/longo-prazo, para que esta ferramenta tenha sucesso. 

Espera-se ter, nessa altura, mais pescarias abrangidas pelo VAL+. Nesse caso, terá ainda que 

ser desenvolvido um plano de monitorização que permita a atualização, no mínimo, anual do 

CCL. Pretende-se que esta informação seja constantemente atualizada para alimentar da 

forma mais fidedigna possível o CCL. No entanto, foi sugerido, numa reunião interna do VAL+ 

em Fevereiro de 2015, a inclusão no CCL de um campo que distinga pesca local de costeira. 

Esta sugestão vai de encontro às expectativas iniciais do projeto de disponibilizar ao 

consumidor informação que lhe permita escolher um produto de forma ambientalmente mais 

responsável e que se traduza em sustentabilidade não só ambiental mas também social e 

económica. 

 

E. Divulgação do projeto e da sua evolução junto dos media, através do website 

e redes sociais 

A divulgação do projeto foi feita nas diferentes fases do mesmo, tendo sido utilizadas 

diversos meios. Foram organizadas sessões de informação públicas em cada local antes do 

início dos trabalhos, para as quais se convidaram os agentes locais de interesse no sentido de 

estarem envolvidos no projeto e atuarem como elementos facilitadores junto da comunidade. 

Estas sessões decorreram em todos os locais de ação do projeto. Em Santa Luzia e Sesimbra, 

e perante uma maior facilidade de mobilização dos pescadores, organizaram-se sessões em 

locais-chave, onde se contou com apoio de entidades locais (autarquias e associações de 

pescadores). Em Sagres, Peniche e Viana do Castelo, no entanto, e perante pouca adesão dos 

profissionais em comparecer às sessões marcadas, os observadores deslocaram-se aos portos 

e lotas para contatar diretamente com os pescadores, dando-lhes a conhecer o projeto. Daqui, 

resultaram muitas oportunidades de cooperação, já que o contacto era mais direcionado para 

os mestres que se pretendiam envolver na recolha de dados (armadilhas e palangre). 
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Figuras 7, 8 e 9 Alguns materiais e locais de divulgação do VAL+ 
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Para auxiliar a disseminação da informação, produziu-se material gráfico
22

, criou-se um 

website
23

 (Figura 10) com toda a informação centralizada e uma página de Facebook
24

 (Figura 

11) para informação mais concisa e de consumo mais acessível. A comunicação através de 

fotografias e vídeos foi muito valorizada pelos utilizadores, nomeadamente através do website 

e Facebook bem como no canal de Youtube
25

. O projeto foi ainda noticiado em alguns meios 

de comunicação locais tal como disponibilizado no website do projeto.
26

.  

Atualizando o website com uma frequência mínima mensal, garantiu-se a continuidade 

de disponibilização de informação ao público por forma a manter o seu interesse no projeto. 

Também houve uma forte aposta na divulgação de fotografias dos embarques e do trabalho em 

terra, o que criou alguma aproximação de quem nos acompanhou.  

 

Figura 10 Aspeto geral do website do VAL+  

 

                                                           
22 http://www.valmais.com/recursos, em Elementos gráficos 
23 http://valmais.com/ 
24 https://www.facebook.com/projetovalmais?fref=ts 
25 https://www.youtube.com/watch?v=OY4bW5Vexy4&list=PLXYr0CSc_kGIfiOpM9gLwy5hx-7sqd43R 
26 http://www.valmais.com/clipping 

http://www.valmais.com/recursos
http://valmais.com/
https://www.facebook.com/projetovalmais?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=OY4bW5Vexy4&list=PLXYr0CSc_kGIfiOpM9gLwy5hx-7sqd43R
http://www.valmais.com/clipping
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Figura 11 Aspeto geral da página de Facebook do VAL+ 

 

Houve uma apresentação do projeto no seminário Economics for Marine Conservation, 

ministrado pela New Economics Foundation, na Fundação Calouste Gulbenkian (onde 

estiveram presentes cerca de 15 pessoas), outra no âmbito do ciclo de Tertúlias do Polvo 

organizado pelo Centro de Ciências do Mar - CCMAR (com um público de aproximadamente 

20 pessoas) e ainda uma outra no âmbito do VI Festival de Observação de Aves de Sagres 

(onde cerca de 10 pessoas estiveram presentes). Ainda no Festival de Observação de Aves, a 

SPEA procedeu a uma entrega de galardões VAL+ aos mestres que participaram no projeto, 

numa forma de reconhecimento e agradecimento pela colaboração. 

 

E1. Oportunidades de colaboração 

Durante o decorrer do VAL+, houve algumas oportunidades para colaborar com outros 

projetos e mesmo teses de doutoramento, de entre os quais o POLQUAL
27

. Ambos os projetos 

apresentam diversos aspetos em comum, entre os quais, a preocupação com o correto 

manuseamento e armazenamento do pescado, tendo-se tornado imprescindível o 

aproveitamento das sinergias que viriam a resultar da cooperação entre as duas equipas. 

Durante os embarques do VAL+ nas embarcações de armadilhas em Santa Luzia, recolheram-

se dados sobre a vitalidade e qualidade dos polvos armazenados de duas formas diferentes: 

                                                           
27

 https://www.ipma.pt/pt/investigacao/pescas/projetos.detail.html?f=/pt/investigacao/pescas/polqual.html 

https://www.ipma.pt/pt/investigacao/pescas/projetos.detail.html?f=/pt/investigacao/pescas/polqual.html
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tradicionalmente dentro de bidões vs. contentores isotérmicos disponibilizados pela 

Docapesca.  

Também houve uma oportunidade de colaboração com um estudante de Doutoramento 

da Universidade do Algarve para recolha de alguns dados necessários sobre a abundância, 

tamanho e localização dos polvos. Esta colaboração foi de extrema importância para a entrada 

e aceitação do projeto em Santa Luzia. 

Ambas as colaborações trouxeram valiosos contributos e trocas de ideias muito 

pertinentes que ajudaram ao desenvolvimento do projeto. 

 

E2. Produtos 

A matriz de sustentabilidade é o principal produto deste projeto. As matrizes 

preenchidas serão disponibilizadas impressas à Docapesca e aos pescadores e mestres de 

cada pescaria, bem como a sua pontuação final. Os responsáveis e pescadores de cada 

pescaria poderão posteriormente fazer uma análise da matriz preenchida e discutir os seus 

resultados. Numa fase seguinte, pretende-se que este seja um motor para a mudança ou 

reajustamento das operações de pesca em cada local. Espera-se capacitar os pescadores para 

que tomem a iniciativa e tentem, como melhor souberem e puderem, começar o processo de 

ajustamento às sugestões do VAL+.  

Posteriormente, e em reunião com os responsáveis de cada pescaria, e havendo 

interesse destes, proceder-se-á à elaboração de uma lista de sugestões de melhorias e 

adaptações mais ou menos específicas. Por este ser um processo que dependerá sempre das 

necessidades e do conhecimento da realidade de cada pescaria, entende-se que será mais 

pertinente elaborar estas listas em conjunto com os responsáveis pela pescaria. 

Foi ainda produzido o Manual do Observador direcionado especificamente para a 

recolha de informação a bordo de embarcações da pesca artesanal, abrangendo todas as 

artes. Para além da metodologia de recolha de dados, o manual contém ainda várias diretrizes 

para a conduta a bordo destas embarcações, permitindo minimizar os riscos a que o 

observador se expõe. Espera-se que este manual seja uma ferramenta útil na preparação dos 

observadores para as diferentes situações com que se podem deparar a bordo de uma 

embarcação de pesca, podendo assim maximizar o seu trabalho a bordo e torná-lo mais eficaz.  

Para efeitos de divulgação do projeto, apostar-se-á fortemente na produção de 

materiais gráficos como panfletos e cartazes, assim como em t-shirts e bonés para distribuir 

pela comunidade piscatória. Deste modo, pretende-se criar curiosidade quanto ao projeto e que 

haja uma procura ativa por parte dos pescadores para saberem como podem iniciar 

conversações e mesmo implementá-lo nas suas pescarias. 
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4. Considerações finais 
Este trabalho é pioneiro na medida em que se propôs a estudar algumas pescarias em 

três vertentes da sustentabilidade, a pontuá-las e a posicioná-las umas em relação às outras. 

Apesar de não haver diferenças fundamentais e estruturais entre cada pescaria de cada métier, 

foi possível identificar algumas divergências sobretudo aos níveis social e económico. Seria 

interessante futuramente incluir uma componente cultural que não foi claramente abrangida no 

Domínio Social. Concluiu-se que em todas as comunidades há uma forte ligação à pesca e às 

tradições, visto que ainda se tratam de operações artesanais. O VAL+ poderá ainda servir de 

base a uma certificação focada na pequena pesca, que tenha em conta as suas 

idiossincrasias. Por ser um modelo adaptado a esta realidade, e precisamente por ser pioneiro, 

o potencial de replicação é enorme. 

Esta matriz tem uma aplicação muito simples e direta no terreno e pode ser preenchida 

por quase todos os agentes ligados à atividade. A inclusão dos graus de confiança 

demonstrou-se uma mais-valia reforçando a multivalência da matriz. Esta poderá servir de base 

de diagnóstico para pescarias artesanais cujos responsáveis pretendam saber onde têm um 

melhor desempenho e, desta forma, possam posicionar-se no mercado promovendo a vertente 

em que se destacam.  

Foi muito interessante perceber em que fase do conhecimento nos encontramos no 

contexto português e a realidade é que muito deste é ainda demasiado superficial, sendo 

essencial aprofundá-lo para combater os problemas mais prementes das pescarias artesanais 

portuguesas em qualquer das três vertentes da sustentabilidade. A inclusão do Domínio da 

Gestão da Pescaria permitiu constatar ainda que há questões que só podem ser resolvidas ao 

nível administrativo para depois poderem ter uma aplicação no terreno. Isto reforça a 

necessidade de comunicação entre administração, Ciência e pescadores e de reforço destas 

relações. Apenas com mais conhecimento se poderão tomar decisões que permitam a 

conservação ou a recuperação de ecossistemas marinhos e recursos pesqueiros saudáveis e 

sustentáveis. O VAL+ contribuiu grandemente para um melhor e mais abrangente 

conhecimento da realidade da pequena pesca em Portugal. Idealmente estender-se-á o VAL+ 

a outras pescarias, com um desenho amostral mais abrangente e representativo. Um trabalho 

desta envergadura projetaria a pequena pesca no panorama nacional e internacional, 

promovendo a valorização dos produtos da pequena pesca. 

Ao longo do projeto houve ainda manifestações de interesse de algumas associações 

de pescadores e armadores para tentativa de implementação do projeto. Há parceiros 

interessados em colaborar com as entidades para implementar este processo nas suas 

pescarias nomeadamente na Ericeira, em Sines e com os associados da Armalgarve. O facto 

de terem surgido estes contactos veio reforçar a relevância e pertinência do VAL+ e 

demonstrar que há lugar para um projeto com estas características a nível nacional. 

Os objetivos do VAL+ foram alcançados e largamente ultrapassados. O tipo de 

informação produzida deveria estar, num futuro próximo, disponível ao consumidor para que 

este possa fazer escolhas mais informadas e responsáveis. Este trabalho não será contudo 
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concluído se não houver esta forte aposta na divulgação de informação que aproxime o 

consumidor comum da realidade das pescas, tornando-o mais sensível aos constrangimentos e 

potenciais da mesma.  

Baseando-se nas matrizes, os pescadores poderão alterar comportamentos que 

alterarão resultados de aplicações futuras. Apesar de se terem selecionado artes seletivas e 

com moderado impacto no meio, há sempre lugar à adoção de comportamentos mais 

responsáveis, como por exemplo: 

– não deitar resíduos não orgânicos borda fora, incluindo químicos tóxicos; 

– acondicionar melhor o pescado;  

– libertar indivíduos abaixo do tamanho mínimo; 

– libertar indivíduos com estatuto de proteção não comprometendo a sua 

sobrevivência; 

– haver mais preocupação com a natureza dos materiais que se utilizam e com a sua 

reutilização, sempre que possível; 

– minimizar a perda de artes; 

– recolher, quando possível, lixo marinho; 

– … 

Não são necessariamente alterações comportamentais profundas, mas são alterações 

que, num país em que 90% da frota é artesanal, podem contribuir para a melhoria do estado do 

ecossistema e, sobretudo, para a valorização económica e social da atividade. Para além do 

mais, a informação disponibilizada capacitá-los-á sobre o conhecimento das fraquezas e 

sucessos das suas pescarias, proporcionando pontos de argumentação essenciais para o 

pedido de implementação de medidas de melhoria das práticas de pesca. Que podem 

funcionar como pedidos à Administração central e/ou entidades relacionadas ou fundamentar 

candidaturas a subsídios no contexto europeu.  

Uma vez que o Domínio da Gestão da Pescaria foi o que obteve, em todas as 

pescarias, uma pontuação mais baixa, isto pode significar que há necessidade evoluir e 

adaptar os modelos de gestão à realidade da pequena pesca, bem como partir para o 

envolvimento de todos os stakeholders. O caminho será para um cenário mais próximo da co-

gestão em que todos os interessados são ouvidos e envolvidos na tomada de medidas, de 

preferência ao nível regional. 

O trabalho teria sido extremamente dificultado se não tivesse havido abertura da 

generalidade dos pescadores para participar. No entanto, é ainda importante levar este tipo de 

projetos a locais que não estão familiarizados e que podem ter contributos imensos para a 

sistematização do conhecimento sobre a pequena pesca.  

Valorizando o pescado, o rendimento dos pescadores pode sofrer um aumento que 

levará à apreciação da atividade, individual e exterior, podendo inclusivamente tornar-se mais 

atrativa para as faixas etárias mais jovens. Não obstante ser um projeto-piloto, o VAL+ 

desenvolveu uma ferramenta que poderá ter inúmeras aplicações: conhecimento e diagnóstico 

do estado de uma pescaria, ferramenta de marketing ou mesmo ponto de partida para 
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melhorias profundas numa pescaria. As consequências práticas deste projeto-piloto poderão vir 

a ser materializadas em versões futuras. No contexto português, a ação local trará respostas 

aliciantes e facilidades em termos operacionais. Resta aos parceiros deste projeto e 

administração central desafiarem-se mutuamente com vista à concretização do objetivo 

primordial, pela sustentabilidade dos recursos marinhos e minimização dos impactos no 

ecossistema marinho, nos diversos pontos-chave da cadeia existente entre o pescador e o 

consumidor.   
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ANEXO I – PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DA MATRIZ 

Para o correto preenchimento da matriz, é necessário um conhecimento mais 

aprofundado sobre o que cada indicador significa e sobre o que cada nível, dentro de cada 

indicador, representa. Deste modo, atribuíram-se definições a cada pontuação para facilitar o 

trabalho do observador. Uma pontuação mais alta refletirá sempre um melhor desempenho 

dentro desse indicador. 

Domínio Ambiental 

1 - Qual a percentagem de capturas acidentais? 

0 pontos Em média, o total das capturas inclui mais de 30% de espécies não-alvo. 

1 ponto Em média, o total das capturas inclui entre 20 e 30% de espécies não-alvo. 

2 pontos Em média, o total das capturas inclui entre 10 e 20% de espécies não-alvo. 

3 pontos Em média, o total das capturas inclui menos de 10% de espécies não-alvo. 

 

2- Qual a percentagem de rejeições? 

0 pontos Em média, mais de 30% das capturas são rejeitadas. 

1 ponto Em média, entre 20 e 30% das capturas são rejeitadas. 

2 pontos Em média, entre 10 e 20% das capturas são rejeitadas. 

3 pontos Em média, menos de 10% das capturas são rejeitadas. 

 

3- Qual a taxa de sobrevivência das espécies rejeitadas? 

0 pontos Em média, menos de 50% das espécies rejeitadas sobrevivem. 

1 ponto Em média, entre 50 e 70% das espécies rejeitadas sobrevivem. 

2 pontos Em média, entre 70 e 90% das espécies rejeitadas sobrevivem. 

3 pontos Em média, mais de 90% das espécies rejeitadas sobrevivem. 

 

4- Utiliza medidas de mitigação (instalações na embarcação e/ou na arte de pesca) de 

capturas acidentais? 

0 pontos Menos de 50% da frota utiliza medidas de mitigação. 

1 ponto Entre 50 e 70% da frota utiliza medidas de mitigação. 

2 pontos Entre 70 e 90% da frota utiliza medidas de mitigação. 

3 pontos Mais de 90% da frota utiliza medidas de mitigação ou não necessita. 

 

5- Qual a percentagem de mortalidade resultante de interação da arte com aves, 

cetáceos, tartarugas e elasmobrânquios com estatuto especial de conservação? 

0 pontos Em média, mais de 50% das interações resultam em mortalidade. 

1 ponto Em média, entre 50 e 25% das interações resultam em mortalidade. 

2 pontos Em média, entre 25 e 5% das interações resultam em mortalidade. 

3 pontos Em média, menos de 5% das interações resultam em mortalidade. 

 

6- Qual a frequência de captura de outras espécies com estatuto especial de 

conservação? 

0 pontos Em média, mais de 50% das operações de pesca capturam estas espécies. 

1 ponto Em média, entre 50 e 25% das operações de pesca capturam estas espécies. 

2 pontos Em média, entre 25 e 5% das operações de pesca capturam estas espécies. 
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3 pontos Em média, menos de 5% das operações de pesca capturam estas espécies. 

 

7- Utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, quando possível, de 

artes de pesca para evitar pesca fantasma? 

0 pontos 
Menos de 50% da frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca. 

1 ponto 
Entre 50 e 70% da frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca. 

2 pontos 
Entre 70 e 90% da frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, 
quando possível, de artes de pesca. 

3 pontos 
Mais de 90% da frota utiliza medidas para minimizar a perda e assegurar a recolha, quando 
possível, de artes de pesca ou não necessita. 

 

8- Há prática de reciclagem, reutilização ou reprocessamento de materiais utilizados na 

pesca? 

0 pontos Menos de 50% da frota recicla, reutiliza ou reprocessa. 

1 ponto Entre 50 e 70% da frota recicla, reutiliza ou reprocessa. 

2 pontos Entre 70 e 90% da frota recicla, reutiliza ou reprocessa. 

3 pontos Mais de 90% da frota recicla, reutiliza ou reprocessa. 

(exemplo: óleos, cabos, redes, bóias, etc) 

9- Minimiza o consumo total de energia (motorização, tipo de combustível, velas e 

remos)? 

0 pontos Menos de 50% da frota aplica medidas de minimização. 

1 ponto Entre 50 e 70% da frota aplica medidas de minimização. 

2 pontos Entre 70 e 90% da frota aplica medidas de minimização. 

3 pontos Mais de 90% da frota aplica medidas ou não precisa. 

(exemplo: motores a 2 dois tempos vs 4 tempos; anda à “rola” entre o calar e alar da arte, etc) 

10- A arte tem impactos relevantes em fundos marinhos sensíveis? 

0 pontos A arte tem um impacto no fundo considerado elevado. 

1 ponto A arte tem um impacto no fundo considerado médio. 

2 pontos A arte tem um impacto no fundo considerado baixo. 

3 pontos 
A arte tem um impacto no fundo considerado negligenciável (ex: todas as artes que não 
toquem no fundo). 

 

11- Inclui medidas para prevenir a dispersão de substâncias tóxicas (incluindo 

combustível, óleos da engrenagem) para o meio? 

0 pontos Menos de 50% da frota aplica medidas de minimização. 

1 ponto Entre 50 e 70% da frota aplica medidas de minimização. 

2 pontos Entre 70 e 90% da frota aplica medidas de minimização. 

3 pontos Mais de 90% da frota aplica medidas ou não necessita. 

 

12- Deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar? 

0 pontos Mais de 75% dos profissionais deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar. 

1 ponto Entre 75 e 50% dos profissionais deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar. 

2 pontos Entre 50 e 25% dos profissionais deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar. 

3 pontos Menos de 25% dos profissionais deita frequentemente resíduos não orgânicos para o mar. 
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Domínio da Gestão da Pescaria 

13- Existem dados biológicos sobre o stock-alvo. 

0 pontos O stock é definido como dentro da categoria 5 do ICES. 

1 ponto O stock é definido como dentro da categoria 4 do ICES. 

2 pontos O stock é definido como dentro da categoria 3 do ICES. 

3 pontos O stock é definido como dentro da categoria 2 ou 1 do ICES. 

 

14- Qual é o estado do stock? 

0 pontos O stock é considerado «em colapso». 

1 ponto O stock é considerado «em declínio». 

2 pontos O stock é considerado «estável». 

3 pontos O stock é considerado «em crescimento». 

 

15- Regularidade da monitorização do stock. 

0 pontos O stock não é monitorizado. 

1 ponto O stock é alvo de estudos esporádicos (teses, artigos, etc) mas não monitorizado. 

2 pontos O stock é monitorizado a cada 2 a 5 anos (i.e: 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 ou 5 em 5 anos). 

3 pontos O stock é monitorizado anualmente. 

 

16- As espécies existentes na área de pesca com estatuto especial de conservação e os 

habitats sensíveis estão identificados e protegidos. 

0 pontos As espécies e os habitats sensíveis não estão identificados. 

1 ponto As espécies e os habitats sensíveis estão identificados, mas não protegidos. 

2 pontos As espécies e os habitats sensíveis estão identificados e em processo de proteção. 

3 pontos As espécies e os habitats sensíveis estão identificados e protegidos ou são não existentes. 

 

17- Há registos de incumprimento (excluindo a fuga à lota)? 

0 pontos Mais de 50% da frota tem registo de incumprimento. 

1 ponto Entre 50 e 25% da frota tem registo de incumprimento. 

2 pontos Entre 25 e 5% da frota tem registo de incumprimento. 

3 pontos Menos de 5% da frota tem registo de incumprimento. 

 

18- Tem medidas de gestão adequadas à pescaria e capacidade de resposta a 

alterações. 

0 pontos As medidas de gestão são consideradas como «nada adequadas». 

1 ponto As medidas de gestão são consideradas como «pouco adequadas». 

2 pontos As medidas de gestão são consideradas como «adequadas». 

3 pontos As medidas de gestão são consideradas como «muito adequadas». 

 

19 – Conhece-se a distribuição espacial e/ou temporal do esforço de pesca. 

0 pontos Não se conhecem as distribuições espacial nem temporal. 

1 ponto Conhece-se a distribuição temporal mas não a espacial. 

2 pontos Conhece-se a distribuição espacial mas não a temporal. 

3 pontos Conhece-se tanto a distribuição espacial como temporal. 
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20- Reporta às autoridades práticas ilegais de pesca testemunhadas durante a operação 

de pesca. 

0 pontos Menos de 25% dos profissionais reporta às autoridades práticas ilegais. 

1 ponto Entre 25 e 50% dos profissionais reporta às autoridades práticas ilegais. 

2 pontos Entre 50 e 75% dos profissionais reporta às autoridades práticas ilegais. 

3 pontos Mais de 75% dos profissionais reporta às autoridades práticas ilegais. 

 

Domínio Social 

21- A administração envolve todos os stakeholders/grupos de interesse (pescadores, 

cientistas, comerciantes e ONGs) nas tomadas de decisão. 

0 pontos Nenhum dos grupos de interesse é envolvido (gestão top-down). 

1 ponto Apenas os pescadores são envolvidos na gestão. 

2 pontos Apenas são envolvidos os pescadores e mais um ou dois grupos de interesse. 

3 pontos Todos os grupos de interesse são envolvidos na gestão (gestão bottom-up). 

 

22- Os pescadores sentem os seus interesses defendidos pelas associações que os 

representam. 

0 pontos Menos de 50% dos profissionais sente os seus interesses defendidos. 

1 ponto Entre 50 e 75% dos profissionais sente os seus interesses defendidos. 

2 pontos Entre 75 e 90% dos profissionais sente os seus interesses defendidos. 

3 pontos Mais de 90% dos profissionais sente os seus interesses defendidos. 

 

23- Qual o nível de apoio social (saúde, educação, alimentação, aposentação, cultural, 

apoio no desemprego, etc) que os pescadores têm dentro da comunidade? 

0 pontos O apoio social prestado é o obrigatório e assegurado pelo Estado. 

1 ponto Além do apoio social estatal, há apoio prestado pelas associações de pescadores. 

2 pontos 
Além do apoio estatal, há apoio prestado pelas associações de pescadores e apoio 
específico prestado pela Autarquia. 

3 pontos 
Além do apoio estatal, há uma rede robusta de entidades privadas ou públicas que prestam 
apoios de várias ordens. 

 

24- Na avaliação de medidas alternativas de gestão e conservação, a sua relação custo-

benefício e impactos sociais são considerados. 

0 pontos 
Na avaliação de medidas alternativas, a relação custo-benefício e impactos sociais nunca 
são considerados. 

1 ponto 
Na avaliação de medidas alternativas, a relação custo-benefício e impactos sociais são 
esporadicamente considerados. 

2 pontos 
Na avaliação de medidas alternativas, a relação custo-benefício e impactos sociais são 
frequentemente considerados. 

3 pontos 
Na avaliação de medidas alternativas, a relação custo-benefício e impactos sociais são 
sempre considerados. 

 

25 – Qual a percentagem do pescado que é consumido localmente? 

0 pontos Menos de 25% do pescado é consumido localmente. 

1 ponto Entre 25 e 50% do pescado é consumido localmente. 

2 pontos Entre 50 e 75% do pescado é consumido localmente. 

3 pontos Mais de 75% do pescado é consumido localmente. 

 



67 
 

26 – Os pescadores reconhecem o valor intrínseco dos animais que capturam e sentem 

responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade e ecossistemas 

associados. 

0 pontos 
Menos de 25% dos profissionais reconhece o valor intrínseco dos animais que capturam e 
sentem responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade e 
ecossistemas associados. 

1 ponto 
Entre 25 e 50% dos profissionais reconhece o valor intrínseco dos animais que capturam e 
sentem responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade e 
ecossistemas associados. 

2 pontos 
Entre 50 e 75% dos profissionais reconhece o valor intrínseco dos animais que capturam e 
sentem responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade e 
ecossistemas associados. 

3 pontos 
Mais de 75% dos profissionais reconhece o valor intrínseco dos animais que capturam e 
sentem responsabilidade quanto ao seu papel na conservação da biodiversidade e 
ecossistemas associados. 

 

27- Idade média dos pescadores. 

0 pontos A média das idades dos profissionais é superior a 60 anos. 

1 ponto A média das idades dos profissionais situa-se entre os 50 e os 60 anos. 

2 pontos A média das idades dos profissionais situa-se entre os 40 e os 50 anos. 

3 pontos A média das idades dos profissionais é inferior a 40 anos. 

 

28- Grau de escolaridade médio. 

0 pontos Em média, os profissionais não concluíram nenhum grau de ensino ou concluíram o 
primeiro ciclo (ensino primário/4º ano/classe). 

1 ponto Em média, os profissionais concluíram o segundo ciclo (6º ano). 

2 pontos Em média, os profissionais concluíram o terceiro ciclo (9º ano). 

3 pontos Em média, os profissionais concluíram o ensino secundário (12º ano) ou superior. 

 

29- Há quantas gerações a família trabalha na pesca? 

0 pontos Em média, o pescador entrevistado é o primeiro da sua família a trabalhar na pesca. 

1 ponto Em média, o pescador e sua família trabalham na pesca há uma geração (próprio + pai). 

2 pontos Em média, o pescador e sua família trabalham na pesca há duas gerações (próprio + pai + 
avô). 

3 pontos Em média, o pescador e sua família trabalham na pesca há três ou mais gerações (próprio 
+ pai + avô + bisavô + etc). 

 

30- Local de nascimento vs. local de trabalho 

0 pontos Em média, menos de 25% dos profissionais nasceram e trabalham no mesmo Concelho. 

1 ponto Em média, entre 25 e 50% dos profissionais nasceram e trabalham no mesmo Concelho. 

2 pontos Em média, entre 50 e 75% dos profissionais nasceram e trabalham no mesmo Concelho. 

3 pontos Em média, mais de 75% dos profissionais nasceram e trabalham no mesmo Concelho. 

 

Domínio Económico 

31- Qual a percentagem de fuga à lota?  

0 pontos Considera-se que há mais de 50% de fuga à lota. 

1 ponto Considera-se que há entre 50 e 30% de fuga à lota. 

2 pontos Considera-se que há entre 30 e 10% de fuga à lota. 

3 pontos Considera-se que há menos de 10% de fuga à lota. 
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32- O rendimento médio retirado da pesca é igual ou superior ao ordenado mínimo. 

0 pontos Em média, o rendimento retirado da pesca é inferior ao ordenado mínimo vigente. 

1 ponto Em média, o rendimento retirado da pesca situa-se entre um ordenado mínimo e 1,5x o 
ordenado mínimo vigente. 

2 pontos Em média, o rendimento retirado da pesca situa-se entre 1,5x e 2x o ordenado mínimo 
vigente. 

3 pontos Em média, o rendimento retirado da pesca é superior ao dobro do ordenado mínimo 
vigente. 

 

33- Comparar os preços lota vs melhor preço possível 

0 pontos Em média, os profissionais recebem menos de 20% do preço final de venda. 

1 ponto Em média, os profissionais recebem entre 20 e 35% do preço final de venda. 

2 pontos Em média, os profissionais recebem entre 35 e 50% do preço final de venda. 

3 pontos Em média, os profissionais recebem mais de 50% do preço final de venda. 

 

34- Constituição média do agregado familiar. 

0 pontos A maioria tem um agregado familiar que é constituído por uma pessoa (o próprio). 

1 ponto A maioria tem um agregado familiar que é constituído por duas pessoas. 

2 pontos A maioria tem um agregado familiar que é constituído por três pessoas. 

3 pontos A maioria tem um agregado familiar que é constituído por quatro ou mais pessoas. 

 

35- A subsistência dos pescadores é assegurada apenas pela pesca? 

0 pontos Em média, menos de 25% dos profissionais tem como única atividade a pesca. 

1 ponto Em média, entre 25 e 50% dos profissionais tem como única atividade a pesca. 

2 pontos Em média, entre 50 e 75% dos profissionais tem como única atividade a pesca. 

3 pontos Em média, mais de 75% dos profissionais tem como única atividade a pesca. 

 

 

 

 




