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Glossário 

AIS     Sistema de identificação automática [Automatic Identification System] 
AC    Análise de consequências 
AECP    Agência Europeia de Controlo das Pescas 
AMP    Áreas marinhas protegidas 
ANP    Associação Natureza Portugal 
CCMAR    Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve 
CCTEP    Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas da Comissão Europeia 
CE    Comissão Europeia 
CIEM    Conselho Internacional de Exploração do Mar  
CNUDM   Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
DGAM    Direção Geral Autoridade Maritima 
DGRM    Direção Geral Recursos Marinhos 
EDF    Environmental Defense Fund 
EM    Estados-Membros da UE 
EMV    Ecossistema marinho vulnerável  
ETP    Espécies em perigo, ameaçadas ou protegidas [Endangered, Threatened or Protected] 
FAO    Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas 
FEAMP    Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas 
GNR    Guarda Nacional Republicana 
HCR    Regras de controlo de capturas [Harvest Control Rules] 
INN    Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada 
IPMA     Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
MCS    Seguimento, controlo e vigilância [Monitoring, Control and Surveillance]  
MSC    Marine Stewardship Council  
NP    Níveis de Pontuação [SG, Scoring Guideposts] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC 
ONG    Organizações não governamentais 
OEL    Diário de bordo eletrónico [Onboard Electronic Logbook] 
OP    Organização de produtores 
PCP    Política comum das pescas 
PI    Indicador de desempenho [Performance Indicator] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC 
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PRI    Ponto de afetação do recrutamento [Point Recruitment is Impaired] 
PSA    Análise de suscetibilidade da produtividade [Productivity Susceptibility Analysis] 
RBF    Quadro de avaliação de riscos [Risk Based Framework] 
RMS    Rendimento Máximo Sustentável [MSY, Maximum Sustainable Yield] 
SI    Aspeto da pontuação [Scoring Issue] de acordo com o Padrão de Pesca do MSC 
TAC    Total admissível de capturas 
UE    União Europeia 
UNFSA    Acordo das Nações Unidas relativo às populações de peixes [United Nations Fish Stocks Agreement] 
UoA    Unidade de avaliação [Unit of Assessment] 
UoC    Unidade de certificação [Unit of Certification] 
VMS    Sistema de localização de navios por satélite [Vessel Monitoring System] 
WWF    World Wide Fund for Nature 
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Introdução 

O Plano de Ação proposto para a pescaria do polvo no Algarve com covos e alcatruzes é baseado na pré-avaliação desta pescaria contra o Padrão de Pesca do 
MSC, e realizado no âmbito do projeto “Cephs and Chefs” (www.cephsandchefs.com/), financiado pelo Interreg Atlantic Area Program do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, o qual tem como principais objetivos desenvolver novos mercados e produtos tendo como base espécies de cefalópodes (lula, 
polvo, choco), aumentar a rentabilidade da cadeia de valor e ajudar a tornar os pescadores mais competitivos na área do Atlântico.  

O objetivo deste Plano de Ação é melhorar os pontos fracos da pescaria do polvo com covos e alcatruzes no Algarve identificados na  pré-avaliação face ao 
Padrão de Pesca 2.01 do MSC. Os pontos fracos da pescaria são os retratados pelos indicadores que não alcançaram o nível de boas práticas exigidos pelo 
Padrão do MSC (≥NP80), isto é indicadores com pontuações <NP60 e entre NP60-79, e que inevitavelmente necessitam de ações de melhoria para atingir uma 
pontução ≥NP80.  

A unidade de avaliação incluí todas as embarcações de pesca que utilizam covos e alcatruzes para a captura do polvo-comum na região do Algarve, no sul de 
Portugal. A pesca é realizada com covos e alcatruzes de plástico, e conduzida por cerca de 500 pequenas embarcações ativas, na sua maioria com menos de 9 
metros, num raio de 6 milhas marítimas da costa. 

Especificamente, e de acordo com a pré-avaliação, a pescaria falhou automaticamente 6 PI (<NP60) nos Princípios 1, 2 e 3. Existem outros 8 PI adicionais que 
pontuaram entre NP60-79 e que, portanto, irão requerer condições para melhorar. Estes indicadores que requerem melhorias estão relacionados com um não 
cumprimento generalizado das medidas de gestão, relacionado com o número máximo de covos e alcatruzes permitido e o elevado número de covos, 
armadilhas e linhas perdidos no fundo marinho que podem causar a pesca fantasma (ghost fishing), a existência de consideráveis desembarques de indivíduos 
de polvo abaixo do tamanho mínimo, associados a desembarques ilícitos, e a não existência de uma avaliação formal do stock.  

Nas tabelas seguintes descreve-se em detalhe as ações e medidas de melhoramento propostas, que se agrupam nas seis grandes ações seguintes: 

 Ação 1 –  Monitorização da pescaria 

 Ação 2 – Avaliação do stock 

 Ação 3 – Cogestão 

 Ação 4 – Plano de gestão  

 Ação 5 – Seguimento, controlo e vigilância 

 Ação 6 – Sensibilização 
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Tabela 1a - Resumo do Plano de Ação 

Nome da pescaria:   Polvo com Covos e Alcatruzes do 
Algarve 

Localização da pescaria:  Algarve, Portugal 

Método/arte de pesca: Covos e alcatruzes A pescaria está num programa ITM? 
(Candidata/Sim/Não): 

Não 

Data do início (esperada):   Data do fim (mês/ano em que se espera iniciar a Avaliação Completa): 

Abril 2021 Dezembro 2026 

Líderes do projeto (organização/pessoa responsável pelo Plano de 
Ação): 

Melhorias recomendadas por (reunião/grupo que apoia o desenvolvimento): 

Por definir Por definir 

Coordenador FIP / Gestor de Projeto ITM (nome, filiação e posição se 
aplicável): 

Plano de Ação desenvolvido por (consultor ou pessoa): 

Por definir Lisa Borges, FishFix 

Resumo do Plano de Ação (Acrescentar/apagar conforme necessário): 

Princípio 1 - Melhoramento da monitorização da pescaria: obrigação de geolocalização, compilação de dados de esforço, obrigação de monitorização a 
bordo. Realização avaliação do stock: estimação de CPUE, estudo de modelos, avaliação de stock. Desenvolvimento de um plano de gestão: desenvolver 
objectivos a curto-prazo, acordar em medidas de gestão (aumento do tamanho mínimo 1 kg, aumento do número máximo de covos). 

Princípio 2 - Melhoramento da monitorização da pescaria: compilação de dados de capturas acessórias, determinação das interações e do nível de impacto 
da pescaria em espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP), e acordar em cogestão medidas de gestão para minimizar possívies impactos 
ambientais da pescaria. 

Princípio 3 - Melhoramento da monitorização da pescaria: obrigação de geolocalização, obrigação de monitorização a bordo. Implementação de cogestão: 
establecimento de comités de cogestão, establecimento de reuniões regulares. Desenvolvimento de um plano de gestão: desenvolver objectivos a curto-
prazo, acordar em medidas de gestão (aumento do tamanho mínimo 1 kg, aumento do número máximo de covos). Reforço dos mecanismos de 
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seguimento, controlo e vigilância: fiscalização de peso mínimo, fiscalização de teias ilegais, recolha de teias ilegais. Sensibilizacao da cadeia de custódia. 

Cadeia de Custódia/Rastreabilidade - Reforço dos mecanismos de seguimento, controlo e vigilância: fiscalização de peso mínimo. Sensibilização da cadeia 
de custódia. 

Referências (documentos em que se baseia o Plano de Ação): 

https://www.cephsandchefs.com/wp-content/uploads/2020/04/Algarve-octopus-fishery-MSC-pre-assessment-FINAL.pdf    

 

  

https://www.cephsandchefs.com/wp-content/uploads/2020/04/Algarve-octopus-fishery-MSC-pre-assessment-FINAL.pdf
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Tabela 1b - Resumo do Plano de Ação por Indicadores de Desempenho – Opcional 

Indicador de Desempenho (PI) Código e nome das ações Prazo 

1.1.1 Estado do stock A1 – Monitorização da pescaria 

A2 – Avaliação do stock 

2.5 anos 

7 meses 

1.1.2 Recuperação do stock Não Aplicável  

1.2.1 Estratégia de captura A4 – Plano de gestão 3 anos 

1.2.2 Regras e ferramentas de controlo de capturas A4 – Plano de gestão 3 anos 

1.2.3 Informação e seguimento A1 – Monitorização da pescaria 3 anos 

1.2.4 Avaliação do estado do stock PI ≥ 80 – RBF, A2 – Avaliação do stock 7 meses 

2.1.1 Estado das espécies primárias PI ≥ 80  

2.1.2 Estratégia de gestão de espécies primárias PI ≥ 80  

2.1.3 Informação sobre as espécies primárias PI ≥ 80  

2.2.1 Estado das espécies secundárias PI ≥ 80  

2.2.2 Estratégia de gestão das espécies secundárias PI ≥ 80  

2.2.3. Informação sobre as espécies secundárias PI ≥ 80  

2.3.1 Estado das espécies em perigo, ameaçadas e 
protegidas (ETP) 

A1 – Monitorização da pescaria 3 anos 

2.3.2 Estratégia de gestão das espécies em perigo, 
ameaçadas e protegidas (ETP) 

A4 – Plano de gestão 3 anos 

2.3.3 Informação sobre as espécies em perigo, ameaçadas 
e protegidas (ETP) 

A1 – Monitorização da pescaria 3 anos 

2.4.1 Estado dos habitats PI ≥ 80  
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Indicador de Desempenho (PI) Código e nome das ações Prazo 

2.4.2 Estratégia de gestão dos habitats A4 – Plano de gestão 

A5 – Seguimento, controlo e vigilância 

3 anos 

6 anos 

2.4.3 Informação sobre os habitats   PI ≥ 80  

2.5.1 Estado do ecossistema A1 – Monitorização da pescaria 3 anos 

2.5.2 Estratégia de gestão do ecossistema A4 – Plano de gestão 

A5 – Seguimento, controlo e vigilância 

3 anos 

6 anos 

2.5.3 Informação sobre o ecossistema  PI ≥ 80  

3.1.1 Quadro legal e/ou consuetudinário PI ≥ 80  

3.1.2 Consultas, funções e responsabilidades A3 – Cogestão 2 anos 

3.1.3 Objetivos a longo-prazo PI ≥ 80  

3.2.1 Objetivos específicos da pescaria A4 – Plano de gestão 3 anos 

3.2.2 Processos de tomada de decisão A3 – Cogestão 2 anos 

3.2.3 Cumprimento e aplicação A1 – Monitorização da pescaria 

A5 – Seguimento, controlo e vigilância 

A6 – Sensibilização 

3 anos 

5.5 anos 

3 anos 

3.2.4 Seguimento e avaliação do desempenho da gestão PI ≥ 80  
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Ações ao nível do Indicador de Desempenho e/ou Aspeto da Pontuação 

Tabela 2a - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A1. 

Código da ação A1 

Nome da ação  Melhoramento da monitorização da pescaria 

Resumo da ação  

Esta ação visa obter uma monitorização regular das capturas da pescaria com covos e alcatruzes, tanto das capturas alvo 
como das capturas acessórias. Visa também obter o número real de covos e alcatruzes utilizados, bem como conhecer as 
áreas totais de operação da pescaria. Estes dados são fundamentais para uma eventual avaliação quantitativa do estado do 
stock, do impacto da pescaria sobre espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP), do estabelecimento de medidas de 
gestão, da prevenção de pesca ilegal e remoção de teias ilegais, bem como para uma avaliação do impacto ambiental da 
pescaria.  
 
Numa primeira fase a obrigação das embarcações de utilizarem um sistema de geolocalização permitirá a recolha de dados 
sobre o esforço real da pescaria (número de artes caladas no mar) como da sua área de pesca, dados esses que serão 
porteriormente compilados e processados. Numa segunda fase prevê-se a utilização de observadores e/ou sistemas 
electrónicos com cȃmeras para a monitorização das capturas alvo e acessórias a bordo das embarcações.  

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 1.1.1 – Estado do stock 
PI 1.2.3 – Informação e seguimento  
PI 2.3.1 – Estado das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) 
PI 2.3.3 – Informação sobre as espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) 
PI 2.5.1 – Estado do ecossistema 
PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação 

Data da conclusão Outubro 2023 

Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A1-1 Obrigação de 
geolocalização 
 

IPMA 
 

Associações de 
Pescadores 

 1 ano Abril 2022 Sistemas de 
geolocalização sao 
utilizados pelas 
embarcações de 
pesca do polvo 

A1-2 Compilação de dados 
de esforço 

IPMA 
 

CCMAR  6 meses Outubro 2022 Dados de 
geolocalização da 
actividade diária 
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das embarcações 
estão disponíveis, 
compilados e 
mapeados. 

A1-3 Obrigação de 
monitorização a bordo. 

IPMA 
 

Associações de 
Pescadores, 
CCMAR 

 1 ano Abril 2023 Programa de 
monitorização 
(observadores 
e/ou cȃmeras) a 
bordo das 
embarcações está 
implementado. 

A1-4 Análise dos dados de 
capturas alvo e acessórias. 

IPMA 
 

CCMAR  6 meses Outubro 2023 Dados e relatórios 
do programa de 
monitorização 
(observadores 
e/ou cȃmeras) a 
bordo das 
embarcações 
estão disponíveis. 

 

Tabela 2b - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A2. 

Código da ação A2 

Nome da ação  Realização de uma avaliação do stock 

Resumo da ação  

Baseado nos dados recolhidos na ação A1, séries temporais de Capturas por Unidade de Esforço (CPUE) serão estimadas 
com recursos aos dados de captura oficiais do polvo e do esforço real de pesca estimado. Ao mesmo tempo, um estudo dos 
possíveis modelos para avaliar o estado do stock do polvo a nível da região do Algarve será realizado, tendo em conta as 
particularidades do ciclo biológico do polvo e avaliações realizadas em outras populações. Finalmente, toda a informação até 
então recolhida será combinada com os dados biológicos recolhidos pelo Programa Nacional de Amostragem Biológica 
(PNAB) e o estado do stock do polvo do Algarve será estimado. 

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 1.1.1 – Estado do stock 

Data da conclusão Maio 2024 
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Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A2-1 Estimação e análise de 
CPUEs 

IPMA CCMAR, EDF  6 meses Outubro 2023 Relatório com 
análise de CPUEs 
da pescaria. 

A2-2 Estudo de modelos de 
avaliação 

IPMA CCMAR, EDF  6 meses Abril 2024 Revisão 
bibliográfica, 
aplicação de 
vários modelos de 
avaliação. 

A2-3 Avaliação de stock IPMA CCMAR, EDF  1 mês Maio 2024 Relatório de 
avaliação de stock. 

 

Tabela 2c - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A3. 

Código da ação A3  

Nome da ação  Implementação de cogestão 

Resumo da ação  

A cogestão é actualmente consagrada no Decreto-Lei n.º 73/2020, onde se estabelece o procedimento de criação e 
funcionamento dos comités de cogestão. A cogestão na pescaria do polvo do Algarve começou com o projeto “Tertúlias do 
Polvo”, que organizou entre 2014-2016 reuniões mensais envolvendo todos os intervenientes (indústria pesqueira, governo, 
ONG ambientais, cientistas), e onde medidas de gestão foram discutidas e decididas por todos os intervenientes. Esta ação 
será realizada dentro do projecto ParticiPESCA, que está neste momento a decorrer (Outubro 2020 - Dezembro 2022). O 
projecto visa a implementação da cogestão nesta pescaria, promovendo o envolvimento direto das comunidades locais na 
tomada de decisões para atingir a sustentabilidade da pescaria. 

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 3.1.2 – Consultas, funções e responsabilidades 
PI 3.2.2 – Processos de tomada de decisão 

Data da conclusão Dezembro 2022 

Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A3-1 Criação de comissão 
executiva 

Projecto 
ParticiPESCA 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 

 5 meses Agosto 2021 Acta de reunião 
onde comissão 
executiva foi 
acordada. 
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Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

A3-2 Establecimento de 
reuniões regulares 

Projecto 
ParticiPESCA 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 
Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

 9 meses Dezembro 2021 Actas das reuniões 
regulares. 

A3-3 Establecimento de 
comité de cogestão 

Projecto 
ParticiPESCA 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 
Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

 21 meses Dezembro 2022 Comité de 
cogestão 
publicado em 
portaria. 

 

Tabela 2d - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A4. 

Código da ação A4  

Nome da ação  Desenvolvimento de um plano de gestão 

Resumo da ação  

No Decreto-Lei n.º 73/2020 Artigo 17 estabelece os planos de gestão a serem desenvolvidos e aprovados pelos comités de 
cogestão. Neste sentido o comité de cogestão establecido na ação 3 desenvolveria o plano de gestão, que deverá ter 
objectivos específicos, regras e ferramentas de controlo de capturas que respondam ao estado do stock, bem como medidas 
para diminuir o impacto ambiental da pescaria, nomeadamente para diminuir as interacções com espécies ETP e prevenir a 
perda de covos e alcatruzes no mar (ghost fishing). 

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 1.2.1 – Estratégia de captura 
PI 1.2.2 – Regras e ferramentas de controlo de capturas 
PI 2.3.2 – Estratégia de gestão das espécies em perigo, ameaçadas e protegidas (ETP) 
PI 2.4.2 – Estratégia de gestão de habitats 
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PI 2.5.2 – Estratégia de gestão do ecossistema  
PI 3.2.1 – Objetivos específicos da pescaria 

Data da conclusão Dezembro 2024 

Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A4-1 Desenvolver objectivos 
específicos da pescaria 

Projecto 
ParticiPESCA 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 
Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

 1 ano Dezembro 2022 Acta de reunião 
onde os objectivos 
específicos da 
pescaria foram 
acordados. 

A4-2 Acordar em medidas 
de gestão para diminuir o 
impacto ambiental da 
pescaria 

Comité de 
cogestão 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 
Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

 1 ano Dezembro 2023 Actas de reuniões 
onde as medidas 
de gestão foram 
acordadas. 

A4-3 Acordar em medidas 
de gestão (ex. defeso, 
aumento do tamanho 
mínimo, aumento do número 
máximo de covos) 

Comité de 
cogestão 

Associações de 
Pescadores, 
entidades da 
Administração 
Pública, EDF, 
ANP-WWF, outras 
ONGs, IPMA, 
CCMAR 

 2 anos Dezembro 2024 Plano de gestão 
publicado em 
portaria. 

 

Tabela 2e - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A5. 

Código da ação A5  

Nome da ação  Reforço dos mecanismos de seguimento, controlo e vigilância 
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Resumo da ação  

Existem evidências de que a pescaria viola repetidamente várias leis da pesca necessárias para a sustentabilidade daquela, 
nomeadamente o tamanho mínimo e o número máximo de covos e alcatruzes permitidos por lei. Com base nos dados de 
geolocalização e de capturas da actividade da pescaria recolhidos na ação 1, um melhoramento da fiscalização das medidas 
de gestão alteradas e/ou acordadas no comité de cogestão (ação 4), nomeadamente com recolha de teias ilegais, poderá ser 
realizado. 

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 2.4.2 – Estratégia de gestão dos habitats 
PI 2.5.2 – Estratégia de gestão do ecossistema 
PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação 

Data da conclusão Dezembro 2026 

Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A5-1 Fiscalização de peso 
mínimo  

DGRM Corpo de 
Fiscalização da 
DGRM, Unidade 
de Controlo 
Costeiro da GNR, 
Autoridade 
Tributária 

 5.5 anos Dezembro 2026 Relatórios anuais 
de actividades de 
fiscalização da 
pescaria. 

A5-2 Fiscalização de teias 
no mar 

DGRM DGAM, Capitania, 
Policia Marítima, 
Marinha 

 5.5 anos Dezembro 2026 Relatórios anuais 
de actividade de 
fiscalização no 
mar. 

A5-3 Recolha de teias ilegais 
DGRM DGAM, Capitania, 

Policia Marítima, 
Marinha 

 5.5 anos Dezembro 2026 Relatório com 
números de teias 
ilegais. 

 

Tabela 2f - Tabela do Indicador de Desempenho relativo ao Plano de Ação para a ação A6. 

Código da ação A6 

Nome da ação  Sensibilização da cadeia de custódia 

Resumo da ação  

Esta ação tem como objectivo reforçar a implementação das medidas de gestão acordadas pelo comité de cogestão, e ao 
mesmo tempo reforçar o controlo e vigilância da pescaria. Ė desenvolvida com uma campanha de sensibilização da cadeia de 
custódia, nomeadamente de restaurantes e compradores de lota para não comprarem polvo abaixo do tamanho mínimo. Esta 
campanha deverá complementar e ser realizada em conjunção com as campanhas prevista no projecto ParticiPESCA que 
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visam a sensibilizacao do público em geral, mas extendendo-se depois da conclusão deste projecto. 

Indicador(es) de 
Desempenho e/ou Aspeto(s) 
da Pontuação 

PI 3.2.3 – Cumprimento e aplicação 

Data da conclusão Dezembro 2024 

Tarefa(s) Núm. 
Responsável – 
Líder da ação  

Responsável – 
Parceiros da ação 

Recursos – Custo Recursos - 
Tempo  

Data da 
conclusão 

Evidência da 
conclusão 

A6-1 Sensibilização de 
compradores  

Comité de 
cogestão 

Projecto 
ParticiPESCA 

 3 anos Dezembro 2024 Reuniões com 
compradores na 
estrutura de 
cogestão 

A6-2 Campanha de 
sensibilização de 
restaurantes 

Comité de 
cogestão 

Projecto 
ParticiPESCA 

 1 ano Dezembro 2024 Material de 
promoção de 
tamanho mínimo. 
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Calendário de ações e relatório de acompanhamento 

Tabela 3 - Avaliação em relação ao calendário do Plano de Ação para o ano X (completar a tabela para cada ano após o ano 1) 

Código e nome da ação Data esperada de conclusão Progresso / resultado deste ano Data revista para a conclusão (se 
necessário) 

A1 - Melhoramento da 
monitorização da pescaria 

Outubro 2023   

A2 - Realização de uma avaliação 
do stock 

Maio 2024   

A3 - Implentação de cogestão Dezembro 2022   

A4 - Desenvolvimento de um 
plano de gestão 

Dezembro 2024   

A5 - Reforço dos mecanismos de 
seguimento, controlo e vigilância 

Dezembro 2026   

A6 - Sensibilização da cadeia de 
custódia 

Dezembro 2024   
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Tabela 4a - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 1. 

Indicador de 
Desempenho 

 

 

Intervalo da 
pontuação 
preliminar 

[Pré-Avaliação] 

Ano 0 

 

Ação/ações 

Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

1.1.1 Estado do stock 60-79 A1, A2 60-79 60-79 60-79 ≥ 80     

1.1.2 Recuperação do 
stock N/A A2, A4         

1.2.1 Estratégia de captura 
60-79 A4 60-79 60-79 60-79 ≥ 80     

1.2.2 Regras e 
ferramentas de controlo de 
capturas 

<60 A4 
<60 <60 60-79 ≥ 80     

1.2.3 Informação e 
seguimento <60 A4 <60 60-79 60-79 ≥ 80     

1.2.4 Avaliação do estado 
do stock ≥ 80 (RBF) A2 ≥ 80 ≥ 80       

 

Table 4b - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 2. 

Indicador de Intervalo da Ação/ações Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho 
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desempenho pontuação 
preliminar 

Ano 0 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

2.1.1 Estado das espécies 
primárias 

≥ 80          

2.1.2 Estratégia de gestão 
das espécies primárias 

≥ 80          

2.1.3 Informação sobre as 
espécies primárias 

≥ 80          

2.2.1 Estado das espécies 
secundárias 

≥ 80          

2.2.2 Estratégia de gestão 
das espécies secundárias 

≥ 80          

2.2.3. Informação sobre as 
espécies secundárias ≥ 80          

2.3.1 Estado das espécies 
em perigo, ameaçadas e 
protegidas (ETP) 

60-79 A1 
60-79 60-79 ≥ 80      

2.3.2 Estratégia de gestão 
das espécies em perigo, 
ameaçadas e protegidas 
(ETP) 

<60 A3 

<60 60-79 ≥ 80      

2.3.3 Informação sobre as 
espécies em perigo, 
ameaçadas e protegidas 
(ETP) 

60-79 A1 

60-79 60-79 ≥ 80      

2.4.1 Estado dos habitats 
≥ 80          
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2.4.2 Estratégia de gestão 
de habitats 60-79 A4, A5 60-79 60-79 ≥ 80      

2.4.3 Informação sobre os 
habitats   ≥ 80          

2.5.1 Estado do 
ecossistema 60-79 A1 60-79 60-79 ≥ 80      

2.5.2 Estratégia de gestão 
do ecossistema 60-79 A4, A5 60-79 60-79 ≥ 80      

2.5.3 Informação sobre o 
ecossistema  ≥ 80          

Tabela 4c - Tabela do Plano de Ação para alterações de pontuação nos Indicadores de Desempenho do Princípio 3. 

Indicador de 
desempenho 

Intervalo da 
pontuação 
preliminar 

Ano 0 

Ação/ações 

Alterações esperadas do intervalo da pontuação no Indicador de Desempenho 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 

3.1.1 Quadro legal e/ou 
consuetudinário ≥ 80          

3.1.2 Consultas, funções e 
responsabilidades 60-79 A3 60-79 ≥ 80       

3.1.3 Objetivos a longo 
prazo ≥ 80          

3.2.1 Objetivos específicos 
da pescaria <60 A4 <60 60-79 ≥ 80      

3.2.2 Processos de 
tomada de decisão <60 A3 60-79 ≥ 80       
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3.2.3 Cumprimento e 
aplicação <60 A1, A5, A6 <60 <60 60-79 60-79 60-79 ≥ 80   

3.2.4 Seguimento e 
avaliação do desempenho 
da gestão 

≥ 80  
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Planos de Ação das partes interessadas 

O uso de Planos de Ação pelas partes interessadas é opcional. O relatório do Plano de Ação pode incluir um plano de ação individual para cada parte interessada 
responsável pela realização de ações incluídas no plano de ação. O relatório também pode incluir acordos assinados pelas partes interessadas a quem foi atribuída a 
responsabilidade por uma ação em particular. 

  

Tabela 5. Responsabilidades das partes interessadas  

Parte interessada Comité de Cogestão 

Ações com 
responsabilidade 

A5, A6 

Tarefas 
 

Desenvolver objectivos específicos da pescaria, acordar em medidas de gestão (ex. defeso, aumento do tamanho mínimo, 
aumento do número máximo de covos), acordar medidas de gestão para diminuir o impacto ambiental da pescaria, campanha 
de sensibilização de restaurantes e compradores. 

Data da conclusão 
 

Dezembro 2024 

 
Parte interessada IPMA 

Ações com 
responsabilidade 

A1, A2 

Tarefas 
 

Facilitar a implementação da obrigação de geolocalização a bordo, compilação de dados de esforço, implementar obrigação de 
monitorização de capturas a bordo, compilação de dados de esforço, análise dos dados de capturas alvo e acessórias, 
estimação e análise de CPUEs, revisão de modelos de avaliação, avaliação de stock. 

Data da conclusão 
 

Maio 2024 

 
Parte interessada Projecto ParticiPESCA 

Ações com 
responsabilidade 

A3 

Tarefas 
 

Criação de comissão executiva de cogestão, establecimento de reuniões regulares, establecimento oficial de comité de 
cogestão. 
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Data da conclusão 
 

Dezembro 2022 

 
Parte interessada DGRM 

Ações com 
responsabilidade 

A5 

Tarefas 
 

Fiscalização de peso mínimo, fiscalização de teias no mar e recolha de teias ilegais. 

Data da conclusão 
 

Dezembro 2026 
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Versões publicadas ou documentos substituídos 

Versão 
núm. 

Data Nome do documento Descrição das alterações 

1.0 07/10/2009 msc-fishery-improvement-action-plan-
template.xlsx 

 N/D – documento novo 

1.0 2013 msc-fishery-improvement-action-plan-
overview-template.docx 

 N/D – documento novo 

1.0 22/11/2013 Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

 N/D – documento novo 

2.0 30/09/2019 ITM Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

 Fusão da v1.0 dos modelos de resumo e de relatório num documento único, 
especificamente para ITM (programa de transição) 

2.1 23/07/2020 MSC Fisheries Improvement Action Plan 
Template.docx 

 Modelo atualizado para se aplicar a todos os Projetos de Melhoria 
Pesqueira (FIP), não apenas a ITM 

 Email de contacto mudado de standards@msc.org para 
globalaccessibilty@msc.org 

 Hiperligação BMT atualizada 

 Introdução e resumo atualizados 

 Identificador da versão acrescentado 

 Tabela de documentos adicionais acrescentada 

 

Documentos do program MSC e de apoio a que este modelo se aplica ou refere 

Ferramenta de Referência e Monitorização do MSC (BMT) v3.0 - (31 de julho de 2019) 

Requisitos e Orientação do Programa de Transição para o MSC (ITM) – Piloto v1.0 (30 de setembro de 2019)  

Modelo de Pré-Avaliação MSC v2.1 (9 de outubro de 2017) 

Modelo de Pré-Avaliação MSC v3.1 (29 de março de 2019)   

mailto:standards@msc.org
mailto:globalaccessibilty@msc.org
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Documentos do program MSC e de apoio a que este modelo se aplica ou refere 

Modelo de Pré-Avaliação MSC v3.2 (25 de março de 2020) 

Orientação para utilização da Ferramenta de Referência e Monitorização do MSC (BMT) v2.0 (2014) 
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Marine Stewardship Council 

Direitos de autor 

O “Modelo MSC de Plano de Ação para Melhoria de Pescarias” do Marine Stewardship Council e o seu conteúdo encontram-se protegidos por direitos de autor 
- © “Marine Stewardship Council” 2020. Todos os direitos reservados. 

 

Marine Stewardship Council 

Marine House 

1 Snow Hill 

London EC1A 2DH 

Reino Unido 

 
Telefone: + 44 (0) 20 7246 8900 

Fax: + 44 (0) 20 7246 8901 

Email:   globalaccessibility@msc.org 
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