PESCA DESPORTIVA
Problemas Riscos ou
Perigos

1. uso indevido da
practica desportiva
para fins lucrativos

Objectivos

Acção / Medidas de Maneio

introduzir praticas de 1. Implementar um sistema de taxas
conservacao na
para pesca desportiva dentro do PNAB
pesca desportiva
dentro do PNAB
2. Proibir a retenção de quaisquer
espécies capturadas pelos pescadores
desportivos

Responsabilidade
Frequência
e Envolvimento Critério de Monitoria de Monitoria

Indicadores e Tendências

1. Urgente e
prioritário

1. PNAB – R,
lodges -E, M.
Pescas-E

1. Avaliação do
funcionamento do
sistema

1. Anual

1. Número de lodges aderentes,
número de infratores

2. Imediato,
urgente e
prioritário

2. PNAB – R

2. Avaliação do
cumprimento da
proibição

2. Mensal

2. Número de acções de
fiscalização, infracções e multas

3. Incentivar o uso de anzóis circulares 3. Prioridade
para captura de peixes de bico
média, acção
contínua

3. PNAB – R

3. Avaliação da
aderência ao uso
de anzóis
circulares

3. Anual

3. Percentagem
circulares em uso

4. Prioritário,
actividade
contínua

4. PNAB – R

4. Avaliação das
4.
Após 4. Número de encontros, pessoas
acções efectuadas cada acção e Lodges abrangidos; quantidade
de material distribuído

5. Urgente,
prioritário e
contínuo

5. PNAB – R

5. Avaliação da
qualidade das
acções de
fiscalização

5. Mensal

5. Número
infractores

6. Prioritário,
actividade
contínua

6. PNAB – R

6. Avaliação do
funcionamento do
sistema

6. Mensal

6. Número de multas passadas e
pagas

1. Urgente,
prioritária
imediata

1- PNAB – R ,
lodges-E

1. Avaliação da
qualidade do
funcionamento do
sistema

1. Semestral 1. Número de amostras e
frequência
de
amostragem
(validação estatística)

2. PNAB – R ,
Mpescas

2. Avaliação da
2. Anual
“mais valia” do
MoU e colaboração

4. Levar a cabo acções de informação
e educação sobre a o sistema de
quotas e proibição de retenção de
pescado, junto aos operadores
5. Implementar um de sistema de
fiscalização/controlo juntos aos locais
de desembarque (Lodges)
6. Aplicar multas de acordo com
legislaçao/regulamento em vigor;

2. Monitoria e
investigação

Calendário /
Urgência /
Prioridade

Melhorar o
1. Consolidar o sistema de monitoria
conhecimento sobre das capturas (MOMS, billfish book)
a pesca desportiva
no PNAB

2. Colaborar (partilha de informação - 2. Prioridade
MoU) com o programa de marcação e média
investigacao do ORI
3. Prioridade
média

3. PNAB – R,
3. Qualidade dos 3. Anual
instituições de estudos realizados
investigação- E

de

de

anzóis

patrulhas

2.
Tipo
e
frequência
informação partilhada

e

de

3. Número de publicações
produzidas em relação aos
estudos feitos; meios e impacto
das
publicações
(jornais,
conferências, etc.)

