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A produção de pescado mundial tem crescido constantemente nas últimas cinco 

décadas (Figura 1), com a oferta de pescado como alimento a aumentar a uma 

taxa média anual de 3,2%, ultrapassando o crescimento da população mundial 

em 1,6% (FAO, 2014). Nos últimos anos, a pesca tem permanecido no mesmo 

nível enquanto a aquicultura tem vindo a expandir-se (FAO, 2008). 

 

Figura 1 – Pescas e aquacultura em termos mundiais (em milhões de toneladas). Fonte: FAO 
(2014). 

A pesca fornece 15% da proteína animal da nossa alimentação, subindo para mais 

de 50% em muitos dos países menos desenvolvidos da África e Ásia (FAO, 2008). 

Estima-se que o consumo mundial de peixe per capita tenha aumentado de uma 

média de 9,9 kg em 1960 para 19,2 kg em 2012 (estimativa preliminar) (FAO, 

2014). Portugal é o maior consumidor de pescado da União Europeia e o terceiro 

a nível mundial, apresentando um consumo per capita de aproximadamente 56 

kg/ano (estimativa de peso à saída da água), enquanto a União Europeia 

apresenta um consumo per capita de cerca de 24 kg/ano.  

Geralmente, o pescado capturado pela frota nacional que opera na costa 

portuguesa é comercializado localmente. No entanto, há uma pequena parte cujo 

destino é a exportação, principalmente para Espanha, constituída por espécies de 

maior valor económico, como o espadarte, os moluscos e os crustáceos. A procura 

interna de pescado é fortemente dependente das importações. Relativamente à 

estrutura da produção ao nível do processamento, os “congelados” continuam a 

ser o grupo mais representativo em 2012 (49,9%), seguindo-se os “secos e 

salgados” (29,0%), e o grupo das “preparações e conservas” foi o que apresentou 

o menor peso (21,1%) (INE/DGRM, 2014). Apesar do saldo da balança comercial 

dos “produtos da pesca ou relacionados com esta atividade” ter registado uma 

melhoria de 21 milhões de euros em 2013 face a 2012, em resultado da ligeira 

redução nas importações (-0,3%) e do aumento nas exportações (+2,3%), o saldo 

manteve-se deficitário (na ordem dos 641 milhões de euros) (INE/DGRM, 2014). 



 

 

A frota nacional de pesca (Tabela I) apresenta uma tendência claramente 

decrescente nas duas últimas décadas (Tabela II), quer no que diz respeito ao 

número de embarcações, quer no que diz respeito à respectiva capacidade. 

Segundo o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) (Anon. 2011), o 

decréscimo verificado destas duas últimas décadas visou a adequação da 

capacidade da frota aos recursos disponíveis, considerando-se que, no futuro, os 

ajustamentos de capacidade serão pontuais e dirigidos a segmentos onde se 

identifica, ainda, alguma sobrecapacidade.  

Para além disso, é importante referir as evoluções tecnológicas e mudanças no 

quadro legal internacional que levaram a este decréscimo, como a existência de 

aladores a bordo que acabam por reduzir o número de homens necessários a 

bordo bem como a redução das áreas de pesca para a frota longínqua (por 

exemplo, com o Canadá a proclamar a sua ZEE a partir das 200 milhas náuticas, 

em vez das anteriores 12, reduziu drasticamente as áreas de pesca da frota 

longínqua na pesca do bacalhau para portugueses e espanhóis).            



 

Tabela I - Resumo das características das principais artes de pesca utilizadas em Portugal continental (Adaptado de POEM, 2011) com dados de capturas nominais para 2013 
(Fonte: Estatísticas da Pesca 2013 – INE/DGRM) 

Artes de Pesca Licenças 
Embarcações e 

malhagens 
Espécie(s)-alvo 

Capturas nominais 

para 2013 
Consumo 

Emprego 

Peso (t) Valor 

(1000€) 

Pesca de 

arrasto de 

fundo com 

portas 

Não pdem operar 

com qualquer 

outra arte de pesca 

- Malhagens: 

de 55-59 mm para 

a gamba e de ≥ 70 

mm para o 

lagostim; e de 65-

69 mm e / ou ≥ 70 

mm para peixe 

- Crustáceos: lagostim e 

gamba. 

- Peixe: carapau, pescada, 

cavala, verdinho 

e outras espécies de 

demersais 

16520 
 

31104 

Parte significativa do 

abastecimento de peixe 

fresco a preços mais 

competitivos e acessíveis à 

população em geral, 

maioritariamente 

descarregado em portos 

portugueses, registando-se 

também algumas 

descargas em portos de 

Espanha. 

6-10 tripulantes por 

embarcação, representa 

cerca de 1000 postos de 

trabalho directo (relevante 

para as comunidades 

piscatórias da zona 

centro/norte) 

Pesca de 

Cerco 

Tradicionalmente 

licenciadas 

exclusivamente 

para a arte de 

cercar para bordo, 

possuem, por 

vezes, licença para 

outras artes, 

embora operem 

Malhagem 

mínima: 16 mm 

- Dirigida ao recurso 

biológico mais abundante da 

nossa costa, a sardinha. 

- Mas também carapau e 

cavala. 

67670 54991 

Actividade 

particularmente 

importante em Portugal 

pelo abastecimento de 

pescado às populações e 

pelo fornecimento de 

matéria-prima à indústria 

conserveira portuguesa 

Grande relevância em 

termos de emprego, uma 

vez que, por um lado, 

opera com recurso a 

tripulações numerosas e, 

por outro, tem associada a 

mão-de-obra utilizada na 

indústria conserveira. 

Estima-se que as 130 

embarcações representam 

mais de 2.000 postos de 

trabalho directo, aos quais 

se deverão adicionar 

outros tantos gerados em 

terra e associados à 

indústria conserveira. 



 

 

Artes de Pesca Licenças 
Embarcações e 

malhagens 
Espécie(s)-alvo 

Capturas nominais 

para 2013 
Consumo 

Emprego 

Peso (t) Valor 

(1000€) 

Pesca poliva-

lente1 

- local (CFF ≤ 

9 m) 

- costeira (CFF 

> 9 m) 

 

As embarcações 

polivalentes locais 

(CFF ≤ 9 m), 

operando a partir 

de pequenos 

portos distribuídos 

ao longo de toda a 

costa, não 

dependem da 

construção de 

grandes infra-

estruturas, 

enquadrando-se 

nas características 

dos pequenos 

aglomerados 

populacionais, 

com reduzido 

impacto quer em 

termos 

ambientais, quer 

paisagísticos. 

As embarcações da frota 

polivalente são responsáveis 

pela captura de espécies 

como o peixe-espada preto, 

atuns e similares - incluíndo 

o espadarte e uma parte 

significativa das espécies 

demersais, algumas muito 

valorizadas comercialmente, 

capturadas pelas 

embarcações que operam 

com anzol e/ou redes, como 

a pescada, faneca, tamboril, 

cherne, robalo ou ainda de 

espécies capturadas com 

armadilhas, como o polvo 

42331 122101 

- Esta pesca desempenha 

um importante papel no 

abastecimento do País em 

pescado fresco, sendo 

responsável por pouco 

menos de metade da 

quantidade de pescado 

fresco descarregado em 

lota 

- A venda do produto da 

pesca desta frota deve 

realizar-se, 

obrigatoriamente, em lota 

(através dos serviços da 

Docapesca), para o que 

existem diversos postos de 

vendagem distribuídos ao 

longo da costa. No 

entanto, reconhece-se a 

existência de significativa 

venda de pescado fora do 

circuito legalmente 

estabelecido, com 

particular incidência nas 

embarcações locais; esta 

venda ilegal varia 

consoante os portos e as 

espécies (ex: as espécies de 

A pesca polivalente (local e 

costeira) representa, 

actualmente, cerca de 15 

000 postos de trabalho 

directo. 

                                                           
1 A pesca polivalente por definição inclui embarcações equipadas para o uso alternativo de duas ou mais artes de pesca. Neste segmento estão incluídas todas as 
embarcações da pesca local e todas as embarcações da frota costeira que não efetuem, exclusivamente, a pesca por arrasto e a pesca por cerco. 



 

 

Artes de Pesca Licenças 
Embarcações e 

malhagens 
Espécie(s)-alvo 

Capturas nominais 

para 2013 
Consumo 

Emprego 

Peso (t) Valor 

(1000€) 

maior valor comercial 

tendem a não ir à lota) 

Pesca Apeada 

e Apanha de 

Animais 

Marinhos 

  

Bivalves, com particular 

relevância para o berbigão, e 

crustáceos, como por 

exemplo, o percebe 

  

 
 

 

Tabela II – Tendências actuais para as principais artes de pesca utilizadas em Portugal continental (Adaptado do POEM, 2011). 

Artes de pesca Tendências 
Razões 

Políticas Ambientais Socio-económicas 

Pesca de arrasto de 

fundo com portas 

Redução pouca 

expressiva 

As ONGs ambientalistas estão a fazer pressão para reduzir esta pesca nas 

águas internacionais 

 

Aumento dos custos de 

produção decorrente do 

aumento do preço dos 

combustíveis 

Pesca de Cerco 

Estabilizado ou 

reduções com 

pequena expressão 

- Implementação do plano de gestão deste recurso no final da década de 90 

- Preocupações ambientais derivadas do cumprimento do standard mínimo 

definido pelo MSC para certificação da pescaria 

 
Menor taxa de renovação 

Pesca polivalente 

- local (CFF ≤ 9 m) 

- costeira (CFF > 9 

m) 

Redução Redução da capacidade da frota decorrente das políticas sectoriais adoptadas 

Variação de 

abundância dos 

recursos 

Substituição de pequenas 

embarcações por 

embarcações de maior porte, 

com melhores condições 

Desenvolvimento registado 

noutros sectores da economia 

concorrentes, em termos de 

mão-de-obra 



 

O mercado de trabalho do sector das pescas apresenta características muito 

específicas por ser uma actividade extractiva e aleatória de exploração dos 

recursos marinhos. Por outro lado, ao contrário do trabalho em terra, o factor da 

mobilidade dos recursos piscícolas cria predisposições para uma mobilidade 

maior do factor trabalho e para uma mobilidade relativamente reduzida do factor 

capital, que se soma ao risco da garantia de retorno do investimento (Oliveira, 

2010).  

É importante ter em conta que, no que diz respeito ao emprego, é aceite que, por 

cada posto de trabalho directo criado no mar, são gerados cerca de quatro postos 

de trabalho em terra. Efectivamente, as actividades conexas, a montante ou a 

jusante do sector da pesca nomeadamente o abastecimento de combustíveis, a 

aquisição de diversos equipamentos e outros serviços necessários à actividade 

(reparação naval, comércio de embarcações, aprestos marítimos, artes de pesca, 

isco, víveres, etc.) assumem uma significativa importância em termos económicos 

e sociais, com particular expressão a nível local (POEM, 2011). 

Segundo a Figura 2, mais de três quartos das unidades populacionais marinhas 

monitorizadas estão completamente exploradas, sobre-exploradas ou até mesmo 

esgotadas. Portanto, não parece haver mais potencial para aumentar as capturas. 

Para além disso, o estado atual dos recursos pesqueiros e dos seus ecossistemas 

não dão grande margem de manobra em termos de gestão, pelo que é urgente 

tomar medidas com vista à sua sustentabilidade e que já deveriam ter sido 

tomadas nas últimas três décadas (FAO, 2008). 

 

Figura 2 - As tendências globais do estado das unidades populacionais de peixes marinhos no 
período de, 1974-2011. Fonte: FAO (2014 in WWF, 2014). 

Estes dados são reforçados pelos dados do Living Planet Index (LPI) marinho 

que baseados em tendências de 3132 populações de 910 espécies de mamíferos, 

aves, répteis e peixes, mostram um declínio de 39% entre 1970 e 2010 (Figura 3). 

Apesar da importância que a sobrepesca e a pesca destrutiva têm tido no declínio 

da quantidade e qualidade dos recursos marinhos existem outro tipo de ameaças 

e pressões. Desta forma, os ecossistemas marinhos e as populações de peixes 

estão sujeitos a múltiplas pressões como a poluição, a indústria ou actividades 



 

 

recreativas, a construção e actividade naval, exploração de minério, o escoamento 

agrícola, a introdução de espécies exóticas e, não menos importante, as alterações 

climáticas e a acidificação dos oceanos (WWF, 2014). O impacto combinado 

dessas pressões têm implicações significativas para a segurança alimentar e 

meios de subsistência das comunidades costeiras. 

 

Figura 3 – Living Planet Index marinho entre 1970 e 2010. A branco o LPI e a azul os intervalos 
de confiança. Fonte: WWF (2014). 

 

A nossa Pegada Ecológica (Figura 4) - que mede a área (em hectares) necessária 

para fornecer os bens e serviços ecológicos que usamos - supera a nossa 

Biocapacidade – a área realmente disponível para fornecer esses produtos e 

serviços. A biocapacidade actua como uma referência ecológica contra o qual a 

Pegada Ecológica pode ser comparada, sendo ambos expressos numa unidade 

comum chamada de hectare global (gha) (WWF, 2014). É importante perceber 

que a biocapacidade varia anualmente com a gestão dos ecossistemas, as práticas 

agrícolas (tais como o uso de fertilizantes e irrigação), a degradação dos 

ecossistemas, o tempo e o tamanho da população, enquanto a pegada ecológica 

varia de acordo com o consumo e a eficiência de produção (Global Footprint 

Network2). 

                                                           
2 Site Footprint Network. [Consultado em 19 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/portugal/. 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/trends/portugal/


 

 

 

Figura 4 – A Pegada Ecológica global por componente (no período 1961-2010). (Fonte: Global 
Footprint Network, 2014). 

Há mais de meio século que o carbono tem sido o componente dominante da 

Pegada Ecológica mundial, com uma tendência crescente (Figura 4). A principal 

causa para este facto é a queima de combustíveis fósseis, como o carvão, petróleo 

e gás natural (WWF, 2014). Apesar disso, a exploração dos bancos de pesca 

também têm tido a sua importância manifestando também uma tendência 

crescente. 

Em Portugal, observa-se um grande aumento da pegada ecológica no início da 

década de 80 do século XX a par de uma biocapacidade mais ou menos constante 

(Figura 5). Este aumento poderá estar relacionado com o boom económico que 

ocorreu em Portugal nesta altura e que transpareceu no aumento do poder de 

compra e do consumo da população.  

 

Figura 5 - Pegada Ecológica e biocapacidade em Portugal desde 1961. Fonte: Global Footprint 
Network. 

Em termos de componentes, no ano de 2010, verificou-se que o carbono foi o 

componente com mais contribuiu para a pegada ecológica nacional, seguido dos 

bancos de pesca e das terras cultiváveis (Tabela III). A importância da pesca na 



 

 

nossa pegada ecológica poderá estar relacionada com o facto de ser uma 

actividade extractiva muito importante, que por muito que procuremos que seja 

sustentável terá sempre um impacto importante nos ecossistemas, e de sermos 

grandes consumidores de produtos da pesca, não só a nível europeu (1º) como 

mundial (3º), como foi referido anteriormente. 

Tabela III – Dados de Pegada Ecológica e biocapacidade para Portugal respeitantes a 2010. 
Fonte: WWF (2014). 

 Portugal 

População (2010) 10,676,000 

Composição da Pegada 

Ecológica de 2010 (%) 

Terras cultiváveis 21 

Pastagens 8 

Produtos florestais 7 

Bancos de pesca 22 

Área construída 1 

Carbono 41 

Pegada Ecológica per 

capita 
27 

Composição da 

Biocapacidade de 2010 

(%) 

Terras cultiváveis 21 

Pastagens 5 

Produtos florestais 64 

Bancos de pesca 6 

Área construída 4 

Biocapacidade per capita 82 

 

Segundo Sainz-Trapaga (2012), a estratégia de gestão a longo prazo de uma 

pescaria deve ser capaz de alcançar a recuperação e/ou manutenção de unidades 

populacionais de peixes em níveis que possam sustentar a sua exploração nas 

futuras gerações, preservando desta forma a integridade dos ecossistemas e dos 

habitats marinhos. Esta estratégia deve ter por base a concepção de um plano de 

gestão abrangente específico para as pescarias em causa que seja sustentado pela 

melhor informação científica disponível sobre as espécies-alvo, ecossistema e 

habitats. Desta forma, potencia-se a possibilidade de uma pesca sustentável a 

longo prazo num mar saudável, cumprindo, ao mesmo tempo, as demais 

exigências para a pesca na União Europeia e da legislação ambiental. 



 

 

A gestão dos recursos naturais baseada na comunidade - dando a estas o controle 

sobre a tomada de decisão sobre os ecossistemas e recursos naturais, como água, 

florestas, terras comunais, áreas protegidas e da pesca - é um modelo de sucesso 

para melhorar os meios de subsistência rurais e de segurança (WWF, 2014). 

Neste sentido, pode considerar-se a co-gestão, que apesar de não ter uma 

definição que seja globalmente aceite, é:  

“(…) um termo que geralmente se refere a um conjunto de acordos 

com diferentes graus de partilha de poder, permitindo a tomada de 

decisão conjunta do governo e dos utilizadores sobre um conjunto 

de recursos ou uma área (Gutierrez, s/data)” 

Assim, a co-gestão é uma organização institucional em que a responsabilidade 

pela gestão dos recursos é partilhada entre o governo e grupos de utilizadores 

(Figura 6) (Gutierrez, 2013). 

 

Figura 6 – A co-gestão em função de vários tipos de governação. Fonte: Gutierrez (2013). 

Sainz-Trapaga (2012) defende a implementação da co-gestão nas pescas porque, 
entre outras coisas, faz assumir a responsabilidade da gestão da pesca, fazendo 
com que os pescadores e outras partes interessadas acolham positivamente a 
mudança e acreditem que uma pesca sustentável e rentável é possível. Desta 
forma, articula a concepção das medidas de gestão, acompanhamento e controlo 
e incentiva o cumprimento das regras dando visibilidade à participação nos 
processos de tomada de decisão. García Allut et al. (2013) acrescenta ainda que a 
co-gestão pode ser uma ferramenta fundamental para a abertura do diálogo e da 
colaboração entre o Estado e o sector da pesca, incentivando a responsabilidade 
partilhada e melhorando o respeito e aceitação das regras do sector das pescas. 
Os organismos de co-gestão permitem uma gestão mais flexível, adaptável e 
eficiente (García Allut et al., 2013) de um meio em constante mudança que é 
afectado por muitas variáveis (por exemplo, o clima) que não são de todo 
controláveis pelo ser humano. 
 
Segundo Gutierrez (2013) e a Figura 7, as características-chave para uma co-
gestão de sucesso passam pela identificação de líderes, construção de capital 
social, existência de incentivos (como quotas comunitárias), existência de defesos 
espaciais/temporais, politicas e gestão de longo prazo e monitorização dos 
recursos com recolha de dados. 
 



 

 

 

Figura 7 – Atributos-chave para a co-gestão de uma pesca de sucesso. Graduação proporcional 
ao tamanho do círculo. Fonte: Gutierrez et al. (2011). 

Lleonart et al. (2014) apresenta o processo de co-gestão da pesca das enguias de 

areia na Catalunha defendendo que neste caso, a co-gestão significa um passo 

para a gestão racional da pesca no Mediterrâneo. No entanto, esta delegação de 

poderes de gestão pode ser entendida como a adaptação contemporânea de 

esquemas que eram habituais antigamente e que regularam com sucesso a 

actividade piscatória. 

Assim, a co-gestão é promovida pela WWF (2011) como forma de incentivar a 

participação de um grupo diverso de partes interessadas na construção de 

iniciativas que contribuam para a gestão sustentável das pescarias. A 

implementação deste tipo de programas de co-gestão em muitas partes do mundo 

têm vindo a alterar as regras de gestão anteriormente difundidas, uma vez que 

origina uma atitude pró-ativa e o estabelecimento de um clima de confiança entre 

os diferentes atores (Sainz-Trapaga, 2014).  

 



 

 

 

  

 A pesca fornece cerca de 15% da proteína animal em termos 

mundiais; 

 Consumo de pescado: 19,2Kg/ano mundial, 24Kg/ano na UE e 

56Kg/ano em Portugal; 

 Características das artes de pesca nacionais e suas tendências 

decrescentes ao nível do número de embarcações e da sua 

capacidade; 

 Importância da pesca em termos de emprego directo e indirecto (1 

emprego no mar corresponde a 4 empregos em terra); 

 Mau estado dos stocks a nível mundial: cerca de ¾ estão sobre 

explorados e diminuição de 39% do LPI marinho entre 1970 e 2010; 

 A pegada ecológica portuguesa é de 27gha/per capita e a contribuição 

do impacto da pesca nesse valor é de 22%; 

 A co-gestão poderá ser uma das soluções de tornar a gestão pesqueira 

mais sustentável, uma vez que envolve toda a comunidade 

distribuindo responsabilidades por quem as explora e gere. 

 A co-gestão tem sido promovida pela WWF como forma de incentivar 

a participação de um grupo diverso de partes interessadas na 

construção de iniciativas que contribuam para a gestão sustentável 

das pescarias. 



 

 

A zona costeira da área de estudo (Figura 8) abrange o eixo Peniche-Nazaré 

localizando-se na faixa costeira ocidental de Portugal continental fazendo parte 

da região Oeste de Portugal Continental (correspondendo à NUTS III) e 

abrangendo uma área de cerca de 2500 Km2 (SEEA/Gulbenkian, s/data). Esta 

área inclui (de Sul para Norte), os seguintes concelhos: Peniche, Óbidos, Caldas 

da Rainha, Alcobaça e Nazaré (Figura 9 e Tabela IV), onde vivem cerca de 400 

000 habitantes (SEEA/Gulbenkian, s/data). 

 

Figura 8 – Localização da área de estudo. Fonte: SEEA /Gulbenkian (s/data). 

Peniche tem o arquipélago das Berlengas (Henriques, 2010) e em termos de 

edilidade é definida como a cidade piscatória mais ocidental do continente 

europeu (Muller, 2014). 



 

 

 

Figura 9 - Mapa do distrito de Leiria onde se insere o eixo Peniche-Nazaré. Fonte: Site da Rádio 
Cister3. 

O concelho de Peniche confina a nordeste com o concelho de Óbidos e a sul com 

o concelho da Lourinhã (Henriques, 2010). 

Peniche está hoje servida de forma excelente por eixos rodoviários estruturantes 

do desenvolvimento e da coesão do país, no seu conjunto, e do concelho de 

Peniche, em particular: Lisboa encontra-se a menos de 100 Km e a menos de 1 

hora de caminho; Coimbra encontra-se a cerca de 140 Km e a menos de 1 hora e 

30 minutos de caminho; Santarém a cerca de 70 Km e não se demora 1 hora 

(Henriques, 2010). 

                                                           
3 Site Cister FM. [Consultado em 12 de agosto de 2014]. Disponível em: 
http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2011/09/leiria.jpg. 

http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2011/09/leiria.jpg


 

Tabela IV - Resumo de alguns dados geográficos referentes ao eixo Peniche-Nazaré (Fonte: INE, 2011). 

 Peniche Óbidos Caldas da Rainha Alcobaça Nazaré 

Área 77,55 km² 142,17 km² 255,7 km² 408,14 km² 82,43 km² 

População 27 753 hab. 11 772 hab. 51 729 hab. 56 693 hab. 15 158 hab. 

Densidade 

populacional 

357,87 

hab./km² 
82,8 hab./km² 202,3 hab./km² 138,91 hab./km² 183,89 hab./km² 

Freguesias Peniche, 

Ferrel, 

Atouguia 

da Baleia e 

Serra d'El 

Rei 

A dos Negros, 

Amoreira, 

Gaeiras, Olho 

Marinho, Santa 

Maria, São 

Pedro, Sobral da 

Lagoa, Usseira, 

Vau 

A dos Francos, Alvorninha, Caldas 

da Rainha - Nossa Senhora do 

Pópulo, Coto e São Gregório, 

Caldas da Rainha - Santo Onofre e 

Serra do Bouro, Carvalhal Benfeito, 

Foz do Arelho, Landal, Nadadouro, 

Salir de Matos, Santa Catarina, 

Tornada e Salir do Porto e Vidais 

Alcobaça e Vestiaria, 

Alfeizerão, Aljubarrota, 

Bárrio, Benedita, Cela, Cós, 

Alpedriz e Montes, Évora de 

Alcobaça, Maiorga, Pataias e 

Martingança, São Martinho 

do Porto, Turquel e Vimeiro 

Famalicão, Nazaré e 

Valado dos Frades 

Região (NUTS 

II) 

Centro 

Sub-região 

(NUTS III) 

Oeste 

Distrito Leiria 



 

A zona de Peniche apresenta características climáticas dominadas pela 

proximidade do Atlântico (Henriques, 2010). 

Esta área apresenta amplitudes térmicas anuais muito atenuadas. As 

temperaturas mais elevadas de Verão andam normalmente associados a situações 

de calma ou a ventos do quadrante Este, enquanto as temperaturas mais baixas 

de Inverno resultam da chegada do ar frio de Este ou de Nordeste, proveniente 

de anticiclones continentais (Henriques, 2010). 

O regime do vento na costa, elemento meteorológico de fundamental importância 

para a prática de desportos náuticos como o surf, é determinado pelo efeito 

conjunto da circulação atmosférica de larga escala e das brisas locais de variação 

periódica diurna (Henriques, 2010). Na faixa costeira ocidental portuguesa, os 

ventos predominam, em regra, do Norte e do Noroeste mas em Peniche (Cabo 

Carvoeiro) a preponderância é quase absoluta da nortada devido à situação 

desabrigada deste território peninsular rodeado pelo mar (Henriques, 2010). 

Actualmente, a oceanografia da região é influenciada pela tipografia do canhão e 

pela circulação associada de variadas correntes que afectam os níveis de 

temperatura, salinidade, oxigénio e nutrientes nos diferentes níveis batimétricos 

(Relvas et al., 2007 in SEEA/Gulbenkian, s/data). O clima e a circulação 

superficial do oceano estão relacionados principalmente com a posição e 

intensidade do anticiclone subtropical dos Açores. Isso resulta em verões frescos 

dominadas por ventos de NW, e invernos suaves e relativamente húmidos, com 

ventos predominantes W ou SW. Estes dois grandes padrões de vento originam 

um importante afloramento costeiro de profundidade a trazer água fria e rica em 

nutrientes e um fluxo para o sul em geral durante o verão, e subsidência costeira 

e um fluxo em direcção ao norte durante o inverno (Relvas et al., 2007, Oliveira 

et al., 2009 in SEEA/Gulbenkian, s/data). 

Valores ambientais e de biodiversidade 

O eixo Peniche-Nazaré apresenta importantes e variadas características 

ambientais que incluem a zona da costa rochosa e arenosa, a lagoa de Óbidos, o 

arquipélago das Berlengas, a plataforma continental, o canhão da Nazaré, a 

coluna de água e os sedimentos da plataforma continental (SEEA/Gulbenkian, 

s/data), sendo que toda esta zona é caracterizada por ter fortes ventos e 

ondulação e, uma corrente marítima predominante dos quadrantes norte e 

noroeste (Henriques, 2010). 

Na faixa costeira, a lagoa de Óbidos e a baía de São Martinho do Porto têm 

características importantes para a ecologia de aves marinhas, a produção de 

marisco, a apanha de alga marinha e actividades recreativas. As praias e falésias 

da região também têm características marcantes para a sua importância ecológica 

e recreativa (SEEA/Gulbenkian, s/data). Mais longe da costa, é importante referir 

a área protegida do Arquipélago das Berlengas devido aos relevantes locais de 

interesse para a conservação da natureza e património cultural subaquático cuja 

área é esperado que aumente no futuro para incluir o canhão submarino da 



 

 

Nazaré (SEEA/Gulbenkian, s/data). Este tem sido o foco de inúmeras pesquisas4 

que reflectem a riqueza e a complementaridade das características biológicas, a 

singularidade de alguns padrões de diversidade e a natureza complexa e dinâmica 

dos processos que mantêm (SEEA/Gulbenkian, s/data). 

O pequeno arquipélago oceânico das Berlengas (Figura 10) é composto por 

numerosas ilhas e rochedos de contorno irregular, com encostas escarpadas, 

dispostas em três grupos: a Berlenga, as Estelas e os Farilhões-Forcadas 

(Henriques, 2010). 

 

Figura 10 – Mapa da Ilha das Berlengas com a correspondente localização em relação à costa e 
a Peniche. Fonte: ICNF5. 

As Berlengas estão localizadas a 10 km da costa e a cerca de 6 milhas para 

ocidente do Cabo Carvoeiro, junto da cidade de Peniche na Plataforma 

Continental da fachada oeste da Península Ibérica na escarpa do desfiladeiro 

Nazaré (Henriques, 2010; Muller, 2014). Este arquipélago está directamente sob 

                                                           
4 Os estudos que têm sido desenvolvidos são os seguintes: Epping (2002), Cúrdia et al. 
(2004), Stigter et al. (2007), Tyler et al. (2009), Masson et al. (2010) (SEEA/Gulbenkian, 
s/data). 
5 Site ICNF. [Consultado em 18 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/resource/img/rnb/rnb-mapa/image  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/resource/img/rnb/rnb-mapa/image


 

 

a influência do fenómeno de afloramento costeiro e essa localização gera tanto 

uma grande diversidade de tipos de habitats como uma alta produtividade 

biológica (SEEA/Gulbenkian, s/data).  

O arquipélago das Berlengas viu o seu valor natural em termos de avifauna 

marinha e habitats, bem como o seu importante património arqueológico e 

geológico, serem oficialmente reconhecidos a partir de 1981, ano em que foi 

classificado como Reserva Natural da Berlenga pelo Decreto-Lei (DL) nº 264/81, 

de 3 de Setembro. Por força da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 

142/97, de 28 de agosto, o arquipélago no seu conjunto integra a primeira fase da 

Lista Nacional de Sítios, classificado como: Arquipélago da Berlenga 

(PTCON0006) (Muller, 2014). Desta forma, este DL compreende uma área muito 

vasta de reserva marinha, situada na área envolvente do arquipélago, com uma 

extensão total aproximada de 9.560 hectares (área terrestre da Reserva – 104 ha; 

área marítima – 9.456 ha, segundo o ICNF) (Henriques, 2010). A Reserva viu a 

sua denominação alterada para Reserva Natural das Berlengas e o seu estatuto de 

reconhecimento e protecção serem progressivamente alargados6, vindo a integrar 

a Rede Nacional das Áreas Protegidas7 e a Rede Natura 2000718 (Muller, 2014). 

A 30 de Junho de 2011, o valor natural do arquipélago e os esforços conjuntos 

para a sua gestão foram recentemente reconhecidos pela UNESCO, que concedeu 

ao arquipélago das Berlengas a categoria de Reserva Mundial da Biosfera 

(Queiroga et al., 2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data; Muller, 2014). 

O símbolo da Reserva Natural das Berlengas (RN Berlengas) é uma ave marinha 

chamada Arau. Já lá viveram aos milhares empoleiradas pela ilha mas agora o 

seu número diminui para apenas 2 ou 3 casais que continuam a construir os seus 

ninhos naquela área. As causas para este declínio, que começou na década de 

1960, não são ainda bem compreendidas. No entanto, há um estudo (Munilla et 

al., 2007 in SEEA/Gulbenkian, s/data) que atribuiu parte do declínio desta 

população na costa ibérica ocidental à mudança para fibra natural das redes de 

pesca de nylon uma vez que os filamentos de nylon no mar podem dificultam os 

mergulhos de alimentação desta ave. Outras causas podem estar relacionadas a 

predação de ovos e juvenis pelas gaivotas ou as alterações climáticas 

(SEEA/Gulbenkian, s/data). 

Outro exemplo de desequilíbrio ecológico cujas causas não estão totalmente 

esclarecidas é o aumento avassalador da população de gaivotas nas Berlengas 

(Morais et al., 2003 in SEEA/Gulbenkian, s/data). De acordo com os especialistas 

e alguns stakeholders poderá ter várias causas, algumas delas de origem em terra 

(Queiroga et al., 2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data). Um deles poderá estar 

relacionado com o fim, durante os anos 70 e 80, de recolha de ovos de gaivota 

para consumo humano por parte das populações costeiras. Outra, referente aos 

últimos anos, é a implementação de aterros controlados, que fornecem uma fonte 

abundante, constante e espacialmente concentrado de alimentos para estas aves 

oportunistas. Por fim, outra poderá ser o despejo das capturas acessórias pelos 

                                                           
6 Decreto Regulamentar (DR) n.º 30/98, de 23 de Dezembro, posteriormente modificado 
pelo DR n.º 32/99, de 20 de Dezembro 
7 DL n.º 142/2008, de 24 de Julho 
8 RCM n.º 115-A/2008, de 21 de Julho 



 

 

barcos de pesca no mar e no porto, o que oferece outra fonte de alimento de fácil 

acesso a estas aves. O grande aumento da população de gaivotas pode ameaçar 

outras populações de aves que nidificam nas ilhas, através da competição por 

sítios empoleirados ou através de predação. Além disso, a grande quantidade de 

fezes produzida está a causar um aumento da acidez do solo, o que é prejudicial 

para as populações de répteis. Por outro lado, o crescimento exponencial da 

população de gaivotas está a provocar perdas económicas directas por causa de 

danos à propriedade privada, na cidade de Peniche e em outros lugares devido ao 

excesso de fezes em telhados dos edifícios, varandas e janelas, e em carros, 

enquanto a destruição de ovos impostos pela campanha anual pesa cada vez mais 

no já limitado orçamento do Instituto Conservação da Natureza e Florestas 

(ICNF) (em média, anualmente os vigilantes da natureza do ICNF destroem 40 

mil ovos de gaivota) (SEEA/Gulbenkian, s/data). 

Actualmente, não existe população humana com residência permanente no 

arquipélago das Berlengas. Só na ilha da Berlenga podemos encontrar núcleos 

habitacionais dignos de registo, implantados no Bairro dos Pescadores, no Forte 

de S. João Baptista e no Farol da Berlenga. Equipas de faroleiros (da Direcção de 

Faróis) e de Vigilantes da Natureza (do ICNF) estão presentes na ilha da Berlenga 

durante todo o ano, cumprindo escalas de serviço com alternância de turnos, 

habitualmente com duração semanal, por vezes mais longos nos períodos de 

temporal. Dois elementos da Câmara Municipal de Peniche permanecem na ilha 

da Berlenga durante longos períodos, em geral de Março até Novembro. Também 

cerca de duas centenas de pescadores artesanais e alguns técnicos de apoio a 

diversas actividades e serviços pernoitam na ilha, com alguma regularidade, nos 

meses de Maio a Outubro. A ilha da Berlenga recebe uma forte visitação sazonal, 

concentrada na época estival e principalmente nos meses de Julho e Agosto, 

coincidente com as férias escolares (Henriques, 2010). Assim, apesar da 

capacidade máxima de visitantes das Berlengas ser de 350 pessoas/dia, existem, 

neste momento, 32 empresas marítimo-turísticas a operar viagens e actividades 

para a ilha. O número é considerado excedentário e a Câmara Municipal de 

Peniche (CM Peniche) pretende evitar a emissão de mais licenças, de modo a 

regular o negócio e evitar a degradação ambiental da reserva natural (Henriques, 

2010). O ICNF está a reavaliar a capacidade de carga humana da RN Berlengas, 

numa tentativa de harmonizar a conservação da natureza com as expectativas das 

populações e público em geral para o desenvolvimento socioeconómico local 

(SEEA/Gulbenkian, s/data). Para além, disso, é preciso não esquecer que uma 

carga humana excessiva na ilha pode ameaçar este rico ecossistema (Henriques, 

2010). A CM Peniche desenvolveu a iniciativa Laboratório de Sustentabilidade, 

em cooperação com entidades públicas e privadas, com o objectivo de trabalhar 

para um estado de zero impactos das actividades humanas no arquipélago 

(SEEA/Gulbenkian, s/data). 

O Canhão Submarino da Nazaré é outro ecossistema com grande impacto 

ecológico e económico na região devidos às suas características oceanográficas 

que oferecem condições únicas para a prática do surf e para potencializar a 

produção das pescarias da região. Além disso, o Canhão da Nazaré também 

desempenha um papel importante ao nível do sequestro de carbono, dos ciclos de 

nutrientes e reservatório de biodiversidade (SEEA/Gulbenkian, s/data). 



 

 

Este canhão submarino é o maior desfiladeiro submerso da Europa com uma 

extensão de cerca de 200 quilómetros, que se desenvolve ao longo da direcção 

Este-Oeste e que atinge os 5000 metros de profundidade na planície abissal onde 

desemboca. A cabeceira do canhão encontra-se a menos de um quilómetro da 

costa na direcção Sudoeste. Esta contiguidade da cabeceira à linha de costa 

potencia condições oceanográficas singulares que originam processos 

hidrodinâmicos e de transporte sedimentar, directamente relacionados com a 

presença do canhão e sua morfologia (Figura 11) (retirado do Site do Zon North 

Canyon Show9). 

 

Figura 11 - Linhas batimétricas do Canhão da Nazaré (Fonte: Site do Projecto Monican do 
Instituto Hidrográfico10). 

 

Dada a posição periférica de Portugal, o mar sempre serviu como base de 

expansão não só territorial, mas também económica e cultural. É nesta lógica que 

nos últimos documentos relativos ao papel que o mar poderá vir a ter na 

sociedade portuguesa (Estratégia Nacional para o Mar11 e Cluster do Mar12) 

definem “o Mar como o novo desígnio nacional”. Desta forma, é importante 

perceber e analisar as tendências que as variadas actividades ligadas ao mar para 

baseado no futuro identificar oportunidades a médio prazo (Tabela V). 

                                                           
9 Site Praia do Norte. [Consultado em 28 de agosto de 2014]. Disponível em: 
http://praiadonorte.com.pt/nazare/canhao-da-nazare/. 
10 Site Monican. [Consultado em 28 de agosto de 2014]. Disponível em: 
http://monican.hidrografico.pt/homepage/monican.php. 
11 Site DGPM. [Consultado em 25 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/ENM.pdf. 
12 Site Cluster do Mar. [Consultado em 25 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.clusterdomar.com/. 

http://praiadonorte.com.pt/nazare/canhao-da-nazare/
http://monican.hidrografico.pt/homepage/monican.php
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/ENM.pdf
http://www.clusterdomar.com/


 

 

Tabela V - Tendências históricas e dinâmicas futuras para as atividades selecionadas. As setas 
simbolizam a direção (↑ aumento; → estabilização; ↓ redução) sobre a atividade ou o impacto 

ambiental do meio marinho relativo a Portugal Continental. Fonte: POEM (2011) in 
SEEA/Gulbenkian (s/data). 

 

O Mar, no caso da área de Peniche é considerado o seu propulsor de 

desenvolvimento e uma fonte vasta de recursos e oportunidades (Muller, 2014). 

Desta forma, áreas tão díspares como a da investigação científica ligada aos 

recursos marinhos e energéticos, a do turismo, a da produção de energia a partir 

das ondas, ou como a procura da afirmação da zona de Peniche como centro 

náutico, a par do desejo de se tornar um centro mundial de surf, têm o Mar como 

pilar de sustentação (Muller, 2014). 

E dada a ligação histórica de Peniche à pesca, mantém uma forte actividade 

económica nos sectores da captura, da indústria das conservas, da indústria do 

frio e dos estaleiros navais, apesar de se ter registado abatimento na frota, 

redução no número de pescadores e encerramento de algumas indústrias de 

conservas (Muller, 2014).  

Assim, no eixo Peniche-Nazaré, o Atlântico oferece vários recursos com 

relevância económica local e nacional, tais como peixes, recursos minerais e 

energia das ondas (SEEA/Gulbenkian, s/data). Segundo a Tabela VI, entre as 

actividades existentes actualmente e a situação potencial, a área que apresenta 

maiores diferenças é a Energia e recursos geológicos. 



 

 

Tabela VI - Usos e actividades actuais e potenciais desenvolvido na área de estudo, conforme 
identificados pelo POEM (Adaptado de SEEA/Gulbenkian, s/data). 

 Situação actual Situação potencial 

Portos marítimos 
Peniche  
Nazaré  

Artes de pesca 
Arrasto  
Cerco  

Polivalente  

Aquacultura 
Estruturas flutuantes Estruturas flutuantes e outras 

Áreas de captação e efluentes Áreas de captação e efluentes 
Turismo náutico Principalmente costeiro Principalmente costeiro 

Navegação 

Áreas marítimas particularmente 
sensíveis 

 

Evitar Berlengas  
Portos  

Conservação e 
Património 

Natura 2000 - Berlengas 
Outras áreas de conservação 

natural 
Área marinha importante para 

aves – Berlengas 
Área marinha importante para 

aves 
Sítio de Importância Comunitária 

– Berlengas 
 

Sítio de Importância Comunitária 
– Peniche-Santa Cruz 

 

Sítio de Património Cultural 
Submerso 

Sítio de Património Cultural 
Submerso 

Energia e recursos 
geológicos 

Concessão de áreas para 
exploração de petróleo 

Exploração de petróleo 

Projecto SURGE Project (energia 
das ondas) 

Energia renovável offshore 

 
Exploração de areia e outros 

sedimentos 
Pipelines e outras 
infraestruturas costeiras 

 
Ao longo da costa (defesas 

costeiras) 

 

Segundo Rodrigues & Direitinho (2001), Peniche é uma comunidade piscatória 

de dimensão média mas de grande importância em termos socioeconómicos, 

beneficiando dos recursos de peixes e moluscos produzidos na região 

(SEEA/Gulbenkian, s/data). Para além disso, historicamente é uma comunidade 

dependente de actividades relacionadas com o sector primário (Calado, 1991 in 

Rodrigues & Direitinho, 2001) estando esta indústria associada a uma série de 

actividades a nível local (SEEA/Gulbenkian, s/data) e sendo, em Peniche, uma 

actividade tipicamente masculina (Rodrigues & Direitinho, 2001). 

Nesta área, existem dois portos de importância regional, Peniche e Nazaré, que 

fornecem pescas, desportos e serviços náuticos (SEEA/Gulbenkian, s/data) e um 

de importância mais local, S. Martinho do Porto (Tabela VII). 



 

Tabela VII - Caracterização dos portos marítimos existentes no eixo Peniche-Nazaré (Adaptado de POEM, 2011). 

Portos marítimos 

Características 

Localização Jurisdição Importância Outras actividades 

Nazaré 

39º 35,2’ N e 09º 04,4’ W 
DL nº 379/89, de 27 de 
Outubro 

Grande importância no 
desenvolvimento económico do 
concelho 

- Recreio náutico que nas duas últimas 
décadas tem vindo a assumir uma importância 
relevante 

Parte Sul da enseada da 
Nazaré, sensivelmente 20 
milhas a NE do Cabo 
Carvoeiro e 37 milhas a Sul do 
Cabo Mondego 

Coordenadas 
cartográficas de 
Hayford-Gauss pelos 
paralelos 8100 e 8600 

Comunidade muito dependente da 
actividade piscatória e assim muito 
ligada aos benefícios do seu porto de 
pesca  

S. Martinho do Porto 

39º 30' N e 09º 08' W   

- Apanha de algas 
- Navegação de recreio (principalmente na 
época estival) 

A Concha de S. Martinho do 
Porto, com os seus 94 ha de 
área molhada, em preia-mar, 
constitui uma baía interior 
comunicando com a enseada 
exterior, ou seja, com o mar 
por uma abertura 
relativamente estreita - cerca 
de 200 m - de eixo dirigido a 
Noroeste. 

  

Peniche 

39º 21,0’ N, e 09º 22,5’ W 
DL nº 379/89, de 27 de 
Outubro 

Actividade principal é a da pesca: 
- Pesca do largo;  
- Arrasto;  
- Artesanal; 
- Cerco. 

- Actividades marítimo-turística 
- Náutica de Recreio 
- Comercialização, tratamento e 
manuseamento de pescado 
- Fabrico e comercialização de gelo 
- Indústria e reparação naval 

Parte Sul do istmo da 
península de Peniche, 
sensivelmente a 1,5 milhas do 
Cabo Carvoeiro e 34 milhas a 
N do Cabo da Roca 

Coordenadas 
cartográficas de 
Hayford-Gauss pelo 
meridiano 108 350 e 
pelo paralelo 34 750 

 

 



 

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Sector Empresarial do 

Estado, tutelada pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, que tem a seu cargo no continente português, o serviço público da 

prestação de serviços de Primeira Venda de Pescado, bem como o apoio ao Sector 

da Pesca e respectivos portos13,14. Desta forma, no eixo Peniche-Nazaré, existem 

2 delegações da Docapesca, Peniche e Nazaré, e uma subdelegação na Foz do 

Arelho, que são os locais de desembarque do pescado da região. Assim, é 

necessário chamar atenção que apesar de ser possível analisar a informação das 

espécies desembarcadas por porto não nos é possível saber quanto desta captura 

é pescado na área de estudo, porque as estatísticas da pesca publicadas não 

incluem informações sobre a embarcação ou área de pesca. No entanto Queiroga 

et al. (2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data) verificou que os vários actores e os 

especialistas concordam sobre a importância do "Mar das Berlengas" para a 

economia da região (Queiroga et al., 2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data). 

Entre 15.000 e 20.000 toneladas de pescado é desembarcado em Peniche 

anualmente (o valor da 1ª venda dos desembarques em Peniche foi de cerca de 18 

milhões de euros em 2008), em atum, cavala, enguia, robalo e, em particular, 

sardinha que é a espécie mais importante (SEEA/Gulbenkian, s/data). Segundo 

as “Estatísticas Mensais de Pesca” da DGRM, em peso, Peniche em 2012 foi o 2º 

porto, em 2013 foi o 3º porto e em 201415 foi o 3º novamente; em valor, em 2012 

foi o 7º porto, em 2013 foi o 6º porto e em 201416 foi o 6º novamente. Em relação 

à Nazaré, em termos de peso, em 2012 foi o 10º porto, em 2013 foi o 7º porto e 

em 201417 foi o 9º; e em valor, em 2012 foi o 6º porto, em 2013 foi o 8º porto e 

em 201418 foi o 7º porto (Tabela VIII). Ainda na mesma tabela, é importante 

referir que apesar da grande diferença de desembarques entre os dois portos em 

termos de peso (ton.), o mesmo não se verifica em termos de valor (€/Kg), o que 

pode ser justificado com o tipo de artes de pesca e consequentemente com as 

espécies desembarcadas, como será discutido mais à frente. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 DL n.º 107/90 de 27 de Março 
14 Site Docapesca. [Consultado em 26 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.docapesca.pt/. 
15 Dados referentes ao período entre janeiro e março. 
16 Dados referentes ao período entre janeiro e março. 
17 Dados referentes ao período entre janeiro e março. 
18 Dados referentes ao período entre janeiro e março. 

http://www.docapesca.pt/


 

 

Tabela VIII - Estimativa de Desembarques. Total por Lota (Continente). janeiro a março. 
Unidade: Tonelada. Unidade: Euro/Kg. Fonte: Estatísticas Mensais de Pesca - DGRM. 

Delegações 
Nazaré Peniche Total nacional 

ton €/Kg ton €/Kg ton €/Kg 

2012 703.5 2.93 3 527.7 2.41 24 686.8 1.99 

2013 859.3 2.15 2 600.6 2.80 19 929.1 2.09 

2014 655.9 2.59 2 403.3 2.99 19 169.6 2.10 

Variação 
(%) 

13/dez 22.2 -26.62 -26.3 16.18 -19.3 5.03 

14/dez -23.7 20.47 -7.6 6.79 -3.8 0.48 

 

Como já foi referido, a sardinha tem uma importante contribuição no total de 

peixe desembarcado em Peniche (Rodrigues & Direitinho, 2001). No entanto, 

essa contribuição varia conforme os meses de produção (Tabela IX). 

Tabela IX - Descargas comerciais das principais espécies em julho de 2014. Fonte: Estatísticas 
Mensais de Pesca - DGRM. 

Delegações Principais espécies 
Volume descarregado 

(ton.) 

Nazaré 

Carapau 

Pescada branca 

Sardinha 

Polvo vulgar 

185,0 

47,1 

26,7 

18,6 

Peniche 

Cavala 

Sardinha 

Carapau 

Pescada branca 

408,9 

343,0 

228,7 

53,6 

 

Durante o ano de 2013, na delegação da Nazaré as espécies mais desembarcadas 
em termos de peso, foram carapau, polvos e pescada; e em valor, foram lagostas, 
lagostim e cherne (Tabela X).  

Segundo a Tabela XI, é possível observar que durante o ano de 2013 as espécies 
mais desembarcadas em Peniche foram: em peso, a cavala, sardinha e carapau; 
enquanto em valor, lagostim, lagostas e camarões. 

 

  



 

Tabela X - Estimativa de Desembarque em 2013 na delegação da Nazaré. Total anual de espécies e grupos de espécies por delegação. Fonte: Recursos da Pesca – DGRM. 

 

  



 

Tabela XI - Estimativa de Desembarque em 2013 na delegação de Peniche. Total anual de espécies e grupos de espécies por delegação. Fonte: Recursos da Pesca – DGRM. 

  

 



 

Destas últimas duas tabelas (Tabela X e Tabela XI), é possível verificar a grande 
variedade de espécies que são desembarcadas na área de estudo, o que reforça o 
que é defendido em toda a bibliografia consultada, que refere esta zona como 
muito rica e com uma biodiversidade assinalável. 

Em termos de variação mensal durante 2013, verificamos pela Figura 12 que os 

desembarques em termos de peso aumentam com o calor e o bom tempo, 

enquanto em termos de valor é exactamente ao contrário. Deste facto pode ser 

justificado por dois factores: o primeiro tem a ver com a maior navegabilidade 

que o bom tempo proporciona (sendo que no verão há mais peixe e por isso o 

valor baixa, enquanto que no inverno apesar da procura poder diminuir, o valor 

da 1ª venda acaba por aumentar por haver menos peixe) e o 2º factor pode estar 

relacionado com o tipo de espécies capturadas e desembarcadas (o aumento da 

captura de espécies pelágicas que atingem valores mais baixos nos meses mais 

quentes pode aumentar os desembarques em peso mas diminuir o seu valor 

médio). 

 

Figura 12 - Estimativa de desembarques mensais durante o ano de 2013 nas delegações da Nazaré e de 
Peniche em quantidade (ton.) e valor médio (€/kg). Fonte: Recursos da Pesca – DGRM. 

 

Frota  

Segundo a Tabela XII, verifica-se que o Porto de Peniche tem uma variedade em 

termos de artes de pesca, tipo e dimensão de embarcações e zonas de pesca muito 

mais abrangente que o Porto da Nazaré. Para além disso, o Porto de Peniche inclui 

a zona de pesca da Lagoa de Óbidos (que está no âmbito do eixo em estudo) e que 

apresenta algumas características específicas. Nas pescarias comuns aos dois 

portos, de uma forma geral, as embarcações de Peniche têm um maior número 

de licenças que as da Nazaré. Desta forma, é possível afirmar que o Porto de 

Peniche apresenta uma maior dimensão que o da Nazaré. 
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Tabela XII - Número de licenças por arte para os Portos da Nazaré (Naz) e de Peniche (Pen) durante o ano de 2014. Nas colunas do tipo de embarcação, os números 
correspondem ao segmento de pesca: 1 -pesca local e 2 - pesca costeira. Fonte: DGRM. 

Zona Grupo – Artes de pesca 
Artes de 

pesca 
Sub-Artes 
de pesca 

Tipo de 
embarcação 

Nº de 
licenças 

Naz Pen Naz Pen 

Águas abrangidas pela NEAFC Pesca à linha 
Palangre de 
fundo 

Espécies 
demersais 

 
2 

 
1 

CECAF - Águas internacionais 

Armadilhas De gaiola Malhagem não 
especificada 

 2  2 

Emalhar de 1 Pano De fundo  2  2 

Pesca à linha 
Palangre de 
fundo 

Espécies de 
Profundidade 

 
2 

 
2 

Espécies 
demersais 

 
2 

 
5 

Tresmalho De fundo 
Malhagem não 
especificada 

 
2 

 
2 

CIEM IX - Águas Internacionais 

Pesca à linha 

Palangre de 
fundo 

Espécies de 
Profundidade 

 
2 

 
2 

Espécies 
demersais 

 
2 

 
2 

CIEM X - Àguas Internacionais 

Espécies de 
Profundidade 

 
2 

 
2 

Espécies 
demersais 

 
2 

 
2 

ICCAT - Atlântico (norte de 5º N) 

Palangre de 
superfície 

Grandes 
Migradores 

 
2 

 
8 

ICCAT - Atlântico (sul de 5º N) 
Grandes 
Migradores 

 
2 

 
4 

ICCAT - Mediterrâneo 
Grandes 
Migradores 

 
2 

 
3 

IOTC - Índico - Águas 
internacionais 

Grandes 
Migradores 

 
2 

 
1 



 

 

Zona Grupo – Artes de pesca 
Artes de 

pesca 
Sub-Artes 
de pesca 

Tipo de 
embarcação 

Nº de 
licenças 

Naz Pen Naz Pen 

Lagoa Óbidos 

Armadilhas De gaiola 

Galrichos 
(enguia) 

 
1 

 
34 

Nassas  1  29 

Nassas, 
exclusivamente 
para a captura 
de caranguejo. 

 

1 

 

1 

Arrasto 
Draga 
manual 

Berbigoeira 
 

1 
 

41 

Envolventes arrastantes Chinchorro 
alada para 
terra 

 
1 

 
19 

Pesca à linha 
Cana e linha 
de mão 

Espécies 
demersais 

 
1 

 
1 

Pesca à linha  
Espécies 
demersais ou 
pelágicas 

 
1 

 
45 

Pesca à linha Corrico Superfície  1  16 

Tresmalho De fundo >= 80 mm  1  25 

ZEE Portuguesa - Sub área Açores Pesca à linha 
Palangre de 
superfície 

Grandes 
Migradores 

 
2 

 
2 

ZEE Portuguesa - Sub área 
Continente 

Armadilhas 

De abrigo Alcatruzes 
2 2 7 19 

1 1 21 15 

De gaiola 

> 50 mm  2  4 

30-50 mm 
1 1 41 75 

2 2 13 51 

Arrasto 

De fundo de 
portas 

≥ 70 mm  2  2 

65-69 mm  2  2 

Ganchorra Draga 2  1  



 

 

Zona Grupo – Artes de pesca 
Artes de 

pesca 
Sub-Artes 
de pesca 

Tipo de 
embarcação 

Nº de 
licenças 

Naz Pen Naz Pen 

Artes de levantar 
Rede de 
saco com 
boca fixa 

Alada para 
bordo (pilado) 

1 1 14 46 

2 2 3 8 

Cerco para bordo 
Tipo 
americano 

1 1 10 1 

2 2 9 14 

Emalhar de 1 Pano 
De fundo 

60-79 mm 
 2  1 

 1  1 

80-99 mm e ≥ 
100 mm 

2 2 9 25 

1 1 46 46 

De deriva 35-40mm 1  1  

Envolventes arrastantes Xávega 
Alada para a 
praia 

1 
 

8 
 

Pesca à linha 

Cana e linha 
de mão 

Cana e linha de 
mão 

 
1 

 
1 

Espécies 
demersais 

1 
 

1 
 

Espécies 
demersais ou 
pelágicas 

1 1 70 105 

2 2 3 37 

Corrico Superfície 1 1 5 5 

Palangre de 
fundo 

Espécies de 
Profundidade 

 
2 

 
6 

Espécies 
demersais 

1 1 74 107 

2 2 17 63 

Palangre de 
superfície 

Espécies 
pelágicas 
(exclui 
espadarte) 

1 

 

1 

 



 

 

Zona Grupo – Artes de pesca 
Artes de 

pesca 
Sub-Artes 
de pesca 

Tipo de 
embarcação 

Nº de 
licenças 

Naz Pen Naz Pen 

Utensílio de 
dilacerar 

Piteira 1 1 11 28 

Toneira 
 2  1 

1 1 14 55 

Tresmalho De fundo 

≥ 100 mm 
2 2 7 40 

1 1 44 55 

80 a 99 mm e 
≥ 100 mm 

 1  1 

 2  1 

ZEE Portuguesa - Sub área Madeira 
Pesca à linha 

Palangre de 
fundo 

Espécies 
demersais 

 
2 

 
1 

Pesca à linha 
Palangre de 
superfície 

Grandes 
Migradores 

 
2 

 
3 

Zona 3 (apanhas) 
Apanhas 

Sem 
utensílios 

Plantas 
marinhas 

 2  2 

 1  3 
Zona 4 (apanhas)  1  3 

 



 

Apesar de toda variedade de artes de pesca analisadas na tabela anterior, a 

actividade pesqueira neste eixo é principalmente efectuada através da pesca do 

cerco, polivalente e arrasto. 

Como foi referido anteriormente, a pesca de pelágicos com cerco têm uma grande 

importância nesta zona (Tabela XIII), o que é reforçado por Feijó (2013) que 

considera que Peniche é o porto mais importante da zona Centro para a pesca de 

cerco, sendo que a sua área de pesca vai do Sul da Nazaré até à Praia das Maçãs. 

Desta forma, Feijó (2013) refere que o stock da sardinha em Portugal não é gerido 

por um Total Admissível de Captura (TAC) estabelecido pela UE, mas sim por 

regulamentações nacionais estabelecidas por Portugal e Espanha, tendo como 

base o controlo de esforço de pesca e o estabelecimento de defeso localizado no 

tempo e no espaço. Em Portugal, as medidas de gestão (iniciadas em 1997) 

incluem, entre outras: limitar o número de dias de pesca (180 dias por ano e uma 

proibição de pesca ao fim-de-semana); fecho temporário de áreas para a pesca e 

desde 2000, uma quota anual que pode ou não ser dividida pelas organizações de 

produtores (CIEM, 2007b). 

Tabela XIII - Capturas nominais da pesca do cerco, por principais portos (pescado fresco ou 
refrigerado) em 2013. Fonte: Estatísticas da Pesca 2013 – INE/DGRM. 

Portos de 
descarga 

Continente Nazaré Peniche 

 ton 1 000 € ton 1 000 € ton 1 000 € 

Águas 
salobras e 

doce 
1 

 
2 0 

 
0 0 

 
0 

Peixes 
marinhos 

67657 
54939 

494 
406 

6436 
6244 

Crustáceos 0 0 0 0 0 0 

Moluscos 12 50 0 0 0 0 

Animais 
aquáticos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Outros 
produtos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTAL 67670 54991 494 406 6436 6244 

 

Para além destas medidas nacionais, as Organizações de Produtores (OPs) do 

Norte e de Peniche (de Viana do Castelo a Peniche) utilizam a imposição de 

limites diários no desembarque de sardinha como medida de gestão local desde 

1997. No início, este instrumento de controlo de capturas era utilizado com o 

objectivo de conter a actividade de pesca no período de baixa abundância (fim 

dos anos 90), mas depois da recuperação do stock (devido aos fortes 

recrutamentos de 2000 e 2004) foi mantido principalmente para controlar a 

oferta e impedir o decréscimo do preço da primeira venda. Em 2000, foram 

estipulados limites de captura nacional para as OPs19. Em 2000, 68,2 mil ton 

(repartida entre sete OPs) e entre 2001 e 2004, 75 mil ton (entre 10 OPs). Em 

Dezembro de 2003, foi estabelecido um limite diário de 3,7 ton por embarcação 

não pertencente a OPs (Feijó, 2013). 

                                                           
19 Portaria nº 236/2000, de 28 de Abril. 



 

 

Segundo Feijó (2013), no Porto de Peniche era habitual a ocorrência de um único 

lance com regresso imediato a terra. Mais recentemente, o número de lances 

aumentou de forma a obter a mesma carga de pescado. Mesmo assim, em Peniche 

tal como em Sesimbra continua a ser habitual a frota sair para a pesca várias vezes 

ao dia, principalmente no Verão. Esta prática é possível, uma vez que no porto de 

Peniche é possível descarregar mais do que uma vez por dia permitindo às 

embarcações locais várias saídas de pesca no mesmo dia, devido ao 

funcionamento contínuo das lotas Feijó (2013). 

Em 2010, a sardinha capturada pelas embarcações de cerco pertencentes à 

ANOPCERCO - Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do 

Cerco20 (que representam 95% da produção nacional) passou a cumprir o 

standrad mínimo definido pelo MSC - Marine Stewardship Council21 de modo a 

ser uma pescaria certificada, sendo a 1ª pescaria nacional a obter este feito. As 

embarcações da zona de Peniche-Nazaré que pertencem à OPCentro – 

Cooperativa da Pesca Geral do Centro, CRL estão abrangidas por esta certificação. 

Apesar de todos os esforços, em janeiro de 2012, a certificação foi suspensa por 

se considerar que a pescaria não cumpria os padrões ambientais definidos pelo 

MSC, mais precisamente em termos dos níveis de sustentabilidade aceitável do 

stock e dos níveis de exploração. A ANOPCERCO em conjunto com a 

Administração Central e outras organizações implementaram medidas 

reguladoras que tornassem possível a recuperação da certificação. Durante o mês 

de Dezembro do referido ano, houve uma reavaliação positiva e a certificação foi 

recuperada a partir de Janeiro de 2013. Esta é analisada todos os anos, pelo que 

os esforços para a manutenção da pescaria nos padrões definidos pelo MSC tem 

que ser contínua, estratégica e numa perspectiva de longo-prazo. A certificação 

voltou a ser suspensa em Agosto de 2014 em todo o país até ao final do ano. 

Em termos de pesca polivalente (Tabela XIV) e comparando com os dados de 

desembarque do cerco (Tabela XIII), é possível verificar que este tipo de pesca é 

muito mais importante para a Nazaré (tanto em peso como em valor) apesar dos 

desembarques serem muito menores dos verificados em Peniche. Mais uma vez, 

esta diferença terá a ver com a dimensão e o número de embarcações existentes 

em cada porto.  

 

 

 

 

                                                           
20 Blogue ANOPCERCO. [Consultado em 26 de setembro de 2014]. Disponível em:  
http://anopcerco.wordpress.com/. 
21 Site MSC. [Consultado em 26 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.msc.org/. 

http://anopcerco.wordpress.com/
http://www.msc.org/


 

 

Tabela XIV - Capturas nominais da pesca polivalente, por principais portos (pescado fresco ou 
refrigerado) em 2013. Fonte: Estatísticas da Pesca 2013 – INE/DGRM. 

 

Os desembarques da pesca de arrasto apresentam valores muito semelhantes 

para os dois portos (Tabela XV). A maior diferença existente está relacionada com 

a descargas de moluscos que é maior na Nazaré por lá existir pesca de ganchorra 

(Tabela XII). 

Tabela XV - Capturas nominais da pesca do arrasto costeiro, por principais portos (pescado 
fresco ou refrigerado) em 2013. Fonte: Estatísticas da Pesca 2013 – INE/DGRM. 

Portos de 
descarga 

Continente Nazaré Peniche 

 ton 1 000 € ton 1 000 € ton 1 000 € 

Águas 
salobras e 

doce 
0 

 
0 0 

 
0 0 

 
0 

Peixes 
marinhos 

15117 
18634 

2034 
2964 

2719 
4238 

Crustáceos 641 9657 0 0 0 2 

Moluscos 762 2813 130 510 74 244 

Animais 
aquáticos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Outros 
produtos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTAL 16520 31104 2164 3473 2794 4484 

 

Em termos de emprego, entre 1970 e 1991 as contribuições da agricultura e da 

pesca em Peniche diminuíram muito, enquanto a importância crescente da 

indústria de alimentação local e algumas actividades relacionadas com serviços é 

clara (Rodrigues & Direitinho, 2001). 

Segundo Rodrigues & Direitinho (2001), em 1991, o concelho de Peniche tinha 

uma taxa de desemprego de 7% (INE, 1991), sendo que, na cidade de Peniche 

cerca de 27% da população activa era dependente directamente da pesca e 23% 

indirectamente dependente.  

A maior parte das infra-estruturas e actividades relacionadas com a pesca estão 

localizadas perto do porto de pesca (DGP, 1995 in Rodrigues & Direitinho, 2001) 

e mais de 2.000 pessoas estão directamente envolvidas nas actividades normais 

Portos de 
descarga 

Continente Nazaré Peniche 

 ton 1 000 € ton 1 000 € ton 1 000 € 

Águas 
salobras e 

doce 
129 

 
1371 2 

 
5 4 

 
33 

Peixes 
marinhos 

23504 
68629 

916 
2499 

3917 
17931 

Crustáceos 445 2137 7 98 49 601 

Moluscos 18249 49960 382 1225 1055 3576 

Animais 
aquáticos 

3 
3 

0 
0 

0 
0 

Outros 
produtos 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

TOTAL 42331 122101 1308 3827 5026 22142 



 

 

no porto de Peniche, incluíndo pescadores e os funcionários das empresas e 

entidades estabelecidas na área do porto de Peniche. Para além disso, mais de 

2.000 pessoas trabalham na indústria de alimentos (sendo de realçar a indústria 

conserveira de sardinha, atum, anchovas, bem como a indústria de peixe 

congelado) e todas as outras indústrias e serviços associados à construção e 

reparação naval. Assim, não é difícil compreender a importância dos trabalhos de 

aproximadamente 4.000 gerados pela indústria da pesca, actividades portuárias 

e indústrias relacionadas com a pesca em termos de local e economia regional 

(Queiroga et al., 2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data). Apesar disto, Rodrigues & 

Direitinho (2001) refere que a maior parte dos jovens de Peniche encara o 

trabalho na pesca como a última alternativa de trabalho possível devido aos 

salários baixos, à incerteza dos pagamentos e às condições de trabalho muito 

duras. Esta questão levanta sérios problemas relativos ao futuro da identidade da 

comunidade como comunidade piscatória. 

A localização de Peniche desde muito cedo exerceu uma forte atracção no que toca 

à fixação das populações e de importantes actividades económicas, a maior parte 

delas decorrentes, directa ou indirectamente, das fainas ligadas ao mar, 

sobretudo à pesca marítima (Henriques, 2010). Assim, nesta zona há pescadores 

vindos de Viana do Castelo, Vila do Conde, Murtosa, Aveiro, Figueira da Foz, 

Nazaré, Setúbal, Sesimbra e de muitos dos portos algarvios, atraídos pela riqueza 

do mar primeiro e, depois, pela segurança do porto (Muller, 2014). 

Existem outras actividades/instituições que estando envolvidas com o sector 

pesqueiro mesmo que indirectamente têm um papel muito importante na sua 

gestão e desenvolvimento.  

Desta forma, é necessário ter em conta instituições de âmbito nacional como 

Direcção-Geral do Recursos Marinhos (DGRM)22, Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera (IPMA)23, Instituto Portuário de Transporte Marítimo (IPTM)24. 

Em termos mais regionais, temos as várias câmaras municipais: Peniche, Caldas 

da Rainha, Alcobaça e Nazaré e o Grupo de Acção Costeira Oeste (GAC Oeste). A 

comunidade científica está representada pelo já referido IPMA, pelo Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)25, Instituto Politécnico de Leiria 

(IPL)26 que tem um pólo em Peniche, a Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar (ESTM)27, e por várias universidades, centros de investigação e fundações 

com projectos de investigação em desenvolvimento na área, como o Centro de 

                                                           
22 Site DGRM. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em: 
http://www.dgrm.min-agricultura.pt/. 
23 Site IPMA. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em: 
https://www.ipma.pt/pt/. 
24 Site IPTM. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em: 
http://www.imarpor.pt/. 
25 Site ICNF. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em: 
http://www.icnf.pt/portal. 
26 Site IPEL. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em: 
http://www.ipleiria.pt/. 
27 Site ESTM. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em:: 
http://www.estm.ipleiria.pt/. 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/
https://www.ipma.pt/pt/
http://www.imarpor.pt/
http://www.icnf.pt/portal
http://www.ipleiria.pt/
http://www.estm.ipleiria.pt/


 

 

Estudos de Ambiente e Mar (CESAM)28 da Universidade de Aveiro, a Iniciativa 

Gulbenkian Oceanos (IGO)29 da Fundação Calouste Gulbenkian, projecto Life+ 

MarPRO30 com variados parceiros, projecto Life+ Berlengas coordenado pela 

Sociedade Portuguesa de Estudo das Aves (SPEA) entre outros. 

Para além disso, é necessário ter em conta a importância crescente das 

actividades náuticas que partilham algum do espaço da pesca. Assim, nos últimos 

anos tem-se vindo a assistir a nível nacional, e particularmente a nível local, a um 

forte desenvolvimento de actividades relacionadas com o chamado turismo 

náutico (também referenciado pelo Plano Estratégico Nacional do Turismo - 

PENT) como um dos produtos inovadores e de alto índice a desenvolver na região 

de Lisboa, sendo a procura estimada para a Europa entre 4 a 5 milhões de viagens 

por ano) com destaque para a actividade do mergulho, tendo surgido várias 

escolas/empresas de mergulho que procuram explorar os activos património 

natural/património cultural presentes no meio subaquático (Henriques, 2010). 

Segundo Henriques (2010), entre as novas oportunidades que o litoral português 

apresenta está o mercado ainda frágil mas já com alguma dimensão e que, só por 

isso, deveria ser protegido. Mas o surf que, para além do mais, tem um potencial 

ainda por explorar enquanto instrumento ao serviço de um desenvolvimento 

harmonioso para as nossas zonas turísticas. Como escreveu, há tempos, Gonçalo 

Cadilhe, que já viu e viajou o suficiente para saber daquilo que fala: 

"…uma onda perfeita de surf pode ser o motor da economia 

de uma inteira região. Pequenas localidades que nunca 

teriam saído do anonimato, que teriam permanecido 

esquecidas na periferia do mundo, são hoje 

internacionalmente famosas em todo mundo pelo simples 

facto de possuírem uma onda perfeita ao fundo da rua. (...) O 

turismo de surf não é turismo de massa, é turismo 

sustentável e continuado, é um nicho de mercado sólido e em 

crescimento." Gonçalo Cadilhe in “No princípio estava o 

Mar: Surf, viagens e outras inquietudes” (in Henriques, 

2010). 

Só para termos uma ideia da economia gerada pelo surf em Peniche, existem, na 

península, vinte e duas escolas especializadas no ensino de surf, que recebem 

clientes durante todo o ano, sendo que cerca de doze possuem nas suas 

dependências “surf camps”, para alojamento, lazer e integração dos alunos que 

frequentam a escolas. Para além disso, as “Ongas gigantes” da Praia do Norte na 

Nazaré têm disso divulgadas pelo mundo inteiro através do surfista Garrett 

                                                           
28 Site CESAM. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em:: 
http://www.cesam.ua.pt/. 
29 Site IGO. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em:: 
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Atividades/ProgramasGulbenkian/Iniciativ
aGulbenkianOceanos. 
30 Site Projecto MarPro. [Consultado em 22 de outubro de 2014]. Disponível em:: 
http://marprolife.org/. 

http://www.cesam.ua.pt/
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Atividades/ProgramasGulbenkian/IniciativaGulbenkianOceanos
http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Atividades/ProgramasGulbenkian/IniciativaGulbenkianOceanos
http://marprolife.org/


 

 

McNamara cujo trabalho pode ser acompado através do projecto Zon North 

Canyon31. 

A marina de Peniche é ainda sede de numerosas empresas de desportos náuticos 

que têm, na Reserva Marinha da Berlenga, um santuário de pesca e mergulho. 

Por tudo isto, os desportos náuticos e, de modo muito particular, o surf tem 

obrigatoriamente que ser olhado de um modo bastante sério em Peniche, 

aproveitando o facto de estarmos neste momento na “crista da onda” com a 

atribuição do primeiro Centro de Alto Rendimento para esta modalidade à cidade 

que ambiciona ser reconhecida mundialmente como “Capital da Onda” (Figura 

13) (Henriques, 2010). 

 

Figura 13 - Mapa de spots de surf na zona de Peniche (Fonte: Site do Baleal Surf Camp32) 

Para além da prática do surf, as ondas de Peniche têm também vindo a ser 

exploradas para o aproveitamento energético (energia das ondas), constituindo 

um claro contributo para assuntos tão importantes como o desenvolvimento 

sustentável. Esta trata-se de mais uma forte aposta do Município de Peniche com 

o apoio financeiro de cerca de 9 milhões de euros da EU. Assim, pretende-se 

preservar e valorizar os seus recursos naturais com boas práticas de 

sustentabilidade, valorizando um conjunto de aspetos considerados 

fundamentais à construção do desenvolvimento sustentável e alicerçados na 

educação no sentido da sustentabilidade e na qualidade ambiental, tendo sido 

reconhecidas com a atribuição, em 2009, da Bandeira ECO XXI a Peniche 

(Henriques, 2010). 

                                                           
31 Site Projecto Zon North Canyon [Consultado em 28 de dezembro de 2014]. Disponível 
em: http://www.zonnorthcanyon.com/  
32 Site Baleal Surf Camp. [Consultado em 28 de agosto de 2014]. Disponível em: 
http://www.balealsurfcamp.com/Portals/0/IMAGENS/mapa_spots.jpg  

http://www.zonnorthcanyon.com/
http://www.balealsurfcamp.com/Portals/0/IMAGENS/mapa_spots.jpg


 

 

 

 

 O eixo Peniche-Nazaré abrange uma área de cerca de 2500 Km2  

 Este eixo abrange (de Sul para Norte), os seguintes concelhos: Peniche, Óbidos, 

Caldas da Rainha, Alcobaça e Nazaré 

 Nesta área vivem cerca de 400 000 habitantes 

 As suas características climáticas são muito influenciadas pela proximidade do 

Atlântico 

 A oceanografia da região é influenciada pela tipografia do canhão e pela circulação 
associada de variadas correntes que afectam os níveis de temperatura, salinidade, 

oxigénio e nutrientes nos diferentes níveis batimétricos 

 Apresenta importantes e variadas características ambientais que incluem zona da 

costa rochosa e arenosa, a lagoa de Óbidos, o arquipélago das Berlengas, a extensão 

da plataforma continental, o canhão da Nazaré, a coluna de água e os sedimentos da 

plataforma continental 

 Esta zona é caracterizada por ter fortes ventos e ondulação e, uma corrente marítima 
predominante dos quadrantes norte e noroeste 

 

 O Mar é considerado o propulsor de desenvolvimento regional e uma fonte vasta de 

recursos e oportunidades 

 Ligação histórica à pesca que a mantém como uma forte actividade económica nos 

sectores da captura, da indústria das conservas, da indústria do frio e dos estaleiros 

navais apesar do actual declínio 

 Comunidade piscatórias de dimensão média (Peniche) a pequena (Nazaré) mas de 

grande importância em termos socioeconómicos dependentes de actividades 

relacionadas com o sector primário 

 Nesta área, existem dois portos de importância regional, Peniche e Nazaré, e um de 

importância mais local, S. Martinho do Porto 

 No eixo Peniche-Nazaré, existem 2 delegações da Docapesca, Peniche e Nazaré, e 
uma subdelegação na Foz do Arelho, que são os locais de desembarque do pescado 

da região. 

 A sardinha costuma ser a espécie mais desembarcada e com maior importância (em 

peso) para a região apesar de haver uma grande variedade de espécies 

desembarcadas devido à biodiversidade assinalável da área. 

 O stock da sardinha em Portugal não é gerido por um Total Admissível de Captura 
(TAC) estabelecido pela União Europeia, mas sim por regulamentações nacionais 

estabelecidas por Portugal e Espanha 

 Em 2010, a sardinha capturada pelas embarcações de cerco pertencentes à 

ANOPCERCO - Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do 

Cerco (que representam 95% da produção nacional) passou a cumprir o standrad 

mínimo definido pelo MSC - Marine Stewardship Council de modo a ser uma 

pescaria certificada, sendo a 1ª pescaria nacional a conseguir este feito. As 

embarcações da zona de Peniche-Nazaré que pertencem à OPCentro – Cooperativa 

da Pesca Geral do Centro, CRL estão abrangidas por esta certificação. Em janeiro de 
2012 e novamente em agosto de 2014 a certificação foi suspensa porque a pescaria 

não cumpriu os padrões ambientais definidos pelo MSC. 

 A pesca do cerco é o segmento de pesca mais importante para Peniche (tanto em peso 

como em valor), enquanto a pesca polivalente tem mais preponderância na Nazaré. 

 A pesca do arrasto apresenta dados semelhantes tanto para Peniche como para 

Nazaré, apesar que nesta última cidade também há registos de pesca com ganchorra, 

que é uma arte de pesca arrastante dirigida à apanha de bivalves. 

 

 A importância de outros stakeholders que de alguma forma (directa ou 

indirectamente) estão relacionados com o sector das pescas, como: Administração 

central e regional, comunidade científica e actividades náuticas várias. 

 



 

 

A Tabela XVI pretende resumir de uma forma bastante explícita as caraterísticas 

da frota pesqueira do eixo Peniche-Nazaré de forma a servir de base para análise 

do capítulo seguinte. 

Tabela XVI – Resumo das caraterísticas da frota pesqueira do eixo Peniche-Nazaré. 

 Cerco Polivalente Arrasto 

Tipologia Traineiras 
Local e costeira com 

licenças para várias artes 
de pesca 

Costeiro de peixe e 
bivalves 

Estado dos 
recursos 

- Perda da certificação da 
sardinha 

- Paragem desde 19 
setembro 

- Algumas espécies 
deixaram de ser 

exploradas (lagosta, 
chaputa) 

- Medidas de gestão para 
a apanha do percebe das 

berlengas 

 

Principais partes 
interessadas 

- OP Centro (local) 
- ANOPCerco (nacional) 

- CAPA - ADAPI 

Comentários 
- Na Nazaré existem 

cerca de 5 embarcações 
que pescam ao candil 

- Na Nazaré, cerca de 1/3 
de pescadores não 

pertencem a associação 
- Na Lagoa de Óbidos há 

uma comunidade de 
apanha de bivalves 

- Os pescadores do Baleal 
são os únicos com licença 

para apanhada do 
Percebe das Berlengas 

- Os outros pescadores 
não aprovam esta arte 
de pesca, culpando-a 

do mau estado dos 
recursos 

 

A Tabela XVII tem como objetivo fazer um diagnóstico não só ao nível da pesca 

em si mas de outras caraterísticas que tenham sido mencionadas anteriormente 

e que possam ser úteis na análise do capítulo seguinte. 

Tabela XVII – Tabela comparativa das características dos dois principais portos de pesca do 
eixo Peniche-Nazaré 

 Peniche Nazaré 

Características 
Ecológicas 

- Berlengas 
- Maior influência do 
canhão submarino da 
Nazaré 

Características 
Socio-económicas 

- Cidade maior 
- Pesca em maior escala 
- Pesca muito associada 
à sardinha 
- Maior concentração 
de OPs 

- Cidade mais pequena 
- Pesca em menor escala 
- Pesca muito associada 
à xávega e as pescarias 
multiespecíficas 
- Menor associativismo 

O que têm de comum 

- Zonas de grande riqueza e diversidade pesqueira 
- Grande tradição e forte ligação ao mar 
- Dependência dos recursos pesqueiros (ex.: pesca 
e conserveiras) 

 

  



 

 

A definição de processos bottom-up pressupõem uma abertura à vontade de 

participação das comunidades envolvidas que podem ser despoletadas por 

questões como preocupação e consciência ambientais. Desta forma, nesta área de 

estudo, Queiroga et al. (2010 in SEEA/Gulbenkian, s/data) observou que as 

partes interessadas e opiniões de especialistas estão preocupados com os 

potenciais efeitos da sobrepesca ou das limitações trazidas pelas quotas de pesca 

na sociedade económica da região. Para além disso, Rodrigues & Direitinho 

(2001), observaram uma consciência ecológica nos pescadores de Peniche 

originadas às suas preocupações na protecção da sardinha na época de 

reprodução pelo que sugeriram uma época de defeso de Novembro a Janeiro. 

Apesar destas preocupações, os pescadores artesanais são classificados como: 

“atores que no caso do Concelho de Peniche […] têm hoje pouca influência no 

Concelho (caso dos pescadores artesanais, os idosos e reformados e mesmo o 

movimento associativo)” (ibidem, 2009:301). (Muller, 2014). Facto que é 

necessário ser tido em conta na construção de um processo participativo, uma vez 

que os atores envolvidos devem não só ter vontade de participar mas também 

terem o seu devido valor reconhecido por todas as outras partes, o que até deve 

vir a ser potenciado com o seu envolvimento no processo. 

Numa outra perspectiva, a grande procura dos portugueses aos produtos do mar 

é certamente uma oportunidade que o sector da pesca e da aquicultura tem que 

saber aproveitar, numa óptica de desenvolvimento sustentável, a nível 

económico, social e ambiental (POEM, 2011). 

O conflito que mais é referido na bibliografia consultada está relacionado com a 

RN Berlengas, mais especificamente com as suas regras e o seu cumprimento. 

Segundo Santos (2011 in Muller, 2014), as reacções à aplicação das regras para a 

Reserva Natural das Berlengas aparentam não ser consensuais entre os atores 

envolvidos, relevando uma dinâmica top-down de estipulações legais, de discurso 

científico e de novas actividades turísticas e desportivas que, ao segregar saberes 

e actividades piscatórias locais, terá potencializado a competição/tensão em 

vários espaços tradicionalmente utilizados, entre outros, pelos pescadores dos 

covos, anzol e redes. 

A falta de cooperação na vigilância e na aplicação de regulamentos de conservação 

foi considerado, por unanimidade, pelos grupos de partes interessadas durante 

as discussões para a Reserva da Biosfera, como a primeira e mais importante 

questão política associada com à gestão da área protegida das Berlengas. Esta 

questão foi compreendida como uma falta de liderança que está a impedir a 

gestão de vários conflitos de utilização dos recursos e de capacidade de visitação. 

A vigilância e a execução das regras dependem de várias entidades políticas 

(ICNF, CM Peniche, e o Capitão do Porto), que são percepcionados como não 

cooperantes para um objectivo comum. Isto reflecte-se em conflitos directos 



 

 

entre as diferentes categorias de pescadores, por exemplo, mas também no 

controle da actividade dos operadores turísticos (SEEA/Gulbenkian, s/data). 

Para além disso, é importante referir a quantidade de instrumentos de gestão que 

existem no eixo Peniche-Nazaré (Tabela XVIII) que devido aos seus objectivos 

diferenciados, muitas vezes entram em conflito ou sobreposição na tomada de 

decisão. 

Tabela XVIII - Resumo das principais leis e estratégias nacionais que se aplicam ao local de 
estudo. Fonte: SEEA/Gulbenkian (s/data). 

 

Existem vários exemplos de processos de co-gestão ao nível das pescas 

implementados na Europa (Sainz-Trapaga, 2012), como o caso muito conhecido 

da Área Marinha de Interesse Pesqueiro do Mar de Lira na Corunha (García-

Allut, 2009), ou o 1º Comité de Co-gestão do Mediterrânico para a pescaria catalã 

da enguia de areia33 (Sainz-Trapaga, 2014) ou variados processos em AMPs 

também mediterrânicas (ver Di Franco et al., 2014) ou uma pescaria de arrasto 

ao camarão vermelho na Catalunha (com. pess. Lleonart et al., 201434). Em 

Portugal, começam a existir alguns projectos que procuram trabalhar estas 

questões na área do mar, como o projecto MARGov – Governança Colaborativa 

                                                           
33 Ver vídeo explicativo: 
http://mediterranean.panda.org/about/marine/fisheries/co_management/  
34 Com. Pess. a ser apresentada por Jordi Lleonart (ICM-CSIC), Joan Baptista Company 
(ICM-CSIC), Joaquim Garrabou (ICM-CSIC), Paloma Martín (ICM-CSIC), Susana Sainz-
Trápaga (WWF) e Sergi Tudela (WWF) na 2nd International Ocean Research Conference 
que irá decorrer em Barcelon durante os dias 17-21 de novembro de 2014. 

http://mediterranean.panda.org/about/marine/fisheries/co_management/


 

 

de Áreas Marinhas Protegidas35 (Vasconcelos et al., 2013) ou a Tertúlia do 

Polvo36. 

Desta forma, este projecto nasceu de uma vontade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos pela WWF noutros países, nomeadamente em Espanha, analisando a 

possibilidade da implementação de um processo de co-gestão das pescas no eixo 

Peniche-Nazaré. Esta pode ser definida como uma 1ª fase preparatória que passa 

por várias etapas como: 

 Diagnóstico externo; 

 Diagnóstico participativo (SWOT);  

 Legitimação das decisões; 

 Criação de canais de comunicação entre as partes interessadas; 

 Configuração de uma Comissão de Trabalho (representantes escolhidos 

entre os vários sectores envolvidos); 

 Mediação de conflitos; 

 Registo de todo o processo; 

 Apresentação do plano de trabalho. 

Com base na Tabela XVI e Tabela XVII é possível fazer uma análise SWOT que 

nos permite perceber quais as condições para a implementação de um processo 

de co-gestão na área de Peniche-Nazaré (Tabela XIX). 

                                                           
35 Site MARGov. [Consultado em 25 de setembro de 2014]. Disponível em: 
http://margov.isegi.unl.pt/. 
36 Ver página do Facebook do Centro de Ciências do Mar (CCMar): 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152515552960844.1073741876.20000
1815843&type=3 (2ª Tertúlia do Polvo) e 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152755354395844.1073741880.20000
1815843&type=1 (4ª Tertúlia do Polvo) (consultado a 25/09/2014). 

http://margov.isegi.unl.pt/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152515552960844.1073741876.200001815843&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152515552960844.1073741876.200001815843&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152755354395844.1073741880.200001815843&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152755354395844.1073741880.200001815843&type=1


 

Tabela XIX - Análise SWOT da caracterização da atividade pesqueira do eixo Peniche-Nazaré com vista à possibilidade de implementação de um processo de co-gestão. 

Pontos fortes Pontos fracos 

- Alguns pescadores com consciência ambiental (originada com as 
preocupações com a pesca da sardinha) 
- Grande ligação ao mar 
- Recursos marinhos de elevado valor económico e ambiental 
- Grande procura de produtos do mar  

- Muitos pescadores não têm consciência ambiental porque vivem no 
limite da sobrevivência (mais na pesca local da Nazaré) 
- Falta de novos pescadores 
- Pouco jovens na pesca 
- Desvalorização do papel do pescador 
- Incerteza dos rendimentos torna os pescadores pouco susceptíveis 
às questões ambientais 

Oportunidades Ameaças 

- Necessidade de formas alternativas para gestão sustentável das 
pescas. 
- Perda da certificação da sardinha 
- Consciência ambiental de surfistas com ligações familiares à pesca 
local 

- Falta de coesão do sector 
- Fraca representatividade (mais na Nazaré) 
- Falta adaptabilidade empresarial (quase todas são empresas 
familiares) 

Conflitos latentes 

- Regras do RN Berlengas 
- Muitas diferenças e pouco diálogo entre Peniche e Nazaré – necessidade de reuniões participativas separadas 

 

 



 

A Tabela XX reflecte a projecção de cenários potenciais para a implementação de 

um processo de co-gestão, tentando analisar os prós e os contras da sua possível 

implementação. 

Para além de possibilitar a análise comparativa entre os vários cenários 

projectados, esta tabela pretende também dar pistas sobre os próximos passos 

que devem ser dados no desenvolvimento do processo. Assim, os prós/contras, 

como os elementos em falta e os comentários têm como objectivo apresentar 

algumas questões que surgiram na conceptualização destes cenários e que 

poderão auxiliar-nos na fase seguinte de construção e implementação do 

processo participativo. 

Apesar da natureza diferente de cada cenário foi possível agrupá-los segundo a 

sua tipologia (Artes de pesca, Espécie e Área Geográfica), o que nos ajuda a 

perceber um fio condutor, facilitando a explicação de cenário a cenário e 

realçando a lógica que está por trás de cada um: 

TIPOLOGIA 1 – Artes de Pesca 

Cenário 1 – Pequena pesca / Pesca local da Nazaré 

A importância socio-cultural da pequena pesca em Portugal ultrapassa em muito 

as questões económicas. A Nazaré não é excepção (Figura 14) e apesar de ter pesca 

com outro tipo de dimensão (ver Tabela XII), a pequena pesca, até muitas vezes 

considerada como pesca de subsistência como nos foi dito em entrevistas, tem 

uma dimensão considerável. Como é sabido, este subsector não tem demonstrado 

grande organização associativa, o que juntamente com o facto das associações 

locais de pescadores terem sede em Peniche e darem menor importância à pesca 

na Nazaré, fragiliza a actividade nesta zona. 

 

Figura 14 – Pesca local na Nazaré. Fonte: Turismo en Portugal37. 

                                                           
37 Site Turismo en Portugal. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 

http://images.turismoenportugal.org/Pesca-Artesanal-Nazare.jpg. 

http://images.turismoenportugal.org/Pesca-Artesanal-Nazare.jpg


 

 

Para além disso, e como nos foi dito numa entrevista foi que o facto desta “pesca 

de subsistência” ser efectuada no limite da sobrevivência leva a que estes 

pescadores não tenham a sustentabilidade dos recursos no topo das suas 

preocupações. Este facto, juntamente com a informalidade que lhes é 

característica, com peixe vendido directamente a restaurantes e afins sem a 

passagem pela lota com o levantamento de dados de desembarques obrigatórios 

por lei, leva a que estas pescas tenham um impacto biológico com uma margem 

de desconhecimento muito grande. 

Desta forma, e pensando numa lógica de co-gestão, a implementação deste 

processo na pequena pesca, mais precisamente na Nazaré, pode ser uma forma 

de trabalhar tanto ao nível do empowerment da comunidade piscatória como da 

sustentabilidade dos recursos explorados.  

Cenário 2 - Melhoria da pescaria do peixe para secar da Nazaré 

 

O processo de secagem de peixe sempre foi algo tradicional e característico da 

Nazaré (Figura 15). Assim, tanto as mulheres que os vendem como as estruturas 

de secagem espalhadas pelo areal sempre fizeram parte da dinâmica local. Desta 

forma, está a ser iniciado um processo de certificação DOP liderado pela CAPA e 

ESTM que pretende uniformizar o processo, bem como criar condições de higiene 

que possibilitem a valorização deste produto regional. 

 

 
Figura 15 - Peixe seco na Nazaré. Venda do peixe seco nas praias da Nazaré (foto superior-esquerda). 

Fonte: Site Cister38. Processo de secagem no areal da praia (foto superior-direito). Fonte: Site Tou a 

                                                           
38 Site Cister. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 

http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2014/04/estendal_peixe_seco.jpg. 

http://www.cister.fm/wp-content/uploads/2014/04/estendal_peixe_seco.jpg


 

 

Ver39.Espécies variadas secas (foto inferio-esquerda). Fonte: Site Tou a Ver40. Carapau como principal 
espécie que é seca (foto inferior-direita). Fonte: Site Colour Box41. 

Segundo o que nos foi relatado nas entrevistas, o peixe seco é na sua maioria 

carapau (Trachurus trachurus, Linnaeus, 1758) capturado com uma traineira do 

cerco muito pequeno (chamada Candil - Figura 16) em zonas que atingem 

grandes profundidades junto à costa devido ao Canhão submarino da Nazaré. 

 

 
Figura 16 - Pesca do candil na Nazaré. Fonte: Site da Câmara Municipal da Nazaré42. 

 

Uma co-gestão adequada para esta pescaria irá agregar valor à certificação destes 

produtos. No entanto, a viabilidade deste cenário para a co-gestão está 

dependente dos dados sobre a frota que captura as espécies que são secas bem 

como da avaliação dos elementos que possam melhorar a pescaria. 

 

TIPOLOGIA 2 – Espécie 

Cenário 3 - Pesca do Meixão no rio Alcoa por pescadores da Nazaré 

 

Segundo foi possível apurar nas entrevistas efectuadas na Nazaré, existe um 

grupo de pescadores que pescam meixão, fase juvenil da enguia (Anguilla 

anguilla, Linnaeus, 1758) (Figura 17) no rio Alcoa (que nasce perto de Alcobaça e 

desagua perto da Nazaré) ilegalmente. O número não é conhecido apesar da 

proibição a actividade ser conhecida por toda a comunidade. 

                                                           
39 Site Tou a Ver. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://touaver.com/oc-content/uploads/180_original.jpg. 
40 Site Tou a Ver. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://touaver.com/oc-content/uploads/182_original.jpg. 
41 Site Colour Box. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em:: 
https://www.colourbox.com/preview/4935255-728915-peixe-seco-nazare-portugal-
iguaria-muito-apreciada.jpg. 
42 Site CM Nazaré. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.cm-nazare.pt/_uploads/pesca_candil01.jpg. 

http://touaver.com/oc-content/uploads/180_original.jpg
http://touaver.com/oc-content/uploads/182_original.jpg
https://www.colourbox.com/preview/4935255-728915-peixe-seco-nazare-portugal-iguaria-muito-apreciada.jpg
https://www.colourbox.com/preview/4935255-728915-peixe-seco-nazare-portugal-iguaria-muito-apreciada.jpg
http://www.cm-nazare.pt/_uploads/pesca_candil01.jpg


 

 

 

Figura 17 - Meixão. Site TVI2443. 

Apesar das medidas de conservação44 e para recuperação da espécie45 e da 

proibição da pesca, o valor económico que o meixão pode atingir, nomeadamente 

no mercado espanhol, é tal que a sua pesca vale o risco e irá continuar a valer (não 

esquecendo que estamos a falar de uma comunidade dominada pela “pesca 

subsistência” que tornam este tipo de actividade ainda mais apelativa). Assim, 

esta situação leva-nos a pensar se a co-gestão não poderá ser uma maneira de 

permitir a actividade de uma forma controlada e com um impacto menor e pelo 

menos conhecido. No entanto, a viabilidade de base científica de reabrir a pesca 

sem arriscar a sua sustentabilidade deve ser cuidadosamente verificada. Para 

além disso, a viabilidade política também deve ser verificada. 

 

Cenário 4 - Apanha do Percebe das Berlengas 

 

Durante as entrevistas foi mencionada a comunidade de pescadores do Baleal 

(localidade costeira de Peniche) que são os únicos que têm licenças para a apanha 

da Percebe (Pollicipes pollicipes, Gmelin, 1789) (Figura 18) na RN das Berlengas 

(Figura 19), apenas às terças, quartas e quintas-feiras (desde que não seja feriado) 

e com excepção dos meses de Agosto e Setembro.  

                                                           
43 Site TVI24. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 

http://www.tvi24.iol.pt/multimedia/oratvi/multimedia/imagem/id/13131107/550. 

44 Esta espécie está protegida pela Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora (CITES), ou seja, o comércio internacional está proibido 
e pertence ainda à Lista Vermelha dos Vertebrados da International Union for 
Conservation of Nature (IUCN). 
45 A pesca desta espécie está regulamentada por Planos de Gestão Nacionais dos Estados-
Membros da UE e partilhados entre Portugal-Espanha para a pesca do meixão no rio 
Minho. 

http://www.tvi24.iol.pt/multimedia/oratvi/multimedia/imagem/id/13131107/550


 

 

 
Figura 18 - Percebe. Fonte: Blogue Peniche Cultural46. 

Para além disso, falaram-nos também de vários estudos desenvolvidos pela 

ESTM sobre esta espécie, uns que abordariam as questões relacionadas com a 

exploração com propostas de medidas de gestão e outros mais focados na 

identificação bioquímica do que nos disseram ser “o melhor percebe nacional” 

para possível processo de certificação (possivelmente um DOP - Denominação de 

Origem Protegida). 

 

 
Figura 19 - Apanha do percebe nas Berlengas. Fonte: Site Gazeta das Caldas47. 

Este cenário parece-nos ter bastante viabilidade. No entanto, é necessário 

perceber se o nº de pescadores envolvidos realmente (sabemos que as licenças 

são 40) justifica um processo de co-gestão, bem como, conhecer em maior 

profundidade os estudos desenvolvidos pela ESTM, bem como as aplicações que 

daí têm resultado. Outra questão que é importante não esquecer é o facto desta 

actividade decorrer numa Área Marinha Protegida (AMP), o que sendo uma 

vantagem à partida pode trazer desvantagens por ser o local que tem mais 

conflitos assinalados e mais instituições com jurisdição e que, neste tipo de 

processo podem ser difíceis de lidar e gerir. 

 

                                                           
46 Blogue Peniche Cultural. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 

http://2.bp.blogspot.com/-

GZVvSbAs32s/UbEHQpA8aqI/AAAAAAAABkw/9f09JHCsmwA/s1600/percebes3.jpg. 

47 Site Gazeta das Caldas. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em:: 

http://www.gazetacaldas.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4323.jpg. 

http://2.bp.blogspot.com/-GZVvSbAs32s/UbEHQpA8aqI/AAAAAAAABkw/9f09JHCsmwA/s1600/percebes3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GZVvSbAs32s/UbEHQpA8aqI/AAAAAAAABkw/9f09JHCsmwA/s1600/percebes3.jpg
http://www.gazetacaldas.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_4323.jpg


 

 

Outro elemento relacionado com este cenário e que carece da nossa atenção no 

futuro é um debate entre mariscadores, cientistas e gestores com o título “Apanha 

do percebe em Portugal: unindo esforços para a sua gestão”, organizado pela 

Universidade de Évora e que decorreu em dezembro de 2013 em Sines48. Os 

assuntos debatidos, as conclusões, acções estabelecidas, bem como as dinâmicas 

criadas entre os vários stakeholders irão ter que ser analisadas com muita atenção 

no futuro. 

 

Cenário 5 - Pesca da lagosta 

 

De acordo com as nossas entrevistas, esta pescaria da Lagosta (Palinurus elephas, 

Fabricius, 1787) (Figura 20) era muito rentável e importante até que esta espécie 

foi dizimada por “pescadores de fora”. No entanto, segundo as Tabela X e Tabela 

XI a lagosta é uma das espécies desembarcada com maior importância em termos 

de valor, tanto para a Nazaré como para Peniche. Há aqui alguma incongruência 

que só será possível de resolver ao perceber se a lagosta que é desembarcada foi 

pescada na zona. 

 
Figura 20 - Lagosta. Fonte: Site MasMar49. 

 

Para além disso e, segundo o que foi possível apurar, o elevado valor económico 

desta espécie leva a que tradicionalmente seja das pescarias que mais alimenta o 

mercado paralelo com “fuga à apoiem lota” a nível nacional, sendo que há uma 

grande lacuna em termos de dados biológicos numa gestão sustentada. Deste 

modo, e como foi referido anteriormente para o Cenário 1, um processo de co-

gestão nesta pescaria pode fortalecer a actividade (através do elevador valor da 

espécie), providenciar a continuidade, monitorização e gestão sustentável através 

da recolha de dados científicos para avaliação, bem como potenciar o 

envolvimento dos pescadores.  

 

Uma das vantagens referidas na Tabela XX é que este cenário esteja centrado 

numa só espécie. Sem dúvida que esta poderá ser uma vantagem porque pode 

                                                           
48 Site Percebes. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.percebes.uevora.pt. 
49 Site MasMar. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.masmar.net/var/masmar/storage/images/guias/especies/langosta-
palinurus-elephas/161956-1-esl-ES/Langosta-Palinurus-elephas_large.jpg. 

http://www.percebes.uevora.pt/
http://www.masmar.net/var/masmar/storage/images/guias/especies/langosta-palinurus-elephas/161956-1-esl-ES/Langosta-Palinurus-elephas_large.jpg
http://www.masmar.net/var/masmar/storage/images/guias/especies/langosta-palinurus-elephas/161956-1-esl-ES/Langosta-Palinurus-elephas_large.jpg


 

 

elevar as probabilidades de sucesso numa perspectiva de starting point, não 

sendo no entanto decisiva na análise de viabilidade de cenários para co-gestão. 

 

Os Cenários 1 e 5 podem estar relacionados, ou seja, em vez de se trabalhar com 

todas as pescarias de pequena escala na Nazaré como foi sugerido no Cenário 1, 

seria possível restringir a co-gestão à pesca da lagosta. 

 

Cenário 6 - Sardinha / certificação 

 

A perda da certificação segundo o standard MSC da pesca portuguesa (Figura 21) 

da sardinha (Sardina pilchardus, Wlabaum, 1792) (Figura 22) em 2014 pode ser 

uma oportunidadeara reforçar o modelo de co-gestão que tem sido efectuada até 

ao momento para esta pescaria. O facto de todo o processo de certificação ter sido 

liderado por personalidades locais (sendo que até a entidade nacional que 

aglutina as OPs nacionais envolvidas tem sede em Peniche) é importante referir, 

uma vez que apesar das motivações económicas demonstraram uma consciência 

ambiental elevada e reconhecerem as vantagens de uma gestão sustentada em 

dados científicos que pretendem monitorizar a sustentabilidade da exploração. 

 

 
Figura 21 - Traineira da sardinha de Peniche. Fonte: Site Panoramio50. 

No entanto, existe um factor muito importante que enfraquece esta proposta e 

que está relacionado com a certificação ser nacional num stock que é partilhado 

pela frota nacional de cerco. 

 

                                                           
50 Site Panoramio. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1159595.jpg. 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/1159595.jpg


 

 

 
Figura 22 - Sardinha. Fonte: Site FishAlex51. 

 

Cenário 7 – Pesca da dourada e do robalo na Ilha das Berlengas 

 

Durante as entrevistas que foram efectuadas para o projecto foi referido que 

existe um grupo de pescadores profissionais (normalmente jovens) que partem 

do Porto de Peniche em embarcações de pequenas dimensões e que se dirigem 

sozinhos (ou só cim mais um companheiro) para a Ilha das Berlengas com o 

intuito de pescar douradas (Sparus aurata) e robalos (Dicentrarchus labrax). 

 

As informações que nos foram dadas vão no sentido de os exemplares capturados 

atingirem grandes dimensões (Figura 23) e que, dado o seu elevado valor 

económico, são muitas vezes vendidos directamente a restaurantes. 

                                                           
51 Site FishAlex. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em:: 
http://4.bp.blogspot.com/_TzaE9YT0B8k/S8TpVuUPHqI/AAAAAAAAAGw/m35sdz56
2L0/s320/SARDINHA++PENICHE.jpg. 

http://4.bp.blogspot.com/_TzaE9YT0B8k/S8TpVuUPHqI/AAAAAAAAAGw/m35sdz562L0/s320/SARDINHA++PENICHE.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_TzaE9YT0B8k/S8TpVuUPHqI/AAAAAAAAAGw/m35sdz562L0/s320/SARDINHA++PENICHE.jpg


 

 

 
Figura 23 - Exemplo de pescaria de Robalo (Dicentrarchus labrax) na Ilha das Berlenga. Fonte: Site Big 

Game52. 

 

Dado que esta pescaria está a ser desenvolvida numa área protegida de alto valor 

ecológico sem qualquer controlo ou regulamentação especifica. Desta forma, 

seria muito favorável para a sustentabilidade destes recursos que fosse possível 

identificar estes pescadores e envolvê-los na construção de medidas de gestão de 

forma a manter a actividade. 

 

Cenário 8 – Pesca da Raia Curva 

 

A pesca da Raia Curva (Raja undulata) (Figura 24 - Imagem da Raia Curva (Raja 

undulata). Fonte: Ictio Term.Figura 24) está proibida em Portugal por 

regulamentação europeia uma vez que é considerada uma espécie vulnerável53. 

Desta forma, o ICES recomenda que não deve haver pesca dirigida a esta espécie 

e devem ser tomadas medidas para reduzir as capturas acessórias apesar do 

tamanho do stock e da pressão da pesca serem desconhecidos54. 

 

                                                           
52 Site Big Game [Consultado em 5 de janeiro de 2015]. Disponível em: 
http://biggame.paginas.sapo.pt/epopeias_de_pesca.htm  
53 Regulamento (CE) Nº43/2009 do Conselho de 16 de Janeiro de 2009 [Consultado em 
28 de janeiro de 2015]. Disponível em: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF  
54 ICES Popular Advice [Consultado em 28 de janeiro de 2015]. Disponível em: 
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/rju-
9a_popular.pdf  

http://biggame.paginas.sapo.pt/epopeias_de_pesca.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/rju-9a_popular.pdf
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/rju-9a_popular.pdf


 

 

 
Figura 24 - Imagem da Raia Curva (Raja undulata). Fonte: Ictio Term55. 

 

Durante as entrevistas efectuadas no âmbito deste projecto foi referido que não 

existe informação ou evidência de declínio na população desta espécie e que não 

houve nenhuma avaliação do impacto socioeconómico deste regulamento. Assim, 

a CAPA e o IPMA resolveram unir esforços para recolher dados que melhor 

caraterizassem a população de R. undulata existente no eixo Peniche-Nazaré. 

Dado o envolvimento e interesse tanto de pescadores como cientistas e havendo 

dados que permitam perceber a população local, achamos que a co-gestão poderia 

ser uma medida muita eficaz na criação e cumprimento de regras que visassem a 

exploração do recurso assegurando a sua sustentabilidade a longo prazo. Para 

isto, é muito importante que a viabilidade de base científica de reabrir a pesca 

sem arriscar a sua sustentabilidade seja cuidadosamente verificada. 

 

TIPOLOGIA 3 – Área geográfica 

 

Cenário 9 - Reserva Natural das Berlengas 

 

Como já foi referido no Cenário 4, o facto de haver actividade pesqueira (não só 

de apanha de percebes mas segundo as entrevistas efectuadas também de pesca 

com armadilhas de gaiola, palangre, cerco e pesca desportiva o que poderá 

envolver um número considerável de pescadores) numa AMP serve por si só de 

base para projectar um cenário de co-gestão. No entanto, como também foi 

referido, é a área onde foram identificados mais conflitos e mais instituições com 

jurisdição e que poderiam dificultar o processo à partida. 

 

Relativamente aos conflitos existentes, na bibliografia analisada verificou-se que 

na área existiriam dois grandes tipos de conflitos: capacidade de carga do nº de 

pessoas na área protegida e fraca vigilância do cumprimento efectivo das regras 

estabelecidas. Estes dois conflitos estão relacionados com o facto de ser uma área 

com actividades variadas (Figura 25), onde obviamente se enquadra a pesca. 

Assim, apesar de nos ter sido dito em entrevista que “parece ser uma reserva bem 

concebida (…) onde está defendido o que é possível defender não prejudicando 

muito a pesca”, há que ter este facto em conta. 

                                                           
55 Site Ictio Term [Consultado em 5 de janeiro de 2015]. Disponível em: 
http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=30  

http://www.ictioterm.es/nombre_cientifico.php?nc=30


 

 

 

 
Figura 25 - Variadas actividades lúdicas desenvolvidas na área da RN Berlengas. Fonte: Site Atlantic 

Safaris56. 

Relativamente ao possível conflito pescas – conservação da natureza nesta área 

protegida, está neste momento a decorrer o projecto LIFE+ MarPro (referido 

anteriormente) cujo um dos principais objectivos é precisamente “reduzir os 

conflitos entre pescas e espécies de cetáceos e aves marinhas implementando 

soluções relativas a captura acidental e depredação, assim como perceber as 

complexas relações entre a exploração de espécies pelágicas de peixe e a 

conservação de espécies protegidas”57. Uma das áreas de actuação do projecto é a 

área do Arquipélago das Berlengas, podendo ter informação científica relevante 

que possa enriquecer este cenário. 

 

Cenário 10 - Lagoa de Óbidos 

 

A Lagoa de Óbidos é uma área geográfica bem delimitada (Figura 26) com 

características ecológicas muito próprias, tal como ser uma maternidade 

importante (Figura 27) para as espécies marinhas das zonas adjacentes. Para 

além disso, apresenta um nº de licenciamentos para a pesca variada e 

considerável (ver Tabela XII), o que pressupõe uma actividade pesqueira activa. 

Para além disso, não são conhecidos planos de gestão para a zona. Desta forma, 

parece-nos ser um cenário com potencialidade para um processo de co-gestão. 

 

                                                           
56 Site Atlantic Safaris. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em:: 

http://www.atlanticsafaris.com/imagens/img01a.jpg. 

57 In: Site Projecto MarPro. [Consultado em 11 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://marprolife.org/index.php/pt/project#.VGIUgjSsVmY. 

http://www.atlanticsafaris.com/imagens/img01a.jpg
http://marprolife.org/index.php/pt/project#.VGIUgjSsVmY


 

 

 
Figura 26 - Fotografia aérea da Lagoa de Óbidos. Fonte: Blogue Gonzas58. 

No entanto, não conseguimos obter até ao momento informação, quer através de 

pesquisa quer através de entrevistas, que nos ajudasse a compreender melhor 

este possível cenário pelo que ainda existem muitas dúvidas e lacunas do 

conhecimento a resolver. 

 

                                                           
58 Blogue Gonzas. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 

http://gonzas.files.wordpress.com/2008/02/foz-arelho.jpg. 

http://gonzas.files.wordpress.com/2008/02/foz-arelho.jpg


 

 

 
Figura 27 - Principais espécies da Lagoa de Óbidos. Fonte: SIte de Santa Maria - Óbidos59. 

Cenário 11 - Canhão Submarino da Nazaré 

 

Durante a maior parte das entrevistas já efectuadas foi-nos possível perceber que 

quando perguntávamos elementos relativos à consciência ambiental dos actores 

envolvidos nas actividades marítimas, os surfistas eram imediatamente referidos 

ou identificados. Falaram-nos inclusivamente da relação familiar directa de 

alguns empresários do surf com pescadores locais e como seria benéfico poder 

usufruir desta actividade numa lógica de sustentabilidade dos oceanos. 

 

O Canhão Submarino da Nazaré tem sido mundialmente divulgado pelo surfista 

de ondas gigantes Garrett McNamara mas não é só por isso que é conhecido. A 

comunidade científica tenta estudar as suas características e dinâmica, sendo 

impossível contornar a sua importância ecológica para as espécies da zona e por 

consequência para a toda a actividade pesqueira que aí se desenvolve (Figura 28). 

                                                           
59 Site Santa Maria - Óbidos. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.santamaria-obidos.com/lagoa/lagoa.html. 

http://www.santamaria-obidos.com/lagoa/lagoa.html


 

 

 
Figura 28 - Área das embarcações de pesca na zona do Canhão Submarino da Nazaré. Fonte: Site Outside 

Online60. 

Desta forma, e apesar de nos parecer um cenário muito ambicioso dada a sua 

dimensão e o elevado nº de processos que envolve, após recolher informação mais 

detalhada da frota que ali opera bem como dos estudos científicos já realizados, 

poderia ser uma hipótese com viabilidade de co-gestão que juntaria a vertente da 

pesca e a do surf, numa lógica que deveria ser explorada posteriormente em 

conjunto com os interessados. 

 

 

Para terminar a análise dos cenários convém referir que o MSC apresenta um 

programa regional de pré-avaliação das pescarias de pequena escala para 

certificação que poderá ser pensado para aplicação nesta área. O projecto 

Inshore61 em Inglaterra aplicou esta lógica geográfica e utilizou o standard MSC 

como ferramenta de análise / diagnóstico em 450 pescarias que operam a menos 

de 6 milhas da costa com um custo que foi maioritariamente suportado pela EU. 

Pelo que conseguimos apurar existe um processo semelhante a ser desenvolvido 

na Austrália62. Depois destas pré-avaliações é possível aplicar os Fishery 

                                                           
60 Site Outside Online. [Consultado em 12 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://1.bp.blogspot.com/-
7QtWcwEiCIg/U1vXE3sAucI/AAAAAAAAQPA/9fZKsqvcr1M/s1600/naza.jpg. 
61 Site SeaFish. [Consultado em 11 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/project-inshore  
62 Site WAMSC. [Consultado em 11 de novembro de 2014]. Disponível em: 
http://www.wamsc.com.au/msc_plan/what_is_wa_s_msc_plan_.phtml. 

http://1.bp.blogspot.com/-7QtWcwEiCIg/U1vXE3sAucI/AAAAAAAAQPA/9fZKsqvcr1M/s1600/naza.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7QtWcwEiCIg/U1vXE3sAucI/AAAAAAAAQPA/9fZKsqvcr1M/s1600/naza.jpg
http://www.seafish.org/industry-support/fishing/project-inshore
http://www.wamsc.com.au/msc_plan/what_is_wa_s_msc_plan_.phtml


 

 

Improvement Project (FIP) ou a Benchmarking tool que define objectivos mais 

claros no tempo para os FIP. Para avançar com este tipo de processos é preciso 

um grande apoio financeiro como um sério envolvimento dos stakeholders bem 

como um suporte científico sólido que sustente o real cumprimento dos requisitos 

de sustentabilidade que permitem aceder a esta certificação. This might 

represent an opportunity for future synergies between co-management and the 

MSC project. 

 



 

Tabela XX – Análise comparativa de cenários potenciais para a co-gestão da actividade pesqueira no eixo Peniche-Nazaré. 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 

Artes de pesca 

Cenário 1 
Pequena 
pesca / Pesca 
local na 
Nazaré 

- Grande 
fragilidade e 
mais 
necessidade de 
organização e 
empowerment 
 

- Muito vago, com 
necessidade de 
definição 
geográfica ou 
pescaria 
- Complexidade, 
devido à alta 
diversidade de 
pescarias 
- Falta de 
representatividad
e pelas 
associações 
existentes 
- Pouca 
consciência 
ambiental dada a 
necessidade de 
ganhos 
económicos para 
sobreviver 

Não tem 
(a confirmar) 

- CAPA 
- Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 
- GAC Oeste 
- CM Nazaré 
- Pescadores não 
inscritos em 
associações 
- ESTM 
- IPMA 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores 

- Composição 
da frota (nº 

de 
embarcações 
por arte de 

pesca) 
- Regras de 

gestão 
existentes 

- Temos dados 
do nº de 

licenças por 
artes de pesca 

(ver Tabela 
XII) 

- Possibilidade 
de relacionar 

com o Cenário 5 

Cenário 2 
Melhoria da 
pescaria do 
peixe para 
secar da 
Nazaré 

- Espécies 
pelágicas 
capturadas por 
cerco ou candil 
- Necessidade de 
melhorar 
condições de 
higiene 

- Certificação que 
está pensada não 
tem preocupações 
ambientais ou 
plano de gestão 

Não tem 
(a confirmar) 

- CM Nazaré 
- OPCentro 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IPMA 
- DGRM 
- Comerciantes 
de peixe seco na 
Nazaré 

- Planos ou 
medidas de 

gestão 
- 

Característica
s da frota 

- Avaliação 
dos 

elementos 

- Pode 
representar uma 

oportunidade 
para mostrar as 
vantagens da co-

gestão a curto 
prazo. 



 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
- Valorização de 
um produto 
local com 
potencial 
gourmet 
- Interesse 
actual de alguns 
chefs 
- Oportunidade 
em curso com a 
possibilidade de 
uma certificação 
que pode ser 
estendida à área 
ambiental 

- Associação de 
comerciantes 
- Grossistas / 
retalhistas 
- “Maria da 
Nazaré” (marca 
local) 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

que possam 
melhorar a 

pescaria 
- Necessidade 
de conhecer o 

estado do 
stock 

- Necessário 
conhecer o 

estado do stock  
- Muito 

importante o 
estabelecimento 
de um Plano de 

Gestão. 

Espécie 

Cenário 3 
Pesca do 
Meixão no 
rio Alcoa por 
pescadores 
da Nazaré 

- Enguia é 
espécie 
protegida com 
plano de gestão 
- Apesar da 
pesca ser 
proibida 
continua a ser 
feita e o meixão 
continua a ser 

- Pesca 
completamente 
proibida 

Medidas para a 
recuperação da 

unidade 
populacional63 

- Pescadores de 
meixão 
- Capitania da 
Nazaré 
- CM Nazaré 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- FCUL 
- DGRM 

- Estado de 
gestão na UE 

e Portugal 
- Real estado 
das unidades 
populacionais 

- Verificar 
aplicabilidade 

ao nível 
político 

- É necessário 
assegurar que a 
co-gestão seria 
compatível com 

a 
sustentabilidade 

da enguia 
- Seguida de 

confirmação da 

                                                           
63 Regulamento (CE) Nº 1100/2007 do Conselho de 18 de Setembro de 2007 - Estabelece medidas para a recuperação da unidade populacional de enguia europeia: 
http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=241974&att_display=n&att_download=y. 

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=241974&att_display=n&att_download=y


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
consumido 
(mais em 
Espanha) 

- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

- Nº de 
Pescadores 
envolvidos 

sua viabilidade 
política 

Cenário 4 
Apanha do 
Percebe das 
Berlengas 

- Estudos da 
ESTM para 
implementação 
de medidas de 
gestão 
- Estudos da 
ESTM para 
valorização com 
análises 
bioquímicas 
- Áreas 
geográfica bem 
definida 
- Comunidade 
piscatória com 
licenças apenas 
do Baleal (a 
confirmar) 

- Ser na RN 
Berlengas que 

está associada a 
conflitos de 

gestão e 
competências 

Regulamentação 
específica para a 

exploração64 

- Pescadores do 
Baleal 
(pertencem a 
alguma 
associação?) 
- ICNF 
- CM Peniche 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IO 
- Univ Évora 
- Projecto 
MarPRO 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 

- Confirmar 
se os 

pescadores 
são só do 

Baleal 
- Consultar 
estudos da 

ESTM sobre 
esta pescaria 

- Nº de 
pescadores pode 
ser insuficiente 

- Pode estar 
relacionado com 

Cenário 9 

                                                           
64 Portaria n.º 232/2011 de 14 de Junho: http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=306232&att_display=n&att_download=y  

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=306232&att_display=n&att_download=y


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
-40 Licenças 
anuais 
autorizadas 

Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

Cenário 5 
Pesca da 
lagosta 

- Apenas uma 
espécie – 
starting point 
- Stock em mau 
estado devido à 
sobrepesca 
- Grande valor 
económico 

- Grande lacuna 
do conhecimento 
- Indefinição da 
área de pesca 

Não tem 
(a confirmar) 

- CAPA 
- CM Peniche + 
CM Nazaré 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IPMA 
- CCMar 
- DGRM 
- Outras 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

- Medidas de 
gestão e 

necessidades 
potenciais 
- Saber de 

onde vem a 
lagosta 

descarregada 
actualmente 

- Definição da 
área de 

aplicação 
- Possibilidade 
de relacionar 

com o Cenário 1 

Cenário 6 
Sardinha / 
certificação 

- Consciência 
dos valores 
ambientais 

- Certificação ser 
nacional 

Plano de Gestão 
para a Pesca da 

Sardinha – 
(2012-2015)65 

- ANOPCerco 
- CM Peniche + 
CM Nazaré 
- GAC Oeste 

- É necessário 
clarificar os 
requisites 

para 

 Necessidade de 
explorar a sua 
viabilidade por 

se tratar de uma 

                                                           
65 Plano de Gestão para a Pesca da Sardinha – (2012-2015): http://www.dgrm.min-
agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=822169&att_display=n&att_download=y.  

http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=822169&att_display=n&att_download=y
http://www.dgrm.min-agricultura.pt/xeo/attachfileu.jsp?look_parentBoui=822169&att_display=n&att_download=y


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
- Localização da 
ANOPCerco e 
lideranças locais 
importantes no 
processo de 
certificação 
- Nova perda da 
certificação em 
2014 

- ESTM 
- IPMA 
- Representante 
do MSC 
- ONGAs 
nacionais 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

recuperar a 
certificação. 

pescaria de 
escala nacional 

Cenário 7 
Pesca de 
robalo e 
dourada na 
Ilha das 
Berlengas 

- Espécies 
costeiras de 
elevado valor 
comercial 
- Pesca numa 
área marinha 
protegida de 
uma forma 
desregulamenta
da 
 

- Grande 
dificuldade em 
identificar os 
pescadores 
envolvidos 

Plano de 
Ordenamento da 
RN Berlengas66 

com regras 
específicas para a 

pesca 

- ICNF 
- IPMA 
- CM Peniche 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- Projecto 
MarPRO + Life 
Berlengas 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 

- 
Identificação 

dos 
pescadores 
envolvidos 

- Dado o valor 
encónomico 

desta pescaria 
cujas capturas 

muitas vezes são 
vendidas em 

mercado 
paralelo poderá 

haver 
dificuldade em 

                                                           
66 Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2008. D.R. n.º 228, Série I de 2008-11-24: 
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/11/22800/0839708411.pdf   

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/11/22800/0839708411.pdf


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

envolver os 
pescadores 

Cenário 8 
Pesca da 
Raia Cuva 

- Interesse e 
envolvimento 
dos pescadores 
- Interesse e 
envolvimento 
dos cientistas 

- Espécie 
considerada 
vulnerável 
(apesar da falta de 
dados científicos) 

- Proibição da 
pesca67 

- Conselho 
científico do 

ICES68 

- CAPA 
- CM Peniche + 
CM Nazaré 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IPMA 
- CCMar 
- DGRM 
- Outras 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

- Dados 
científicos 

para 
caracterizaçã
o da espécie 
localmente 

(em 
desenvolvime

nto em 
projecto 

conjunto do 
IPMA e 
CAPA) 

 

                                                           
67 Regulamento (CE) Nº 43/2009 do Conselho de 16 de Janeiro de 2009: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF  
68 http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/rju-9a_popular.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:022:0001:0205:PT:PDF
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/Popular%20advice/rju-9a_popular.pdf


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 

Área geográfica 

Cenário 9 
Reserva 
Natural das 
Berlengas 

- Área protegida 
- Má articulação 
/ funcionamento 
do Conselho 
estratégico 
- Já existem 
alguns esforços 
neste sentido 
(ICNF / 
Biosfera) 

- Os conflitos 
existentes, bem 
como o grande nº 
de entidades 
competentes 
dificultarem o 
normal 
desenvolvimento 
do processo  

Plano de 
Ordenamento da 
RN Berlengas69 

com regras 
específicas para a 

pesca 

- ICNF 
- CM Peniche 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- Projecto 
MarPRO + Life 
Berlengas 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

-Perceber se 
os conflitos 
existentes 
incluem a 
actividade 
pesqueira 

- Nº de 
pescadores 
envolvidos 
- Dados da 

frota 
pesqueira que 
opera na área 

- A possibilidade 
de melhorar as 
pescas numa 

reservas 
marinha 

aumenta o seu 
interesse, apesar 
de poder ter um 

nível de 
dificuldade 

elevado devido 
aos conflitos já 

existentes. 
- Possibilidade 
de elaborar um 
plano de gestão 
adequado para 

as pescas 
aumentarem a 

eficiência da RN  
- Pode estar 

relacionado com 
Cenário 4 

Cenário 10 
Lagoa de 
Óbidos 

- Área 
delimitada 
geograficamente 
- Características 
muito próprias 

- Muitas lacunas 
do conhecimento 

Não tem 
(a confirmar) 

- CM Caldas da 
Rainha 
- Obidos.Com - 
Associação 
Empresarial do 

-Necessidade 
de conhecer 

bem as 
característica

s da frota 

- Caso 
interessante: 

bom equilibro 
entre área bem 

delimitada, 

                                                           
69 Resolução do Conselho de Ministros n.º 180/2008. D.R. n.º 228, Série I de 2008-11-24: 
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/11/22800/0839708411.pdf   

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/11/22800/0839708411.pdf


 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
- Habitats de 
peixes 
fundamentais 
para a pesca 
- Pressão 
turística 
- Elevado nº de 
licenças 

Concelho de 
Óbidos 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IPMA 
- DGRM 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 
+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

(artes de 
pesca e nº de 
embarcações)
porque o nº 

de licenciados 
pode não ser 
representativ

o 
-Necessidade 
de conhecer 

bem as 
medidas de 
gestão em 

vigor. 
- Melhorar a 
identificação 

de 
stakeholders, 
nomeadamen

te os 
cientistas 

possível 
interação entre 
pescadores e o 

nº de 
pescadores.  

- Temos dados 
do nº de 

licenças por 
artes de pesca 

(ver Tabela 
XII) 

Cenário 11 
Canhão 
Submarino 
da Nazaré 

- Área 
delimitada 
geograficamente 
- Grande 
responsável pela 
biodiversidade 
circundante 
- Com 
características 
muitos 
especificas 

- Muitas lacunas 
do conhecimento 

Não tem 
(a confirmar) 

- CM Peniche + 
CM Nazaré 
- GAC Oeste 
- ESTM 
- IPMA 
- DGRM 
- Associações de 
surf 
- Outros 
representantes do 
sector: OPCentro 

-Necessidade 
de conhecer a 

frota  
- Estudos 
relevantes 

para justificar 
a sua 

importância 
para as 

- Este é um caso 
muito 

interessante, 
mas 

provavelmente 
melhor para a 

segunda fase por 
ser demasiado 

ambicioso.  
- Possibilidade 
de relacionar 



 

 

Tipo Cenário 
Análise Planos de 

gestão 
Stakeholders a 

envolver 
Elementos 

em falta 
Comentários 

Prós Contras 
- Interesse 
crescente na 
zona (começou 
com o surf de 
ondas gigantes 
que lá existem) 
- Surf tem 
preocupações 
ambientais que 
podem servir de 
base de trabalho 
- Muitos 
surfistas locais 
com familiares 
da pesca 

+ AMAP + 
Sindicato dos 
Pescadores + 
CAPA + 
Associação de 
Armadores e 
Pescadores da 
Nazaré 

unidades 
populacionais  
- Medidas de 

gestão.  
- Perceber a 

possível 
expansão da 

RN Berlengas 
ao Canhão 

consciência 
ambiental do 

surf com pesca 
- Possibilidade 
de relacionar a 

importância 
biológica deste 

ecossistema 
para a pesca 

regional 

 



 

 

A identificação de stakeholders, bem como de conflitos e 

oportunidades/potencialidades são uma fase crucial no início da construção 

de qualquer processo participativo. Mais especificamente num processo de co-

gestão esta fase tenta responder às quais questões que lhe são centrais e que são 

“O que gerir? E com quem gerir?”. 

Desta forma, obtemos cenários potenciais que durante o processo de co-gestão, 

irão servir de base para o desenvolvimento do processo participativo, sendo 

discutidos, analisados e eventualmente legitimados ou até recusados, visando 

uma proposta que seja reconhecida por todos os envolvidos. 

Uma vez que a co-gestão é tida como uma peça-chave na gestão sustentável 

das pescas, esta tem que assentar na consciência ambiental dos seus 

intervenientes. Assim, apesar de ser aceite a importância que o factor económico 

tem na tomada de decisão da actividade pesqueira (seja de gestão, politica ou nas 

operações de pesca) é necessário não só procurá-la nos vários stakeholders, como 

potenciá-la e fazer com que sirva de base não só na gestão do presente como na 

elaboração de estratégias futuras. Para além disso, é importante fazer com que 

todos os stakeholders sintam esta preocupação como sua e da sua actividade, 

tornando-a algo palpável, real e aplicável. 

Apesar de ser uma preocupação comum a este tipo de reuniões nomeadamente 

com as realizadas com o sector das pescas, é necessário ter em conta que o seu 

ambiente deve ser informal com uma abordagem muito pragmática, 

com o intuito de dar resposta às queixas existentes que estejam relacionadas com 

os temas em debate.  

Para além disso, é importante não esquecer a importância do sentimento de 

representatividade na construção de um discurso colectivo. Com um 

nível de representatividade elevado, poderá ser possível construir o processo de 

co-gestão apenas com representantes mas para isso é necessário trabalhar antes 

com os pescadores em grupo de forma a perceber se estes reflectem realmente o 

colectivo de uma forma real. 

Na maior parte dos processos públicos existem várias questões que muitas vezes 

não são debatidas às claras com todos os interessados, levando a que exista 

desinteresse, existência de conflitos e a construção de mitos. Desta forma, a 

transparência do processo de co-gestão tanto em termos processuais como em 

termos de regras ou decisões tem que existir e ser devidamente trabalhada e 

divulgada entre os interessados. 

A credibilidade de todo o processo não se prende apenas com a sua transparência 

mas também com a correcta aplicação de dados científicos. Assim, é 

importante ouvir o sector e aplicar informação recebida por estes mas também 

confirmá-la com estudos científicos. Desta forma, durante a construção do 

processo de co-gestão deve haver a definição de regras conjuntas que 

sejam apropriadas e aceites por todos e que mostrem uma corroboração 



 

 

científica. Desta forma, a situação ideal num processo deste género será o 

desenvolvimento de trabalho em terra com os stakeholders e o desenvolvimento 

de trabalho no mar com a recolha de informação considerada necessária para a 

tomada de decisão. Acrescentaria ainda que este trabalho cientifico só terá a 

ganhar se for desenvolvida em parceria com os pescadores que conhecem a 

actividade, bem como os seus problemas e nuances, melhor que ninguém. Daqui 

resultará uma colaboração, essencial para este processo, entre os pescadores e os 

cientista e onde poderá haver espaço, entre outras coisas, para a integração do 

Local Ecological Knowledge (LEK). 

Após a definição de regras, é necessário definir como é que essas regras 

serão monitorizadas / fiscalizadas e qual a melhor maneira de penalizar 

todos os que não cumprirem as regras estabelecidas em conjunto. 

Do que foi apurado localmente e dadas as diferenças que existem entre os dois 

portos principais, Peniche e Nazaré, seria importante que as primeiras 

reuniões fossem efectuadas de forma separada.  

Para além disso, verificou-se que na Nazaré existem dois factores que não podem 

ser esquecidos de maneira nenhuma no delineamento do processo participativo.  

Desta forma, o facto das várias associações de pescadores terem sede em Peniche 

com delegações na Nazaré, conjugada com a indiscutível superior importância 

actividade piscatória em Peniche que na Nazaré, faz com que o movimento 

associativo seja muito mais activo em Peniche. Logo, ao longo do tempo têm 

ocorrido variadas situações relacionadas com iniciativas da responsabilidade das 

associações que não têm tido a mesma dimensão num local e noutro. Não é de 

estranhar por isso, que cerca de 1/3 dos pescadores nazarenos não 

estejam inscritos em nenhuma associação. Esta questão traz um problema 

acrescido que está relacionado com o facto de ser necessário trabalhar estes 

pescadores na construção de um discurso colectivo onde todos se identifiquem 

(o que normalmente é feito pelos representantes). 

Em todos os cenários seria necessário, mas na Nazaré em particular, devido à 

fraca organização associativa apostar na identificação de lideranças locais 

que muitas vezes funcionam informalmente. Assim, após a sua identificação é 

muito importante trazê-los para o processo e envolvê-los de uma forma activa 

para que outros pescadores também o façam. Para além de vantagens para o 

processo, esta medida visa trazer benefícios óbvios em termos de empowerment 

da comunidade. 

O outro factor está relacionado com o tipo de pesca que é efectuado na Nazaré. 

Apesar de termos observado que têm um valor médio muito semelhante ao de 

Peniche, existe mais pesca local e de menor escala. Em muitos casos, este tipo de 

pesca (e pelo o que foi apurado localmente, confirma-se ser o caso desta 

comunidade) pode englobar pescadores e respectivas famílias com um nível 

socio-económico muito baixo. Esta pesca de subsistência acaba por justificar uma 

consciência ambiental quase que inexistente devido à necessidade 

urgente de responder a necessidades básicas como o comer e ganhar algum 

dinheiro para sobreviver. 



 

 

 

Só para finalizar, achamos importante chamar a atenção que na perspectiva da 

WWF, uma verdadeira aproximação bottom-up da co-gestão, entende-a como um 

processo e não como um fim. Desta forma, esta fase preparatória de envolvimento 

dos stakeholders e de discussão de possíveis cenários para co-gestão, será 

desenvolvida fazendo escolhas que nos levem nesse sentido.  



 

 

 

Correia J.P.S (2009). Pesca comercial de tubarões e raias em Portugal. 

Universidade de Aveiro, Departamento de Biologia. Dissertação para a obtenção 

do grau de Doutorado em Biologia. Aveiro. 402p. 

Di Franco A., Bodilis P., Piante C., Di Carlo G., Thiriet P., Francour P. and Guidetti 

P. (2014). Fishermen engagement, a key element to the success of artisanal 

fisheries management in Mediterranean marine protected areas. MedPAN North 

Project. WWF-France. 135 pages.  

FAO (2008). The State of World Fisheries and Aquaculture 2008. Rome. 176p 

[Consultado em 30 de setembro de 2014]. Disponível em: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf.  

FAO (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014: Opportunities 

and challenges. Rome. 223p [Consultado em 30 de setembro de 2014]. Disponível 

em: http://www.fao.org/3/a-i3720e/index.html. 

Feijó D. (2013). Caracterização da pesca do Cerco na Costa Portuguesa. 

Dissertação de Mestrado apresentada em: Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Mestrado em Recursos de 

Biológicos Aquáticos, Departamento de Biologia. Porto. 92p. 

García-Allut A. (2009). From Centralised Management to Adaptative 

Comanagement: the experience of Lira (Galicia-Spain). Regional Fisheries 

Management Experience from local EU level, Brussels, 29/09/09. 

García-Allut A. et al. (2013). Co-management. Getting States and fishing sector 

to share responsibilities and dialogue on Sustainability of the Sea. First 

Symposium First Regional Symposium on Sustainable Small-Scale Fisheries in 

the Mediterranean and Black Sea, 27–30 November 2013, St. Julian’s, Malta. 

Gutierrez N.L., Hilborn R. and Defeo O. (2011). Leadership, social capital and 

incentives promote successful fisheries. Nature, Vol. 470: 386-389pp. 

Gutierrez N.L. (w/ date). Management and co-management options for small-

sclae fisheries in the Mediterranean and Black Sea. General Fisheries 

Commission for the Mediterranean. Thematic session II. Draft prepared by 

Nicolas L. Gutiérrez. 37p. 

Gutierrez N.L. (2013). Co-management options for small scale fisheries in the 

Mediterranean and Black Sea. First Symposium First Regional Symposium on 

Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea, 27–30 

November 2013, St. Julian’s, Malta. 

Henriques A.C.S. (2010). No princípio estava o mar – Peniche: O património 

cultural, o turismo e o mar. Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra. Dissertação para obtenção do grau de Mestre em 

Lazer, Património e Desenvolvimento. Coimbra. 184p. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3720e/index.html


 

 

INE (2011). Censos 2011 - XV Recenseamento Geral da população e V 

Recenseamento Geral da Habitação. Site Censos 2011. [Consultado em 11 de 

agosto de 2014]. Disponível em: http://censos.ine.pt/  

INE/DGRM (2014). Estatísticas da Pesca 2013. INE/DGRM. Site INE. 

[Consultado em 15 de agosto de 2014]. Disponível em: 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLIC

ACOESpub_boui=210756920&PUBLICACOESmodo=2 

Lleonart J., Demestre M., Martín P., Rodón J., Sainz-Trápaga S., Sánchez P., 

Segarra I. and Tudela S. (2014). The co-management of the sand eel fishery of 

Catalonia (NW Mediterranean): the story of a process. The Ecosystem Approach 

to Fisheries in the Mediterranean and Black Seas, J. Lleonart and F. Maynou 

(eds). Scientia Marina, 78S1: 87-93pp. 

Muller V.A.P.V. (2014). Perceções e Racionalidades sobre as Alterações 

Climáticas, entre Pescadores da Pesca Artesanal Local e Costeira. Universidade 

Aberta. Dissertação de Mestrado em Cidadania Ambiental e Participação. Lisboa. 

138p. 

Oliveira J.C. (2010). Migrações paralelas em Peniche: economia política da 

produção e consumo da sardinha. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, Departamento de Antropologia. Disertação de 

Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo. Lisboa. 175p. 

POEM – Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (2011). Vol. 5 - Relatório de 

Diagnóstico e Fundamentação Técnica da Proposta de POEM. Tomo 1 - Estudos 

de Caracterização. Ministério da Agricultura, Mar, ambiente e Ordenamento do 

Território. 279p. Site DGPM. [Consultado em 19 de agosto de 2014]. Disponível 

em: 

http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/POEM_Volume5_Tomo1_Estudos

Caracterizacao.pdf 

Rodrigues V. & Direitinho F. (2001). Chapter 8 – Coming to terms with 

globalization in Portugal. In: Globalism, Localism, and Identity: Fresh 

Perspectives on the Transition to Sustainability. Timothy O'Riordan (Ed). Earthscan, 

Business & Economics: 154-184pp70. 

Sainz-Trapaga S. (2012). Reaching sustainable fisheries by engaging stakeholders 

through co-management. Fisheries Workshop, Split, 31 January – 1 February 

2012. 

Sainz-Trapaga S. (2014). Cogestion: l’approche participative et le rôle de la 

société civile pour garantir le futur durable de la pêche et des pêcheurs. Approche 

                                                           
70Site Google books. [Consultado em 6 de agosto de 2014]. Disponível em: 

http://www.google.pt/books?hl=en&lr=&id=DI4i4sd32O0C&oi=fnd&pg=PR7&

dq=Peniche+fisheries&ots=pXPmEZmHLb&sig=jcYQjzUrCCbm8aC7JnmePD7

SsmA&redir_esc=y#v=onepage&q=Peniche%20fisheries&f=false 

http://censos.ine.pt/
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=210756920&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=210756920&PUBLICACOESmodo=2
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/POEM_Volume5_Tomo1_EstudosCaracterizacao.pdf
http://www.dgpm.mam.gov.pt/Documents/POEM_Volume5_Tomo1_EstudosCaracterizacao.pdf
http://www.google.pt/books?hl=en&lr=&id=DI4i4sd32O0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Peniche+fisheries&ots=pXPmEZmHLb&sig=jcYQjzUrCCbm8aC7JnmePD7SsmA&redir_esc=y#v=onepage&q=Peniche%20fisheries&f=false
http://www.google.pt/books?hl=en&lr=&id=DI4i4sd32O0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Peniche+fisheries&ots=pXPmEZmHLb&sig=jcYQjzUrCCbm8aC7JnmePD7SsmA&redir_esc=y#v=onepage&q=Peniche%20fisheries&f=false
http://www.google.pt/books?hl=en&lr=&id=DI4i4sd32O0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Peniche+fisheries&ots=pXPmEZmHLb&sig=jcYQjzUrCCbm8aC7JnmePD7SsmA&redir_esc=y#v=onepage&q=Peniche%20fisheries&f=false


 

 

socio-économique de la pêche et de l’aquaculture et les projets intégrés: un outil 

d’aide à la décision, Jijel, Algeria, 20-21 Janvier 2014. 

SEEA/Gulbenkian (s/data). “State of the art in applying systems approach to the 

measurement of ecosystems.” (documento fornecido pela Gulbenkian). 

 

Vasconcelos L., Pereira R.M.J., Caser U., Gonçalves G., Silva F. e Sá R. (2013). 

MARGov – Setting the ground for the governance of marine protected areas. 

Ocean & Coastal Management, Volume 72: 46–53pp. 

WWF (2011). Global Position Paper on Fishery Rights-Based Management. 

Position Statement. Smart Fishing Initiative. 6p. 

file:///C:/Users/Rita/Downloads/rbm_position_statement_final_oct_28_201

1.pdf (consultado a 24/09/2014). 

WWF (2014). Living Planet Report 2014: Species and spaces, people and places. 

176p [Consultado em 30 de setembro de 2014]. Disponível em: 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report

/   

file:///C:/Users/Rita/Downloads/rbm_position_statement_final_oct_28_2011.pdf
file:///C:/Users/Rita/Downloads/rbm_position_statement_final_oct_28_2011.pdf
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/


 

 

 

ADAPI - Associação dos Armadores das Pescas Industriais 

AMAP - Associação Armadores Pesca Centro 

AMP – Área Marinha Protegida 

ANOPCERCO - Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do 

Cerco 

CAPA - Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal CRL 

CCMar – Centro de Ciências do Mar 

CECAF - Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic 

CESAM - Centro de Estudos de Ambiente e Mar 

CFF – Comprimento Fora a fora 

CIEM – Conselho Internacional para a Exploração do Mar 

CM – Câmara Municipal 

DGRM – Direcção-Geral dos Recursos Marinhos 

DL – Decreto-Lei 

DOP - Denominação de Origem Protegida 

DR – Decreto Regulamentar 

ESTM - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FIP - Fishery Improvement Project 

GAC – Grupo de Acção Costeira 

gha - Hectare global (unidades da pegada ecológica) 

ha – Hectare (unidade de área) 

ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 

ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

IGO - Iniciativa Gulbenkian Oceanos 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

IO – Instituto de Oceanografia 



 

 

IOTC - Indian Ocean Tuna Commission 

IPL - Instituto Politécnico de Leiria 

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

IPTM - Instituto Portuário de Transporte Marítimo 

LEK – Local Ecological Knowledge 

LPI - Living Planet Index 

MARGov – Governança Colaborativa de Áreas Marinhas Protegidas 

MSC - Marine Stewardship Council 

N – Norte 

Naz - Nazaré 

NE – Nordeste 

NEAFC - North East Atlantic Fisheries Commission 

NUTS - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

ONG – Organizações Não-Governamentais 

OPCentro – Cooperativa da Pesca Geral do Centro, CRL 

OPs - Organizações de Produtores 

Pen – Peniche 

PENT - Plano Estratégico Nacional do Turismo 

POEM – Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo 

RCM – Resolução do Conselho de Ministros 

RN Berlengas – Reserva Natural das Berlengas 

SEEA - System of Environmental-Economic Accounting 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats analysis 

TAC - Total Admissível de Captura 

UE – União Europeia 

W - Oeste 

WWF – World Wide Fund For Nature 

ZEE – Zona Económica Exclusiva 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


