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Artigo 4.º alínea c) 
Contribuição para um 
melhor gestão ou 
conservação dos recursos 
biológicos marinhos 



Objetivos gerais 
 
- Caracterização da apanha ou pesca: estado da arte 

 
- Estudos de Biologia 

 
- Estudos de ecologia 

 
- Caracterização do estado dos recursos e potencial para apanha e pesca 
 
- Caracterização socioeconómica 

 
 

Artigo 4.º alínea c) Contribuição para um melhor gestão ou conservação dos 
recursos biológicos marinhos 

CRUSTAPANHA 



CRUSTAPANHA 
Levantamento das espécies capturadas 
: 

Pachygrapsus marmoratus Carcinus maenas 

Uca tangeri 
Eriphia verrucosa 



CRUSTAPANHA 
Caracterização da Apanha e da pesca (Estado da Arte): 

- sobrevivencia do isco/caranguejo e das capturas 
acessorias da pesca; memória descritiva da 
pesca/apanha (inclusive filme explicativo) 

 



CRUSTAPANHA 
Estudos de Biologia: 

- Tamanho de maturação/desova; Biometria 
(Comprimento; largura carapaça -Peso etc 

 

 

 

- Épocas de reprodução (apanha) e potencial 
reprodutivo  

- Estudo da biologia das populações (Biomassa 
disponível; estimar taxa de capturas) 

 



CRUSTAPANHA 
Estudos de Biologia: 

- Estudo da biologia das populações (Biomassa 
disponível permite estimar taxa de capturas) 

- verificar a capacidade de recuperação das 
populações 

 

´´Area de “NÃO PESCA” 
´´Area de “PESCA” 



CRUSTAPANHA 
Avaliação dos recursos – 
Dados da Pesca 

 

- Dados das capturas: Livro 
de pesca permitirá recolha 
de informação relativa ao 
esforço e rendimentos de 
pesca (Evolução mensal) 

 



CRUSTAPANHA 
Pescarias Experimentais 
(rendimentos por 
unidade de esforço de 
pesca) 

 Triagem dos indivíduos por espécies;  
 Identificação das espécies presentes nas 
capturas  
 Atribuição do grau de danificação 
Comp. Total; Altura; Espessura; Peso húmido 
do berbigão 



CRUSTAPANHA 
Caracterização sócio-
económica 



CRUSTAPANHA 

Gestão e  regulamentação da pesca do 
caranguejo; de que forma as medidas propostas 
afetam a componente socioeconómica 

Biologia Avaliação dos 
Recursos 

Caraterização 
socioeconómica 

Ecologia 

COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL/ASSOCI

AÇÕES PESCADORES 
Estado da arte 



COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL/ASSOCIAÇÕES PESCADORES: 
 
Associação dos Pescadores da Fuzeta (Fuzeta); Email: 
aapfuzeta@gmail.com 
Associação  Armalgarve Polvo (Quarteira); Email: 
associacaodopolvo@gmail.com 
 Cooperativa Formosa (Olhão); Email: coopformosa@gmail.com 
Vivmar Associação Viveiristas e  Mariscadores da Ria Formosa: Email: 
vivmar@sapo.pt 
Associação de Moradores da Ilha da Culatra ; Email: amic-
culatra@hotmail.com 
Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira-Quartpesca:; Email: 
quarpesca@gmail.com 
Associação de Armadores e Pescadores deTavira -; Email: aptav@sapo.pt 
DGRM – Direção Geral dos Recursos Maritimos;  
 
Ausentes 
OLHAOPESCA (confirmou que não vinha); Email:geral@olhaopesca.pt 
Associação de Pescadores Santo António de Arenilha - VRSA: Email: apescadoressaa@gmail.com 
associação de pescadores de Monte Gordo: Email: assocpescadores.montegordo@gmail.com 
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