
Modernização tecnológica, simples e apelativa

à participação voluntária dos profissionais do

sector da pequena pesca e apanha;

Recolher informação georreferenciada das

principais artes de pesca operadas pela

pequena pesca e apanha em Portugal;

Conhecer a dinâmica da frota da pequena

pesca ao longo da costa portuguesa;

Identificar os principais pesqueiros explorados

pela pequena pesca e apanha;

Conhecer a distribuição espacial e temporal do

esforço de pesca exercido pela frota da

pequena pesca e pela atividade de apanha;

Promover uma gestão sustentável a longo

prazo dos recursos pesqueiros e da atividade

exercida pela frota da pequena pesca e pela

apanha;

Contribuir para o ordenamento e para a gestão

integrada do espaço marítimo de modo a

proteger os principais pesqueiros explorados

pela frota da pequena pesca e apanha.

Ajude-nos a ajudá-lo

Conhecer para proteger a

pequena pesca e a apanha!

Todos os dados obtidos são

tratados de forma 

confidencial e agregada! 

Contactos:
Suporte Técnico
E-mail: pescapanha@gmail.com

André Carvalho
E-mail: andre.carvalho@ipma.pt

Miguel Gaspar
E-mail: mbgaspar@ipma.pt

Centro de Olhão
Avenida 5 de outubro S/N
8700-305 Olhão Portugal Aplicação móvel

PescApanhaApoio:

Cofinanciado por:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha
https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha


• Clique em        se tiver de alterar a(s)

espécie(s) mais capturada(s) e/ou o peso

da(s) mesma(s).

• Clique em         para gravar e enviar a 

informação para o Centro de Operações do 

IPMA-Olhão.

Aceder a fotografias, músicas 

e vídeos e outros ficheiros no 

dispositivo

Aceder à informação de 

localização e utilização do 

sinal GPS

Aceder ao Wi-Fi ou aos 

Dados móveis

Alterar as definições do 

telefone para permitir a 

“Execução da App em 

segundo plano”

1º Descarregue a App

2º Permita à App

3º Insira os seus dados pessoais

4º Registe a pescaria

Preencher na primeira utilização:

• Primeiro nome

• Número de telemóvel

• Matrícula da embarcação de 

pequena pesca

• Licença de pesca apeada/apanha

Os seus dados devem estar sempre 

atualizados.

• Depois de entrar na aplicação, clique em 

“Iniciar” para começar a pescaria.

• Selecione o tipo de pesca que vai praticar:

Pequena pesca

Pesca apeada/apanha

• Selecione a(s) arte(s) de pesca que vai 

utilizar:

Pequena pesca – pode selecionar várias

artes.

Pesca apeada/apanha – só pode 

selecionar a arte  principal.

• Depois, clique em           para continuar.

• Clique em “ Iniciar pescaria”:

Pequena pesca - inicie no porto de pesca.                                 

Pesca apeada/apanha – inicie no local de 

apanha ou o mais próximo possível (ex: 

local da praia/falésia onde coloca os seus 

artigos pessoais). 

• Clique em “ Parar pescaria”:

Pequena pesca – termine no porto de 

pesca (pode ser um porto diferente do 

início).

Pesca apeada/apanha – termine no local 

de apanha ou o mais próximo possível.

• Selecione o intervalo de peso para essa(s)

espécie(s) e clique em “OK” para confirmar

a escolha.

• Se clicar em “Cancelar”, regressa à seleção 

da(s) espécie(s).

• Clique em “ Concluir” para findar o 

processo de registo da pescaria.

• Finalizada a pescaria, aconselha-se que 

desligue a App e só a volte a ligar na 

próxima pescaria evitando que a App 

permaneça em segundo plano e que consuma 

bateria desnecessariamente.

• Selecione a espécie ou as espécies mais 

capturadas.

• Pode selecionar até 3 espécies.

• Clique em “ Registar” para continuar

com o registo da pescaria.

• Se carregou por engano em “Parar

pescaria” e ainda continua a pescar, 

deve clicar em “    Retomar” para dar 

continuidade à pescaria.

A App só acede aos dados da aplicação.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha

