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Aplicação móvel “PescApanha”: Conhecer para proteger a pequena pesca e a apanha! 

As pequenas pescarias e a atividade de apanha envolvem um grande número de 

pescadores e mariscadores, e apresentam elevada importância socioeconómica e 

cultural ao longo de toda a costa portuguesa. Estas atividades operam uma grande 

diversidade de artes de pesca e capturam um elevado número de espécies com alto valor comercial. 

No entanto, e apesar da sua importância, a informação de base sobre estas atividades é muito 

limitada ou mesmo inexistente, nomeadamente: número de dias de pesca, duração das operações 

de pesca e viagens, áreas de pesca e tipo de arte utilizada ao longo do ano. Esta informação é 

essencial, não só para gerir de forma sustentável a pequena pesca e apanha, bem como os recursos 

explorados, mas também os habitats, a biodiversidade marinha e o espaço marítimo. 

Com a aplicação móvel (App) PescApanha, pretende-se conhecer a distribuição espácio-temporal do 

esforço da pequena pesca e da apanha. Neste sentido, todos os pescadores e mariscadores estão 

convidados a usar voluntariamente esta App e contribuir com informação válida para a gestão e 

proteção dos principais pesqueiros. Toda a informação obtida através desta App é confidencial e os 

dados serão tratados de forma agregada.  

Política de privacidade 

Para o IPMA, a privacidade dos utilizadores da App PescApanha é da maior importância. A política de 

privacidade adotada visa a proteção de dados dos utilizadores de acordo com a legislação vigente 

sobre esta matéria. O utilizador deve ler a Política de Privacidade com atenção antes de concordar, 

fazer o download ou usar a aplicação. Este documento pode ser consultado em 

https://www.ipma.pt/resources.www/docs/pescapanha/2020_03_12_APP_PescApanha_Politica_de

_privacidade.pdf. 

Alguma dúvida ou sugestão sobre qualquer assunto relacionado com a App PescApanha, por favor 

entrar em contato através do endereço de e-mail da equipa de suporte técnico da aplicação 

pescapanha@gmail.com. 

Acerca da App PescApanha 

A App PescApanha está disponível para sistema Android e pode ser descarregada de forma gratuita 

na loja de aplicativos móveis Google Play.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/pescapanha/2020_03_12_APP_PescApanha_Politica_de_privacidade.pdf
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/pescapanha/2020_03_12_APP_PescApanha_Politica_de_privacidade.pdf
mailto:pescapanha@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
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Instalação da App PescApanha 

Na primeira utilização da App PescaApanha, e tal como acontece com outras aplicações, são 

necessárias algumas permissões. Para isso, o utilizador deve validar as mensagens que vão surgindo 

no ecrã (as mensagens e a respetiva sequência variam consoante a marca e modelo do telemóvel). 

Assim para uma correta instalação e funcionamento da App, o utilizador deve:  

“Permitir à App PescApanha aceder a fotografias, músicas e vídeos e outros 

ficheiros no dispositivo” 

Necessário para autorizar gravar e armazenar, numa pasta do seu telemóvel 

(criada automaticamente pela App), um ficheiro (csv) com os dados de cada 

pescaria e ainda possibilitar ao utilizador selecionar uma fotografia da galeria do 

seu telemóvel como imagem de perfil da App;  

“Permitir à App PescApanha aceder à informação de localização e utilização do sinal GPS” 

Necessário para autorizar a utilização do sinal de GPS e consequentemente a localização do 

telemóvel pela App, de modo a registar a posição e coordenadas de cada pescaria no mapa; 

“Permitir à App PescApanha aceder ao Wi-Fi ou aos Dados móveis”  

Necessário para autorizar a utilização do sinal de internet Wi-Fi disponível ou aceder aos dados 

móveis do seu cartão, de modo a que a informação da pescaria seja corretamente gravada e enviada 

pela App para o Centro de Operações do IPMA-Olhão. 

Além das mensagens automáticas da primeira utilização, para o correto 

funcionamento da App, também é necessário alterar as “Definições do telefone” 

para permitir a “Execução da App em segundo plano”, evitando que a App seja 

interrompida quando o ecrã é bloqueado, quando o telemóvel entra em repouso, 

ou incompatibiliza com outras Apps a funcionar em simultâneo. Esta alteração é 

feita na “Gestão da bateria”, em detalhes de consumo de energia por aplicativo, 

colocando a App PescApanha em “Gestão manual”. 
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Primeira utilização da App PescApanha 

A App é composta por três menus utilitários:  “Perfil”,  “Pescar” e  “Pescarias”. O menu ativo 

tem o ícone cor-de-laranja ( ) e os restantes menus têm ícones cinzentos ( ). 

Na primeira utilização, a App inicia no menu  “Perfil” para o utilizador inserir os 

dados pessoais de perfil do utilizador, indicando o primeiro nome e o número de 

telemóvel, e os dados relativos às licenças de pesca, ou seja, matrícula da 

embarcação (pequena pesca) ou licença de pesca apeada/apanha. A fotografia de 

perfil é de carácter facultativo. Estes dados podem e devem ser atualizados pelo 

utilizador sempre que necessário, nomeadamente aquando da alteração do 

número de telemóvel, matrícula da embarcação ou licença de pesca 

apeada/apanha.  

Após concluir o preenchimento dos dados pessoais, a App passa para o menu     

 “Pescar”. Com exceção da primeira utilização, sempre que o utilizador iniciar a 

App, ela vai abrir diretamente no menu  “Pescar” permitindo ao utilizador 

registar de forma rápida e simples as suas pescarias. O utilizador seleciona o tipo 

de pesca que vai exercer (Pequena pesca ou Pesca apeada/apanha), a arte ou as 

artes de pesca ou apanha que vai utilizar e inicia a atividade. No final da atividade, 

o utilizador regista a pescaria, seleciona as espécies mais capturadas e as 

respetivas quantidades, selecionando um intervalo de peso pré-estabelecido. No final deste 

processo, os dados são gravados e enviados automaticamente através da internet para o Centro de 

Operações do IPMA-Olhão. 

A App disponibiliza ainda o menu  “Pescarias”, onde os registos de todas as 

pescarias ficam organizados por ordem cronológica, permitindo ao utilizador 

consultar o seu historial de pesca e o resumo de cada uma das suas pescarias. 

Para aceder ao resumo de cada pescaria basta clicar na data (ex: terça-feira, 15 

dezembro 2020). No resumo da pescaria, o utilizador pode consultar a hora de 

início e de final da atividade, o tipo de pesca exercida e a arte utilizada, as 

principais espécies capturadas e o respetivo peso, bem como consultar no mapa a 

localização da atividade de pesca ou apanha. No histórico das pescarias existe ainda uma opção para 

“Reenviar dados”, que poderá ser usada caso ocorra algum erro no envio automático dos registos 

para o Centro de Operações do IPMA-Olhão. 



 

 

 

   5 

 

 

Cliques rápidos e simples para registar uma pescaria 
 

 

 

 

 

1º Clique – Iniciar a App PescApanha 

Iniciar a App clicando no ícone cor-de-laranja identificador da aplicação 

PescApanha.  

Página de promoção 

Ao iniciar a App, vai aparecer por breves segundos uma página de promoção 

da aplicação móvel. A App PescApanha é da responsabilidade do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P.), foi desenvolvida no âmbito 

do projeto "MONTEREAL" (financiado pelo Mar 2020, Portugal 2020 e pelo 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas da União Europeia) e 

patrocinada pela organização “40in40 - Travel Matters Foundation”.  

2º Clique – Iniciar Sessão 

A aplicação abre numa breve página de apresentação da App, onde estão 

resumidos os principais objetivos da sua implementação e o tratamento 

confidencial dos dados. Iniciar sessão significa que o utilizador leu e 

concorda com a política de privacidade da mesma.  

3º Clique – Selecionar Pequena Pesca ou Apanha 

A App inicia automaticamente no menu “Pescar” (excetuando a primeira 

utilização em que a App inicia no menu “Perfil” para a introdução dos dados 

pessoais do utilizador). Neste menu o utilizador seleciona o tipo de pesca 

que vai praticar: Pequena pesca ou pesca apeada/apanha.  
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4º Clique – Selecionar a(s) arte(s) de pequena pesca ou apanha 

Na pequena pesca, o utilizador deve selecionar a arte (se usar apenas uma) 

ou as várias artes que vai utilizar nessa pescaria (se usar mais do que uma). 

Na pesca apeada/apanha, o utilizador deve selecionar a arte que vai utilizar. 

Selecionar a opção outras, se utilizar alguma arte que não esteja identificada 

na lista. 

5º Clique – Avançar 

Após selecionar a(s) arte(s) de pequena pesca ou de apanha que vai utilizar 

na pescaria, clicar na seta cor-de-laranja para continuar com o registo da 

pescaria. 

6º Clique – Iniciar pescaria 

Clicar em iniciar pescaria para dar início ao registo da atividade de 

pesca/apanha. Na pequena pesca, o utilizador deve iniciar o registo no porto 

de pesca. Na pesca apeada/apanha, o utilizador deve sempre que possível 

iniciar o registo no próprio local de apanha ou então no local mais próximo 

da atividade (ex: local da praia/falésia onde coloca os seus artigos pessoais). 

7º Clique – Parar pescaria 

Clicar para parar a pescaria. Na pequena pesca, o utilizador deve terminar o 

registo da atividade no porto de pesca (o local de início e final podem ser 

portos de pesca diferentes). Na pesca apeada/apanha, o utilizador deve 

sempre que possível terminar o registo da atividade no próprio local de 

apanha ou então no local mais próximo do exercício da atividade.  
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8º Clique – Registar pescaria 

Clicar em “Registar” para finalizar o registo da pescaria. Se no passo anterior 

carregou por lapso em “Parar pescaria” e ainda continua a exercer a 

atividade de pesca/apanha deve, assim que possível, clicar em “Retomar” 

para regressar ao passo anterior e continuar a registar a atividade. 

9º Clique – Selecionar as espécies mais capturadas 

Independentemente da pescaria realizada (pequena pesca ou pesca 

apeada/apanha) o utilizador deve selecionar a espécie ou as espécies mais 

capturadas (a App permite selecionar até 3 espécies). No caso da pesca 

apeada/apanha, se alguma das espécies mais capturadas não se encontrar 

disponível na lista, selecionar a opção “Outro”. 

10º Clique – Escolher o intervalo de peso por espécie capturada  

Para cada espécie selecionada no passo anterior, o utilizador deve escolher 

um dos intervalos de peso disponíveis na lista apresentada (1-10kg; 11-50kg; 

50-100kg; +100kg). 

11º Clique – Confirmar peso da espécie 

Após escolher o intervalo de peso para a espécie selecionada, clicar em “OK” 

para confirmar a escolha e continuar com o registo da pescaria. Se o 

utilizador se enganar na seleção da espécie, pode clicar em “Cancelar” e 

regressar ao passo anterior (9º Clique) para selecionar a espécie correta. 
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12º Clique – Validação do peso e das espécies capturadas 

Caso tenha ocorrido algum engano na seleção das espécies mais capturadas 

e/ou peso das mesmas, o utilizador pode ainda corrigir a informação 

clicando (X) e alterar devidamente (como indicado no 9º, 10º e 11º Cliques). 

Para gravar a pescaria e enviar os dados para o Centro de Operações do 

IPMA-Olhão, clicar na seta cor-de-laranja. 

"Pescaria guardada com sucesso!” 

Ao fim de alguns segundos após clicar na seta cor-de-laranja surge em 

rodapé uma mensagem a indicar que a pescaria foi guardada com sucesso. 

Esta mensagem significa que os dados foram corretamente gravados e 

enviados para o Centro de Operações do IPMA-Olhão. Se em vez desta 

mensagem aparecer alguma mensagem de Erro, agradecemos que contacte 

a equipa de suporte técnico da App (pescapanha@gmail.com). 

13º Clique – Concluir a pescaria 

Após a gravação da pescaria, a App abre na página de resumo da pescaria. 

Utilizando a função de scroll, o utilizador pode visualizar toda a informação 

guardada sobre a atividade da pequena pesca ou apanha (data, hora de 

início e fim da pescaria, arte(s) de pesca usada(s), espécie(s) mais 

capturada(s) e respetivo(s) peso(s), e mapa com a localização da atividade 

de pesca/apanha.  Clicar em “Concluir” para terminar o processo. 

Fim do registo da pescaria 

Após clicar para concluir a pescaria, a App abre o menu “Pescarias” onde o 

utilizador pode consultar todo o seu histórico de pescarias gravado até ao 

momento. Finalizada a pescaria, aconselha-se que o utilizador desligue a 

App e só a volte a ligar na próxima pescaria, evitando assim que a App 

permaneça em segundo plano e a consumir bateria desnecessariamente no 

seu dispositivo móvel. 
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App  PescApanha 

Promotor: 

Cofinanciado por: 

Sistema desenvolvido por: Apoio: 

Conhecer para proteger a Conhecer para proteger a 

pequena pesca e a apanha!pequena pesca e a apanha! 

Colabore! 

Contactos: Suporte Técnico (pescapanha@gmail.com); 
André Carvalho (andre.carvalho@ipma.pt); Miguel Gaspar (mbgaspar@ipma.pt) 
Centro de Olhão, Avenida 5 de Outubro s/n, 8700-305 olhão, Portugal 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
pescapanha@gmail.com
andre.carvalho@ipma.pt
mbgaspar@ipma.pt

