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

Numa escala nacional, a pequena pesca e a apanha assumem importância crescente devido à sua forte atividade
ao longo de toda a costa portuguesa, à grande diversidade de artes de pesca utilizadas e espécies capturadas,
ao elevado valor comercial dos recursos explorados, ao grande número de pescadores, apanhadores e outros
agentes envolvidos, e à importância socioeconómica, patrimonial e cultural a nível local, regional e/ou nacional.
Contudo, apesar da importância da pequena pesca e apanha, pouco se sabe acerca destas atividades, em
particular que artes são utilizadas e onde são operadas. Esta informação é fundamental para garantir que
os principais pesqueiros explorados por estas atividades não são ocupados por outras atividades
económicas.

Mas…… para proteger é preciso conhecer!!!!

Porquê desenvolver a App PescApanha?

Quais as mais-valias da App PescApanha? 
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Neste sentido e no âmbito do projeto MONTEREAL, foi desenvolvida uma aplicação
para dispositivos móveis (App) PescApanha, como ferramenta simples e acessível,
direcionada para a recolha de informação-base sobre a pequena pesca e apanha.

Como funciona a App PescApanha?

GPS

Rede Wi-Fi

Centro de Operações 
do IPMA-Olhão

Dispositivo móvel
com a App PescApanha

Requisitos dos dispositivos móveis:

Smartphone
Android
GPS
Wi-Fi
Dados móveis

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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Perfil

Menu para preencher com os dados pessoais de perfil de 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.

Informação recolhida pela 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 ícones cinzentos ( ). Na primeira utilização, a App inicia no menu “Perfil” para
inserção dos dados pessoais do utilizador. A partir desse momento, sempre que iniciar a App, ela vai abrir
diretamente no menu “Pescar” para o utilizador registar uma nova pescaria. No menu “Pescarias” fica registado o
histórico de pescarias do utilizador.

Pescar

Menu para registar uma pescaria. O utilizador seleciona o tipo de pesca que vai exercer
(Pequena pesca ou Pesca apeada/apanha), a arte ou artes (pode selecionar mais do
que uma arte) de pesca ou apanha que vai utilizar e inicia a atividade. No final da
atividade, o utilizador regista a pescaria, seleciona as três espécies mais capturadas
(ou, se for o caso, apenas uma ou duas espécies) e as respetivas quantidades,
selecionando um intervalo de peso pré-estabelecido (1-10kg; 11-50kg; 50-100kg;
>100kg). No final deste processo, os dados são gravados e enviados automaticamente
através da internet para o Centro de Operações do IPMA-Olhão.

Pescarias

Menu 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.
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Onde descarregar?

Aquando da primeira utilização da App PescaApanha, e tal como acontece com
outros aplicativos para dispositivos móveis, algumas mensagens de permissão vão
surgir para validação (ou não) pelo utilizador. Estas mensagens e a respetiva
sequência variam consoante a marca e modelo do telemóvel. Para uma correta
instalação e funcionamento da App, é necessário que o utilizador “Permita à
App PescApanha:

Instalação da App PescApanha

Onde consultar a política de privacidade?
https://www.ipma.pt/resources.www/docs/pescapanha/2020_0
3_12_APP_PescApanha_Politica_de_privacidade.pdf

A App apenas acede aos dados da aplicação. Todos os dados 
obtidos são tratados de forma confidencial e agregada!

Aceder a fotografias, músicas e vídeos e outros ficheiros no dispositivo”
Esta permissão autoriza gravar e armazenar numa pasta do seu telemóvel
(criada automaticamente pela App) um ficheiro (csv) com os dados de cada
pescaria e ainda possibilita ao utilizador selecionar uma fotografia da
galeria do seu telemóvel como imagem de perfil da App;

Aceder à informação de localização e utilização do sinal GPS”
Esta permissão autoriza a App utilizar o sinal de GPS e consequentemente
a localização do telemóvel, de modo a registar a posição e as coordenadas
de cada pescaria no mapa;

Aceder ao Wi-Fi ou aos Dados móveis”
Esta permissão autoriza a App a utilizar o 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 para o Centro de
Operações do IPMA-Olhão.

Para o correto funcionamento da App, também é necessário alterar as
“Definições do telefone” para permitir a “Execução em segundo plano”,
evitando que a App seja interrompida quando o ecrã é bloqueado, ou 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”.

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://play.google.com/store/apps/details?id=ipma.pescapanha&hl=pt-PT
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Como registar uma pescaria com simples e rápidos cliques

IMPORTANTE - Recomendações práticas de utilização da App PescApanha

Para que a informação prestada seja o mais completa e rigorosa possível, no caso da pequena pesca o
utilizador deve iniciar e terminar o registo da atividade no porto de pesca (o local de início e final podem ser
portos de pesca diferentes). No caso da pesca apeada/apanha, o utilizador deve iniciar e terminar o registo da
atividade no próprio local de apanha (ex: banco natural de bivalves) ou no local mais próximo possível da
atividade (ex: junto dos artigos pessoais na área onde opera com ganchorra de mão, arrilhada, apneia, etc...).

Gravação dos
dados e envio
automático

...atividade de
pesca/apanha...
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• 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.

O que se espera da App PescApanha?

Conhecer para proteger a 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

Sistema desenvolvido por: Apoio:

Promotor: Cofinanciado por:
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