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NAFO
Data de execução: 2004 até à actualidade.
Entidade adjudicante: Docapesca, SA
Objecto de contrato: Prestação de serviços de disponibilização e gestão de Observadores
de Pesca, tendo em vista a colocação destes a bordo dos navios nacionais que exerçam
actividade de pesca na Zona NAFO.
Enquadramento: Portugal, como membro da UE, que por sua vez é parte contratante da NAFO,
tem de cumprir com o Regulamento (CE) n°. 3069/95, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1995
que estabeleceu um programa de observação da Comunidade Europeia aplicável aos navios de
pesca comunitários que operam na Zona de Regulamentação da Organização das Pescarias do
Noroeste do Atlântico (NAFO). Por seu turno, os Regulamentos (CE) n°. 2 371/2002 e 855/2004,
ambos do Conselho, de, respectivamente, 20 de Dezembro de 2002 e 29 de Abril de 2004,
relativas à conservação e à exploração sustentável dos recurses haliêuticos no âmbito da Politica
Comum das Pescas fez impender sobre os Estados - Membros a responsabilidade da colocação, a
bordo dos navios dos seus nacionais com acesso à zona NAFO, observadores no âmbito do
programa de inspeção internacional conjunta desta zona, adoptado pelo Conselho no
Regulamento (CEE) n°.1956/88.
Descrição: Recrutamento, formação e coordenação das missões de embarque não

superiores a 150 dias de Observadores a bordo dos navios nacionais que exerçam
actividade de pesca na Zona NAFO. O Observador terá obrigação de garantir uma
efectiva e uniforme aplicação dos procedimentos e métodos de trabalho estabelecidos a
nível comunitário para os navios nacionais a operar na Zona NAFO.
Alguns dados: Mais de 230 Missões de Observação, totalizando mais de 22.000 dias de
mar. Já foram contratados mais de 150 Observadores, com uma quota de Biólogos
Marinhos na ordem dos 80%. Mais de 200.000 tons de pescado monitorizado.
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Programa de Rejeições
Data de execução: Junho a Dezembro de 2012
Entidade adjudicante: Universidade dos Açores
Objecto de contrato: Gestão de um programa de Observadores científicos de Pesca no âmbito
do Plano Nacional de Recolha de Dados da Pesca 2012.
Enquadramento: Portugal, como membro da UE, tem de cumprir a Decisão 2008/949/CE da
Comissão de 6 de Novembro de 2008, onde se adopta um programa comunitário plurianual em
conformidade com o Regulamento (CE) nº 199/2008 do Conselho, relativo ao estabelecimento de
um quadro comunitário para a recolha, gestão e utilização de dados no sector das pescas e para o
apoio ao aconselhamento científico relacionado com a política comum das pescas.
Descrição: Recrutamento, formação e coordenação de 48 missões de embarque de Observadores
Científicos de Pesca na frota de pesca registada e a operar na Região Autónoma dos Açores e
respetiva ZEE, para recolha de dados sobre as rejeições resultantes das capturas.
Alguns dados: 4 Observadores a tempo inteiro; 48 Missões de embarque e respetivos relatórios;
22 embarcações dos diversos segmentos de frota cobertas por observação; 110 dias de Mar.
Balanço: Estes embarques representaram a maior experiência em coordenação de missões de
Observadores de Pesca na Região Autónoma dos Açores por parte da seaExpert. Numa Região
onde o Governo financia a sua própria unidade de gestão de Observadores, através do POPA, foi
um orgulho e um privilégio poder executar este trabalho. A coordenação de missões de embarque
em 5 ilhas das 9 que compõem a RAA revelou-se um desafio interessante, ao qual a empresa
soube responder e cumprir com rigor e profissionalismo. Desde 2012 que, entretanto e fruto da
grave crise de gestão que afetou a Universidade dos Açores, nunca mais se realizaram estes
embarques.
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Programa Espada Preto
REDUCTION OF DEEP-SEA SHARKS BY-CATCHES IN THE PORTUGUESE LONG-LINE
BLACK SCABBARD FISHERY (Ref. MARE C3/IG/re ARES (2011) 1021013).
Data de execução: Outubro de 2011
Entidade adjudicante: DGMARE
Objecto de contrato: Estudar o impacto da pescaria do peixe-espada preto realizada em Portugal
Continental (zona ICES IXa), Madeira (CECAF 34.1.2) e Açores sobre todas as populações de
tubarões de profundidade e identificar medidas para mitigar o seu impacto.
Enquadramento: Quantificar o by-catch de tubarões de profundidade por espécie; Estimar o
índice de abundância de tubarões de profundidade nas águas portuguesas; Avaliar o grau de
sobreposição espacial entre os tubarões de profundidade e o peixe-espada preto; Estudar e
descrever a distribuição e dinâmica das diferentes populações de tubarões em áreas onde ocorre
o espada-preto, com o objetivo de identificar áreas biologicamente sensíveis onde a pesca deverá
ser evitada; Descrever e propor possíveis melhorias técnicas na arte de pesca utilizada.
Descrição: O estudo foi levado a cabo em Portugal Continental, mais concretamente em
Sesimbra, Peniche, Figueira da Foz e Matosinhos, na Madeira e nos Açores.
Alguns dados: 15 Observadores, 10 em Portugal Continental, 3 no Arquipélago da Madeira e 2
no Arquipélago dos Açores. Ao todo estiveram 48 embarcações totalizando assim
aproximadamente 100 dias de mar.
Balanço: O tratamento dos dados, resultantes quer da pesquisa bibliográfica, quer de observações
in situ, foi levado a cabo pela seaExpert em estreita colaboração com especialistas do
Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Os dados tratados são
referentes a: Capturas, By-catch, Rejeições, Artes de pesca, Áreas de pesca e Estações de pesca.
A sua análise permitiu quantificar o by-catch de tubarões de profundidade por espécie, estimar o
índice de abundância de tubarões de profundidade nas águas portuguesas, avaliar o grau de
sobreposição espacial entre os tubarões de profundidade e o peixe espada-preto, estudar e
descrever a distribuição e dinâmica das diferentes populações de tubarões em áreas onde ocorre
o espada-preto, com o objetivo de identificar áreas biologicamente sensíveis onde a pesca deverá
ser evitada, descrever e propor possíveis melhorias técnicas na arte de pesca utilizada.
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Programa BFT
Data de execução: Época 2012, 2013 e 2014
Entidade adjudicante: Docapesca, SA
Objecto de contrato: Prestação de serviços de disponibilização e gestão de Observadores
de Pesca, em Armações de Atum Rabilho no âmbito do plano plurianual de recuperação
do Atum rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo definido pela ICCAT, da qual a UE
é parte contratante.
Enquadramento: Portugal, como membro da UE, que por sua vez é parte contratante da
ICCAT, tem de cumprir com o Regulamento (CE) nº. 302/2009, do Conselho, de 6 de
abril de 2009, relativo a um plano plurianual de recuperação do Atum rabilho no Atlântico
Este e no Mediterrâneo, onde se estabelece um programa nacional de observação para
garantir a cobertura a 100% das operações durante o processo de captura de atum rabilho
nas armações, de acordo com as recomendações da ICCAT sobre a matéria,
nomeadamente a Rec 10-04 (em 2012), 12-03 (em 2013) e a 13-07 (em 2014).
Descrição: Recrutamento, formação e coordenação das missões diárias de embarque de
Observadores de controlo na pesca de Atum rabilho pelas armações situadas no sul de
Portugal. O Observador garante a cobertura de 100% da actividade das armações desde a
abertura da época de pesca até à data de encerramento da quota. A partir desse momento
o Observador só acompanha as operações de levantamento do Atum rabilho já estabulado.
Alguns dados: Nestes 3 anos foram contratados 11 Observadores para estas missões. 48
relatórios em 2012, 166 em 2013 e +300 em 2014; Cobertura da totalidade da quota de
BFT para Portugal nos últimos 3 anos.
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