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1. Introdução  

1.1 Breve Descrição do Objecto da Consultoria 

A presente consultoria enquadra-se no âmbito do Apoio à Governação e Crescimento 

Partilhado das Pescarias em Moçambique (SWIOFish1), implementado pelo Ministério 

do Mar, Águas Interiores e Pescas (MIMAIP). O projecto constitui parte de uma iniciativa 

regional dos países do Sudoeste do Oceano Índico com o objectivo de reforçar a 

contribuição do sector das pescas na redução da pobreza. Integra acções complementares 

no âmbito da governação, do apoio ao sector privado e às comunidades pesqueiras. 

No quadro do reforço da gestão dos recursos pesqueiros, a ADNAP, unidade orgânica do 

MIMAIP, responsável pela gestão das pescarias e pelo ordenamento da actividade de 

pesca, lançou concurso, seleccionou e contratou os serviços da INTELLICA, empresa 

nacional de consultoria, para a realização dos seguintes estudos:  

(i) Avaliação da implementação do actual PGP-CS/BS 2014 - 2018  e elaboração 

do PGP-CS/BS 2020-2024; 

(ii)  Avaliação da pescaria de Gamba e elaboração do PGP-CP 2010-2024, e 

(iii) Avaliação da implementação do PGP-LINHA 2014-2018 e elaboração do PGP-

LINHA (2020-2024). 

Tendo em conta que não existe um Plano de Gestão para a pescaria de camarão de 

profundidade (gamba) nem de crustáceos de profundidade, mas apenas uma série de 

medidas de gestão que foram sendo tomadas ao longo do tempo, o objectivo deste estudo 

é o de elaborar uma avaliação da situação actual da implementação das medidas de gestão 

tomadas e do seu impacto na pescaria como um todo, com vista a servir de base para a 

elaboração de um PGP-CF que:  

a) Estabeleça as medidas de gestão específicas para permitir a sustentabilidade da 

pescaria; e, 

b) Considere os aspectos relevantes da pesca dentro dos princípios da Abordagem 

Ecossistémica da Gestão da Pesca 



1.2 Metodologia 

No concernente à metodologia, o trabalho consistiu essencialmente em consulta 

bibliográfica, realização de entrevistas (estruturadas e semi-estruturadas) e no emprego de 

métodos participativos, tendo obedecido às seguintes etapas e sequência lógica: 

 

É de salientar a existência de um Relatório de Base da pescaria de camarão de 

profundidade e da respectiva fauna acompanhante, produzido pela ADNAP. É um relatório 

de boa qualidade com a informação de base requerida e muito relevantes para a fase 

subsequente que será a da elaboração do Plano de Gestão. 
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No entanto, para a materialização do presente relatório de avaliação, a Intellica extraiu 

alguns pontos essenciais do relatório original da ADNAP - MIMAIP para a sua actualização, 

tomando como base a informação recolhida junto das instituições relevantes do MIMAIP. 

Os pontos que mereceram atenção foram os do estado da pescaria (dados de captura, 

esforço e rendimentos) e o estado de exploração dos recursos, com base na avaliação feita 

pelo IIP em 2017. 

1.3 Quadro Legal e Institucional de Gestão da Pescaria de Crustáceos de 

profundidade 

1.3.1 Descrição geral 

O regime jurídico das actividades pesqueiras e das actividades complementares da pesca, 

tendo em vista a protecção, conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos 

aquáticos nacionais está estabelecido pela Lei das Pescas1. Esta lei estabelece os 

princípios gerais e fornece as bases para a regulamentação do acesso e do exercício da 

actividade pesqueira, bem como para a adopção de medidas com vista à exploração, 

conservação e preservação sustentável dos recursos pesqueiros, incluindo o quadro de 

sanções a aplicar em caso de infracção às suas disposições. 

No concernente ao acesso aos recursos pesqueiros, a Lei das Pescas institui a figura de 

direitos de pesca, à luz da qual, somente pessoas singulares e colectivas nacionais são 

elegíveis para acederem aos direitos de pesca. Aos estrangeiros os direitos de pesca só 

são concedidos a coberto de um contrato de concessão de direitos de pesca  entre as 

autoridades de administração pesqueira de Moçambique e os interessados ou sob um 

Acordo de Pesca entre Moçambique e Estados terceiros. A concessão de direitos de pesca 

é regulamentada pelo Regulamento de Concessão de Direitos de Pesca e Licenciamento 

da Pesca2. Este estabelece os critérios, requisitos e períodos de duração da concessão dos 

direitos de pesca para cada pescaria e estabelece o regime de licenciamento da pesca. 

                                                        

1 Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro. 
2 Decreto nº. 60/2018, de 1 de Outubro, que altera e republica o Decreto 74/2017 de 29 de Dezembro.  
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Na pescaria de crustáceos de profundidade os direitos de pesca são concedidos por 

períodos de curta, média e longa duração, correspondentes a intervalos, sendo de quatro 

(4), oito (8) e doze (12) anos, respectivamente. Para cada nível de duração são definidos 

critérios / requisitos, os quais incluem, entre outros aspectos, a propriedade das 

embarcações, a nacionalidade da mão-de-obra empregue e o desenvolvimento de infra-

estruturas de processamento em terra. 

A aplicação do disposto no Regulamento de Concessão de Direitos de Pesca e 

Licenciamento da Pesca está em processo pelo que para evitar criar distúrbios nas 

actividades e uma transição harmoniosa, o próprio regulamento inclui disposições3 que 

acomodam o regime de acesso à pesca, ainda em vigor, nomeadamente: licenciamento 

anual com base no TAC. 

Complementarmente, o exercício da actividade de pesca e as medidas de gestão da 

pescaria de crustáceos de profundidade são regidos pelo Regulamento Geral da Pesca 

Marítima REPMAR4 e Diploma Ministerial,5 que estabelece as profundidades e as 

distâncias mínimas da costa ou áreas geográficas para a pesca da gamba e da lagosta, 

nomeadamente: 

Legislação Pescaria Medidas de gestão 

REDLIP (Anexo III) Gamba e fauna 

acompanhante 

 Regime de licenciamento exclusivamente 

industrial 

 Duração dos direitos de pesca por 4, 8 ou 12 anos 

REPMAR (Artigo n º 

56) 

 

Lagosta  

Caranguejo  

 Atribui competência ao Ministro que superintende 

a áreas das pescas para o estabelecimento da 

malhagem mínima de gaiolas e covos – não 

especificado 

                                                        

3 A alínea a) do n0 3 do artigo 7 do Decreto 60/2018, de 1 de Outubro inclui a manifestação de interesse como 
modalidade de concessão de direitos de pesca para o caso das pescarias optimamente ou intensamente exploradas, 
tal é o caso do camarão de superfície. Esta disposição assegura que os princípios e disposições do regime de 
pescaria fechada sejam salvaguardados. 
4 REPMAR – Regulamento Geral de Pesca Marítima, aprovado pelo Decreto n.º 43/2003, de 10 de Dezembro. 
5 Diploma Ministerial n.º 45/2015 de 18 de Fevereiro, do Ministro das Pescas 
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Legislação Pescaria Medidas de gestão 

REPMAR (Artigo nº 

33) 

Gamba   Estabelecimento de malhagem mínima da rede de 

arrasto em 50mm 

REPMAR (Artigos nº 

9, 10, 11 e 12) 

Gamba  Estabelecimento de: 

 TAC e Quota – anualmente, de acordo com 

os resultados da avaliação  

 Zoneamento – além das 12 milhas náuticas 

no Banco de Sofala e além das 3 milhas 

náuticas fora do Banco de Sofala 

Diploma Ministerial 

n.º45/2015, de 18 de 

Fevereiro 

Gamba e 

Lagosta  

 Fixa as profundidades e distâncias da costa ou 

áreas geográficas para a pesca de gamba e 

lagosta – arrasto da gamba além dos 250m de 

profundidade e lagosta de 100 e 250 metros. 

Tabela 1: Medidas de gestão segundo a legislação vigente 

O REPMAR vigente foi aprovado à luz da Lei n.º 3/90 de 26 de Setembro – Lei das Pescas, 

que na altura vigorava. No quadro da actual lei, está em elaboração o anteprojecto de 

Regulamento da Pesca Marítima – “Novo REPMAR”, cujas disposições sugerem alterações 

ao actual modelo e que poderão vir a ter um impacto sobre a pescaria de crustáceos de 

profundidade. As possíveis alterações com impacto na pescaria de crustáceos de 

profundidade foram tidas em consideração e reflectidas no capítulo destinado à proposta 

das principais linhas orientadoras para a elaboração do Plano de Gestão de Crustáceos de 

Profundidade (2020-2024). 

A pescaria da gamba não observa um período de veda, sendo que a campanha de pesca 

inicia a 1 de Janeiro e termina a 31 de Dezembro de cada ano. Historicamente, nesta 

pescaria os armadores, cujas embarcações de pesca também operam no camarão de 

superfície, gerem a sua frota em função dos rendimentos da pesca do camarão de 

superfície. Quando as embarcações da pescaria de camarão de superfície, começam a 

registar baixos rendimentos e sobretudo durante a veda (de 1 de Novembro a 31 de Março) 

daquela pescaria, licenceiam-nas para a pesca da gamba, alternando deste modo, as duas 

pescarias, consoante a rentabilidade das mesmas. Regra geral, cerca de 40% a 60% da 

frota da gamba opera em regime de forma mista. A título de exemplo, para o ano de 2019 
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foram licenciadas 26 embarcações das quais 11 também operam na pescaria de camarão 

de superfície (ADNAP,2019).  

Ainda no quadro da gestão da pescaria em análise é autorizada a captura como fauna 

acompanhante de outros crustáceos, (caranguejo, lagostim e peixe 25% e cefalópodes, 

lagosta 20%) em percentagens indexadas à quantidade de gamba autorizada. Esta 

autorização é feita administrativamente, no processo de alocação de quotas (baseado na 

quota histórica do armador). Esta fauna acompanhante é importante para a rentabilidade 

económica e financeira das empresas armadoras que capturam estes recursos de 

profundidade. 

O quadro institucional da gestão da pescaria de crustáceos de profundidade foi definido 

considerando a estrutura do então Ministério das Pescas, na qual as instituições tuteladas 

e subordinadas estavam agrupadas em dois subsistemas: o de Gestão das Pescarias6 e o 

de Desenvolvimento7. 

Entretanto, a partir de 2015, com a extinção do Ministério das Pescas e criação do Ministério 

do Mar, Águas Interiores e Pescas8, foi modificado o quadro institucional, tendo-se, 

contudo, mantido a estrutura essencial do sistema de gestão das pescarias com as devidas 

adaptações. 

A gestão das pescarias envolve essencialmente três componentes: 

(i) Investigação, que faz as avaliações regulares do estado de exploração das 

pescarias e monitorização dos biológicos dos recursos e do seu padrão de 

exploração, que permite fundamentar as recomendações para a sua exploração 

sustentável  

                                                        

6 Incluía a Administração Nacional das Pescas (ADNAP) – coordenadora, o Instituto Nacional de Investigação Pesqueira 

(IIP), o Instituto Nacional de Inspecção do Pescado (INIP), e a então Direcção Nacional de Fiscalização da Pesca 

(DNFP). 
7 Coordenada pela então Direcção Nacional de Economia e Políticas Pesqueiras (DNEPP), incluía os extintos Instituto 

para o Desenvolvimento da Pesca de Pequena Escala (IDPPE) e o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da 

Aquacultura (INAQUA), o Fundo de Fomento Pesqueiro (FFP) e a Escola de Pesca (EP). 
8 Decreto Presidencial nº 1/2015 de 16 de Janeiro. 
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(ii) Gestão, que traduz as recomendações em medidas de gestão (devidamente 

regulamentadas), as quais devem ser monitorizadas e actualizadas, sempre que se 

justificar, e a 

(iii) Fiscalização, que assegura o cumprimento e impõe sanções à luz do quadro 

regulamentar estabelecido.  

Estas componentes são operacionalizadas pelo IIP, pela ADNAP e pela DNOP, 

respectivamente. A gestão das pescarias é ainda complementada pelo controlo hígio-

sanitário, feito pelo INIP, para garantir o cumprimento das exigências do mercado e uma 

melhor proteção do consumidor e da saúde humana bem como da saúde e do bem-estar 

animal e do meio ambiente. 

A garantia de funcionamento do sistema de gestão das pescarias e a articulação inter-

institucional é definida na política e estratégia de Monitorização, Controlo e Vigilância 

(MCV), cujo funcionamento é ilustrado na figura que se segue: 

 

Figura 1: Sistema de Monitorização, Controlo e Vigilância (MCS) 

No âmbito da gestão participativa dos recursos pesqueiros, a Lei das Pescas criou um órgão 

de consulta - a Comissão Nacional de Administração Pesqueira (CNAP), cujos estatutos / 

regulamento estão em processo de elaboração. Entretanto, enquanto não se aprovam os 

referidos estatutos, continua a funcionar regularmente (trimestralmente) a CAP. Esta é 

constituída pelas instituições relevantes do MIMAIP relacionadas com a gestão das 
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pescarias, incluindo os níveis central e provincial, as associações de armadores de pesca 

(industrial e semi-industrial) e os CCP.  

Do acima exposto, constata-se que o quadro legal e institucional do sector das pescas 

encontra-se num momento de alterações substanciais, e assim sendo, a elaboração do 

novo plano de gestão, constitui um desafio no meio de tantas incertezas sobre o desfecho 

das discussões e texto final dos instrumentos em processo de elaboração, mas é acima de 

tudo uma oportunidade para melhorar os mesmos. 

1.3.2 Legislação e Políticas 

O PGP - CF que se pretende elaborar, enquadra-se nos diversos instrumentos de políticas 

e no quadro jurídico-legal nacional, onde estão consagradas as principais linhas-mestre 

sectoriais com destaque para: 

 A Política Pesqueira9, que enquadra a actividade pesqueira nos grandes objectivos 

de desenvolvimento social e económico do país, que inclui:  

(i) A melhoria do abastecimento interno de pescado para cobrir uma parte do 

défice alimentar do país;  

(ii) Aumento das receitas líquidas em moeda convertível; e 

(iii) A melhoria das condições de vida das comunidades. 

 A Política de MCS e a Estratégia de Implementação10, que consagra os princípios 

basilares e internacionalmente seguidos relativamente aos objectivos nacionais de 

(i) Garantir a exploração bio-economicamente sustentável dos recursos 

pesqueiros;  

(ii) Garantir uma pesca responsável;  

(iii) Garantir a existência de um quadro legal persuasivo capaz de contribuir para 

a eliminação da pesca ilegal, não declarada e não reportada;  

                                                        

9 Resolução n.º 11/96, de 28 de Maio, do Conselho de Ministros 
10 Resolução n.º 26/2008, de 1 de Setembro, do Conselho de Ministros 
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(iv) Garantir a institucionalização de um sistema multi-sectorial e coerente de 

fiscalização da pesca e actividades relacionadas; e  

(v) Consolidar a cooperação regional. A política inclui responsabilidades 

partilhadas entre os sectores das Pescas, Ambiente, Defesa Nacional, Interior 

e Transportes e Comunicações. 

 A Lei das Pescas11, é o principal instrumento que enquadra a gestão da actividade 

de pesca, que estabelece o regime jurídico das actividades pesqueiras e das 

actividades complementares da pesca, tendo em vista a protecção, conservação e 

utilização sutentável dos recursos biológicos aquáticos nacionais. 

 O Regulamento Geral de Pesca Marítima (REPMAR),12 define como competências 

do sector das pescas a proclamação de áreas de preservação, dentro dos limites 

marítimos e estabelece, de entre outros aspectos, os procedimentos relacionados 

com o licenciamento e as medidas de gestão. Porém, importa referir, que este 

regulamento encontra-se em processo de revisão, com vista a adequar/acomodar os 

novos princípios plasmados à luz da Lei das Pescas actualmente em vigor13.  

 O Regulamento Geral para o Controlo Hígio-sanitário dos Produtos Alimentares de 

Origem Aquática,14 este, é o instrumento jurídico que preconiza os requisitos hígio-

sanitários e de gestão de qualidade relativos às actividades de manuseamento ou 

processamento, distribuição e comércio dos produtos alimentares de origem 

aquática, com o objectivo de garantir o cumprimento das exigências do mercado e 

uma melhor protecção do consumidor e da saúde humana, bem como da saúde e 

do bem-estar animal e do meio ambiente.  

 O Plano Director das Pescas (2011-2019) – estabelece os objectivos imediatos 

alinhados com o Programa Quinquenal do Governo 2015-19 e demais documentos 

de política e estratégicos, com os objectivos de: (i) Reforçar a contribuição do sector 

na melhoria da segurança alimentar e nutricional em pescado para a população; (ii) 

                                                        

11 Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro.  
12 O Decreto n.º 43/2003, de 10 de Setembro. 
13 Lei n.º 22/2013, de 1 de Novembro. 
14 Decreto n.º 76/2009 de 15 de Dezembro. 
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Melhorar as condições de vida das comunidades de pescadores artesanais e 

aquacultores de pequena escala; (iii) Aumentar a contribuição das pescarias e da 

aquacultura para a realização dos objectivos nacionais de desenvolvimento 

económico e social; (iv) Aumentar a contribuição líquida do sector para um maior 

equilíbrio da balança de pagamentos do país; (v) Prosseguir os quatro objectivos 

anteriores num quadro de uma administração pública sectorial mais capacitada e de 

uma exploração sustentável dos recursos pesqueiros, em particular, e dos 

ecossistemas aquáticos, em geral. 

 O Programa Quinquenal do Governo (PQG) 2015-2019), no segmento que diz 

respeito ao sector das pescas, procura responder ou está alinhado com a política 

pesqueira e constitui o documento orientador do Governo e dos seus documentos 

estratégicos e de desenvolvimento para o quinquénio.  

 O Plano Nacional de Acção para Prevenir, Impedir e Eliminar a Pesca Ilegal, Não 

Reportada e Não Regulamentada,15 que tem em vista a adoptação de medidas 

tendentes a responder às preocupações nacionais e internacionais dos Estados na 

concepção de Planos Nacionais que congreguem os esforços Estaduais. 

                                                        

15 Diploma Ministerial n.°58/2009, de 15 de Abril, do Ministro das Pescas . 
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2. PESCARIA DE CRUSTÁCEOS DE PROFUNDIDADE 

2.1 Breve Historial da Pescaria 

A pescaria de arrasto de camarão de profundidade em Moçambique, também conhecida 

como pescaria de gamba, é uma pescaria multiespecífica que se realiza na plataforma 

continental e no talude da ZEE da República de Moçambique em áreas compreendidas 

entre 17° a 26°30' Sul e entre os 200 e os 800 metros de profundidade em fundos arenosos 

e lodosos. Captura essencialmente recursos de águs profundas como a gamba (camarão 

de profundidade), a lagosta, o caranguejo e o lagostim. 

2.1.1 Pesca dirigida à gamba 

A pescaria da gamba iniciou em finais da década de 1960 com a frota espanhola e em 1977 

foram concedidas as primeiras licenças de pesca, pós independência, aos barcos da ex-

RDA (República Democrática Alemã), ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) e Espanha. Em 1988 duas companhias mistas entraram na pescaria, 

nomeadamente a Compesa e a Pescamar. A partir de 1991 somente companhias mistas e 

nacionais operavam na ZEE (Zona Económica Exclusiva) moçambicana. 

A captura de gamba e da respectiva fauna acompanhante está concentrada nas 

profundidades de 250-800 m, decorre entre as latitudes 17º a 26º30` Sul e está dividida de 

norte a sul em 5 diferentes áreas de pesca, nomeadamente o Banco de Sofala, Bazaruto 

A, Bazaruto B, Boa Paz e Inhaca. 

Nos últimos 40 anos, alguns esforços científicos foram realizados para avaliar os recursos 

de profundidade e a sua evolução. As avaliações disponíveis da gamba datam de 1980 a 

2017, com uma regularidade média de 2 anos. Nas últimas avaliações, para além do 

recurso alvo, foram incorporados a lagosta e o lagostim que são considerados como fauna 

acompanhante. 

Durante este período, também foram realizados cruzeiros de investigação com a finalidade 

de estudar as principais espécies de crustáceos e avaliar outros recursos demersais de 

interesse comercial na plataforma e no talude da Zona Económica Exclusiva (ZEE) da 
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República de Moçambique. O cruzeiro de referência actual foi realizado em 2009 e estimou 

uma biomassa total de cerca de 260.788 toneladas na qual os crustáceos contribuíram com 

12.109 toneladas, os cefalópodes com 26.900 toneladas e peixes com 221.800 toneladas 

(Dias et al. 2009). 

Esta pescaria industrial é gerida através de  quotas de captura atribuídas a um certo número 

de embarcações cujo licenciamento é autorizado. A medida de gestão baseia-se na 

limitação de 3.100 toneladas de quota (PDP, 2010-2019). A pesca geralmente é intensa em 

períodos em que os rendimentos das capturas de camarão de superfície são baixos e nos 

períodos de veda desta pescaria (Dias et al. 2011). As avaliações recentes feitas ao recurso 

recomendam novos limites de quotas, abaixo das 2.000 toneladas, bem como uma redução 

do esforço de pesca em cerca de 15% (Dias et al,2015; Filipe & Dias, 2017). 

Em Moçambique, depois da pesca de camarão de superfície no Banco de Sofala, a pesca 

do camarão de profundidade e da respectiva fauna acompanhante é a segunda fonte de 

rendimento económico mais importante para a pesca industrial marítima com uma 

exportação média anual, nos últimos cinco anos, de cerca de 2.300 toneladas (incluindo a 

fauna acompanhante) que factura pouco mais de 8 milhões dólares americanos.. A 

contribuição do sector das pescas para o Produto Interno Bruto (PIB) é de cerca de 2% 

(MIMAIP, 2018). 

2.2.2 Pesca dirigida à Lagosta 

As capturas de lagosta são provenientes da fauna acompanhante da gamba e da pesca a 

ela dirigida  com uso de gaiolas. A captura de lagosta com gaiolas foi licenciada em dois 

períodos: 1980 a 1999, seguido de um período sem pesca (de 2000 a 2008) e um segundo 

período com pesca de 2009 a 2012. A paragem da actividade deveu-se à queda dos 

rendimentos nesta pescaria (ADNAP, 2017). 

Com a aprovação da legislação que fixa as profundidades e as distâncias da costa ou áreas 

geográficas para a pesca de gamba e de lagosta e a evidência de alguns sinais de 

recuperação do stock da lagosta, houve a retoma da pesca com gaiolas e foi licenciado um 

barco em 2017 que operou durante apenas dois meses (ADNAP, 2018). 
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Figura 2: Evolução da captura de lagosta com gaiolas (IIP/ADNAP) 

2.2.3 Pesca dirigida ao Caranguejo 

Em 2010 decorreu a pesca experimental de caranguejo de profundidade por um período de 

11 meses, com recurso a duas embarcações industriais que operaram nas áreas de pesca 

de Inhaca, Boa Paz, Bazaruto A e B e Banco de Sofala, usando a arte de gaiolas. Dos 

resultados, segundo dados do IIP em publicação, as capturas são elevadas nos meses 

quentes, com rendimentos que variaram de 120 kg/h para 10-20 kg/h nos meses frios (Dias, 

em preparação). 
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32,7 12,2 3,5 17,8 0,0 

Lagosta 3,7 38,1 20,5 0,4 2,6 

Tabela 2: Rendimentos da pesca experimental de caranguejo (2010) 

*Área sombreada- Maiores rendimentos observados 
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                      Recursos 

kg/h) 

Profundidade (m) Caranguejo Lagosta 

300-399 2 0 

400-499 24 13 

500-599 42 3 

600-699 36 0 

700-800 30 0 

 

Tabela 3: Rendimentos da pesca experimental de caranguejo por estrato batimétrico 

*Área sombreada- Maiores rendimentos observados 

Actualmente está a decorrer uma nova pesca experimental do caranguejo de profundidade 

que teve o seu início em Abril de 2018. A mesma é feita com recurso a três das cinco 

embarcações planificadas. Os resultados preliminares dão indicação de grandes capturas 

de caranguejo na área de Boa Paz e da lagosta no estrato de Bazaruto A (Filipe, em 

preparação). 

Com base nos dados da amostragem biológica realizada pelo IIP, a bordo das 

embarcações, a tabela abaixo mostra as capturas obtidas por estrato batimétrico. 

           Recursos 

(kg) 

Profundidade (m) 

Caranguejo Lagosta 

100-199 67 25 

200-299 84 1.275 

300-399 1.215 1.760 

400-499 7.242 580 

500-599 1.189 28 

600-699 1.971 13 

700-799 174 8 

900-999 5 40 

Tabela 4:Captura de caranguejo por estrato batimétrico 

*Área sombreada- Maiores rendimentos observados 
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2.2 Tipos de Frota 

A pesca da gamba é desenvolvida apenas por embarcações de pesca industrial, cujo 

comprimento total é igual ou superior a 20 metros, com uma potência do motor que não 

pode exceder os 1.500 cv ou 1.110 kw. Possuem meios mecânicos de propulsão e meios 

de congelação a bordo. Nos últimos 5 anos operaram em média 25 barcos/ano. 

As principais áreas de pesca são: (i) o Banco de Sofala (17º a 21ºS); (ii) Bazaruto A (21ºa 

23º S) & Bazaruto B (23º a 24º30´ S); (iii) Boa Paz (24º 30´a 25º40´S) e (iv) Inhaca (25º40´a 

26o50´S), sendo as mais importantes as zonas de Boa Paz e da Inhaca (Dias et al, 2011) 

(Figura 3). 

 

Figura 3: Mapa das zonas de pesca de crustáceos de profundidade e respectivas batimétricas 
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2.3 Captura, esforço e rendimentos de pesca 

De um modo geral, as capturas da gamba e da sua fauna acompanhante têm tendência a 

crescer de ano para ano (Figura 4). Esta é a mesma tendência do esforço de pesca em 

número de dias de pesca (Figura 5). Contudo, os rendimentos mostram um cenário 

contrário (Figura 6). (Boletim estatístico 2006-2017; ADNAP, 2019). 

 

Figura 4: Evolução da captura da gamba e da sua fauna acompanhante 

Nesta pescaria, o esforço de pesca é nominal (não estandardizado) e medido em dias de 

pesca, isto é, considera-se que o mesmo esforço é dirigido para todas as espécies.  

Apesar de esta pescaria ter como alvo o recurso da gamba, a frota comercial tem dirigido 

o esforço de pesca para recursos como a lagosta e o lagostim como forma de rentabilizar 

económica e financeiramente a pescaria, devido ao seu alto valor comercial. Assim sendo, 

esta prática de imputação por igual do esforço de pesca não é a mais correcta, devendo o 

esforço de pesca ser estimado para cada espécie de forma estandardizada de modo a 

determinar a proporção de esforço dirigido a cada espécie. 
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Figura 5: Evolução do esforço e dos rendimentos da pesca de gamba (2008-2018) 

Em relação aos rendimentos da fauna acompanhante, é de notar que a lagosta, que é o 

grupo de maior interesse comercial, teve um crescimento exponencial de 2008 com cerca 

de 2 kg/dia/barco para cerca de 172 kg/dia/barco em 2012 ano em que registou o seu pico 

mas, depois volta a cair até 53 kg/dia/barco em 2018. No entanto, os grupos de menor valor 

comercial, cefalópodes e peixes, mostram uma tendência de crescimento de ano para ano, 

apesar de algumas flutuações. Este cenário, remete-nos aos estudos de avaliação dos 

recursos de profundidade (Dias et al.,2015 e Filipe & Dias, 2017) que dão a indicação de 

sobre-exploração das principais espécies alvo desta pescaria, fazendo com que a frota 

procure “rendimentos” alternativos como forma de compensar os custos de produção. 

 

Figura 6: Evolução do esforço e dos rendimentos de pesca da fauna acompanhante da gamba (2008-2018) 
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2.4 Padrão de Pesca 

A pesca é efectuada ao longo de todo ano, com alguma intensidade nos meses de veda do 

camarão de superfície. Ultimamente a frota tem-se desdobrado para a captura de recursos 

mais valiosos, neste caso a lagosta e o lagostim, fazendo com que haja uma concentração 

de esforço na zona da Boa Paz e Bazaruto, onde estes recursos são mais abundantes 

(Figura 7). 

 

Figura 7: Distribuição do esforço de pesca nas áreas de pesca ((2016) 

Esta pesca é maioritariamente exercida entre os 250-500 metros, onde estão localizados 

os recursos de maior valor económico, como ilustra a Tabela 5. 

ESPÉCIES ALVO PROFUNDIDADE 

NOME 

COMUM 

Nome 

científico 

250-

350 

350-

450 

450-

550 

550-

650 

650-

750 

750-

850 

LAGOSTA Palinurus 

delagoae 

69 20 10 0 2 0 

LAGOSTIM Metanephrops 

mozambicus 

29 60 10 0 0 0 

CARANGUEJ

O 

Chaceon 

macphersoni 

7 65 24 3 1 1 
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GAMBA ROSA Haliporoides 

triarthrus 

1 38 53 7 0 0 

GAMBA 

VERMELHA 

Aristaeomorph

a foleacea 

0 29 57 11 1 1 

GAMBA 

CARABINEIRO 

Plesiopenaeus 

edwardsianus 

0 0 1 55 5 39 

GAMBA 

ALISTADO 

Aristeus 

antennatus/ 

virilis 

0 1 11 13 68 8 

 

Tabela 5: Distribuição em percentagem das capturas das espécies alvo por profundidade (Fonte: Filipe & Dias, 2017). 

*Área sombreada indica profundidades onde existe maior abundância do recurso 

2.5 Recursos capturados 

A pescaria de arrasto de camarão de profundidade em Moçambique, também conhecida 

como pescaria de gamba, é uma pescaria multi-espécies, constituindo uma fonte valiosa 

de divisas. A composição das capturas depende das profundidades e do tipo de fundo em 

que os navios de arrasto operam. As espécies alvo da pescaria de camarões de 

profundidade são: 

a) Gamba rosa (Haliporoides triarthrus)- tem comprimento máximo teórico de 61,25 

mm, tamanho da primeira maturação 33 mm, longevidade 4-5 anos, mortalidade 0,5 

ano, coeficiente de crescimento K 0,42 ano-1, profundidade de concentração 400-

600 m) (Dias et al., 2011); 

b) Gamba vermelha (Aristaeomorpha foleacea) – tem comprimento máximo teórico de 

66 mm, tamanho da primeira maturação 33 mm, longevidade 7 anos, mortalidade 

0,4 ano, coeficiente de crescimento K 0,51 ano-1, profundidade de concentração 

600-700m. (Dias & Caramelo, 2013); 

c) Alistado ou gamba rosada (Aristeus antennatus); 

d) Alistado (Aristeus virilis); 

e) Gamba carabineira (Plesiopenaeus edwardsianus). 

As espécies acessórias (fauna acompanhante) retidas a bordo são: 

a) Lagostim (Metanephrops mozambicus); 
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b) Lagostim indiano (Nephropsis stewarti); 

c) Lagosta (Palinurus delagoae); 

d) Caranguejo de profundidade (Chaceon macphersoni); 

e) Vários peixes e cefalópodes. 

As espécies descartadas para o mar são alguns peixes e crustáceos de baixo valor 

comercial incluindo raias e tubarões e os descartes podem atingir cerca de 70% da captura 

total (Dias & Caramelo, 2013). 

Das amostragens biológicas feitas a bordo das embarcações comerciais de gamba, pelos 

observadores do IIP, foram identificadas cerca de 150 espécies de peixe. No entanto, 

apenas quatro destas (5 a 15% cada) é que foram retidas a bordo, conforme ilustra a Figura 

8. 

 

Figura 8: Fauna acompanhante (peixe). As espécies evidenciadas são as retidas a bordo 
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2.6 Estado de exploração dos recursos 

Para avaliar o estado de exploração dos recursos são analisadas as amostras recolhidas 

pelos observadores do IIP a bordo das embarcações comerciais. As amostras de cada 

barco amostrado durante a campanha de pesca são ampliadas para a captura total anual. 

A cada amostra e por classe de comprimento aplica-se um factor de ampliação com a 

respectiva captura do barco (Peso do barco/Peso da amostra), estimando-se assim a 

composição por comprimentos dos barcos amostrados em cada mês e ano. 

Para a avaliação do estado do manancial e da pescaria foi usado o modelo dinâmico de 

produção geral baseado no modelo logístico de Schaefer, implementado em folha de 

cálculo (FAO, 2012). Este modelo considera o manancial como representado apenas pela 

sua biomassa. 

Para a análise das composições por comprimentos das capturas, aplicou-se o modelo de 

análise de coortes por comprimentos (LCA) de Jones (1981). Este método, implementado 

em folha de cálculo, analisa uma coorte durante a vida, constituída pelas capturas em 

classes de comprimento, considerando os intervalos de tempo não-constantes. Para a 

análise das consequências, a longo prazo, de mudanças no nível de mortalidade por pesca 

ou no padrão relativo de exploração, utilizou-se um modelo de Produção por Recruta (FAO, 

2012). Os resultados obtidos são os que se seguem: 
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As avaliações do estado da pescaria da gamba levadas a cabo pelo IIP tem como base de 

sustentação das propostas de medidas de gestão apenas os Indicadores biológicos e 

pontos de referência da biomassa do stock desovante como indicador do estado do stock, 

que traz consigo a única medida de gestão que é a redução do esforço de pesca de forma 

a manter ou melhorar a capacidade do manancial desovante. No entanto, este esforço de 

pesca que é limitado, não permite de forma concreta inferir sobre o esforço dirigido a cada 

espécie uma vez que o mesmo não é padronizado e é medido em dias de pesca num todo, 
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sem ponderar os diferentes factores que podem influenciar a abundância relativa de cada 

espécie. 

As análises levadas a cabo, devem ter em conta também atributos básicos da história de 

vida das espécies exploradas, bem como outros processos críticos que afetam a 

produtividade e a vulnerabilidade à pesca. É importante considerar as interações 

interespecíficas e as mesmas com o ecossistema, porque a produção não depende apenas 

das espécies alvo, mas também da capacidade de carga do ambiente bem como das 

relações tróficas. Modelos de avaliação mais realistas devem considerar estas 

interdependências. 

Estado de Exploração do Recurso 

                         

Recurso 

 

Avaliação 

 

Gamba 

total 

Gamba 

rosa 

Gamba 

vermelha 
Lagosta Lagostim Fonte 

2011 
Sub-

explorada 

Sub-

explorada 

Sub-

explorada 

Não avaliado 

Dias et 

al, 2011 

Dias et 

al, 2013 
2013 

Completa

mente 

explorada 

Completa 

mente 

explorada 

Completa 

mente 

explorada 

2015 

Completa

mente 

explorada 

Completa 

mente 

explorada 

Sobre-

explorada 

Completa

mente 

explorada 

Sub-

explorada 

Dias et 

al, 2015 

2017 

Completa

mente 

explorada 

Completa

mente 

explorada 

Sobre 

explorada 

Completa

mente 

explorada 

Sub-

explorada 

Filipe 

&Dias, 

2017 

 

Tabela 6: Resumo do estado de exploração dos recursos de profundidade (2011 e 2017) 
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3. AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA PESCARIA 

3.1 Avaliação da implementação das medidas de gestão na pescaria de 

gamba e respectiva fauna acompanhante 

No quadro das directrizes internacionais (i.e., FAO) de elaboração e implementação dos 

Planos de Gestão das Pescarias (PGP), devem ser observados os princípios de abordagem 

ecossistémica (EAF), segundo os quais para manter a sustentabilidade dos stocks, deve-

se para além do aspecto biológico, considerar os factores ambientais / ecológicos da 

pescaria, bem como salvaguardar o bem-estar sócio-económico dos intervenientes, 

particularmente das comunidades, que dependem da pesca (FAO, 1995).  

A ausência de um Plano de Gestão limita a análise / avaliação no contexto de abordagem 

EAF, considerando que as medidas de gestão adoptadas se circunscreveram à 

componente biológica e de forma muito tímida aos aspectos da componente ecológica. 

No caso do presente estudo, como já referido, estamos em presença de uma pescaria cujo 

PGP não existe e que vem sendo gerida por medidas de gestão recomendadas pela 

investigação, ouvidos os diferentes intervenientes na pescaria.  

Por esta razão, a metodologia que baseou se, a partir dos problemas identificados pela 

leitura dos relatórios a que a equipa teve acesso e pelas entrevistas realizadas, colocá-los 

à discussão em seminário para validação e classificação, segundo o “critério de semáforo”, 

em muito graves (vermelho), graves (amarelo) e simples (verde). 

3.2 Sumário da avaliação 

Da análise feita, tomando como base as entrevistas feitas aos técnicos relevantes da 

Administração Pesqueira, bem como aos operadores de pesca, e as discussões tidas no 

seminário nota-se que, no cômputo geral o nível de implementação das medidas é avaliado 

como satisfatório, à excepção do estabelecido no comando regulamentar (REPMAR) de 

estabelecimento de malha mínima para as gaiolas / armadilhas, sobretudo pelo facto de 

existirem embarcações do tipo industrial a operarem com estas artes. O gráfico da Figura 

9 dá uma imagem do cumprimento das recomendações. 
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Figura 9: Nível de cumprimento das medidas de gestão 

A implementação do sistema de quotas, incluindo as proporções de fauna acompanhante, 

tem em vista assegurar que o padrão de exploração da pescaria tenha em conta a 

abundância e a distribuição específica dos recursos, bem como a taxação justa de acordo 

com o valor comercial dos recursos capturados.  

Nas discussões tidas no seminário, sobre o aproveitamento da fauna acompanhante, foi 

referido que se vêm registando solicitações sistemáticas de pedidos de aumento da quota, 

sobretudo da lagosta, geralmente autorizados sem considerar as questões de 

sustentabilidade e sem ter em consideração se a quota de gamba (espécie alvo) foi ou não 

esgotada. Nestes casos, há indícios de que algumas embarcações direccionam as suas 

operações para espécies de fauna acompanhante de alto valor comercial em detrimento da 

espécie alvo para a qual estão licenciadas. 

Com relação à medida, relativamente recente, sobre a estratificação das profundidades de 

operação da pesca de arrasto da gamba e de gaiolas com covos, foi referido que na fase 

inicial registaram-se casos de violação. No entanto, o Sistema de Monitorização de 

Embarcações de Pesca (SMEP), mostrou-se eficaz na identificação dos casos, tendo sido 

levantados processos de infracção de pesca. Foram ainda relatados conflitos entre as 

embarcações de arrasto da gamba e os operadores da pesca de lagosta com gaiolas, tendo 

sido destruídas algumas das artes de pesca destes últimos. 
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Com vista a fazer uma análise holística da pescaria, considerando a abordagem EAF, 

considerou-se também a avaliação com o recurso a uma adaptação de métodos de 

avaliação comparativa e de rastreamento cujo sistema de classificação, é também do tipo 

“semáforo” onde o mau desempenho corresponde a uma realização de menos de 60% dos 

indicadores previstos (vermelho), o desempenho moderado corresponde ao intervalo entre 

entre 60 e 79% dos indicadores (amarelo) e o óptimo corresponde ao intervalo de 80 a 

100% dos indicadores realizados (verde). A avaliação feita está graficamente representada 

na Figura 10.  

O Anexo 2 mostra os indicadores avaliados, a sua implementação e as observações feitas. 

Aqui são comparados os indicadores como meta num possível PGP com os que foram 

anotados pelo estudo de base (baseline) de 2018. 

3.2.1 Avaliação da pescaria por pilares 

a) Sustentabilidade do stock  

Na avaliação da sustentabilidade do stock, foram analisados seis critérios de avaliação. O 

resultado obtido é um desempenho moderado pendendo para satisfatório devido aos 

recursos-alvo estarem a ser pescados no limite ou acima do limite máximo recomendado 

biologicamente, o que de algum modo indicia uma impossibilidade de recuperação do stock. 

A avaliação do stock vem sendo feita só para os principais crustáceos (gamba rosa, 

vermelha, lagosta e lagostim).  

Para a gamba rosa, a biomassa Bcur e a mortalidade Fcur actual do manancial estão 

ligeiramente acima da biomassa e da mortalidade que produz a captura máxima sustentável 

e as biomassas total e desovante estão no limite ou abaixo do limite de 20% da biomassa 

virgem pelo que este ponto de referência deve ser interpretado como limite.  

Para a gamba vermelha, ao nível de mortalidade actual a biomassa total é de cerca de 30%, 

mas a biomassa desovante está muito abaixo dos 20%. Para o nível de mortalidade Fmax a 

biomassa total é de aproximadamente 30% e a biomassa desovante está ligeiramente 

abaixo dos 20%. Por estes motivos a situação actual não é sustentável. O esforço de pesca 

devia ser reduzido do Fcur para Fmax. No concernente à recuperação do stock, aplica-se à 

gamba vermelha e lagosta, que foram consideradas sobre exploradas.  
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Dados de produção de lagosta sugerem melhoria dos stocks, embora isso possa estar 

associado a melhorias na colheita de dados nos últimos anos. Pensa-se que também 

resulta de medidas implementadas, como a profundidade mínima, que agora é de 250 

metros. Os dados de captura da lagosta reportados estão abaixo do TAC recomendado na 

avaliação 

A gamba vermelha mostrou um aumento de produtividade, mas os dados sugerem ciclos 

de produção para esta espécie, que precisa ser melhor compreendida. Os dados de captura 

da gamba vermelha mostram que em 2016 estava pelo menos 6 vezes acima do TAC 

recomendado (Filipe & Dias, 2017). 

b) Impacto ambiental / ecológico 

No concernente ao impacto ambiental, foram analisados os critérios como o impacto da 

pesca na fauna acompanhante, no habitat e no ecossistema. Foi observado que muito 

pouco foi feito neste âmbito, apenas estudos relacionados com alguma fauna 

acompanhante. 

Analisando a pescaria, não há evidências de que a pesca esteja afectando espécies 

primárias (espécies que contribuem em mais de 5% da captura total), embora não existam 

estudos definitivos. Entretanto existem limites de captura que estão em vigor (20% de 

lagosta e cefalópodes; 25% de lagostim, caranguejo e peixe). Portanto, existem algumas 

medidas parciais em vigor, mas não para todas as espécies primárias. No entanto, não 

existem medidas de gestão em vigor para a protecção do habitat e muito menos sobre 

dispositivos de redução da fauna acompanhante. É difícil estudar todas as espécies 

primárias devido à sua sazonalidade e desagregação. Para algumas espécies melhoraram-

se as informações e existem dados de observação - mas não são 100% adequados para 

submeter a uma avaliação do stock. Algumas informações de relatórios de observadores e 

pesquisas estão disponíveis, mas informações biológicas mais detalhadas são necessárias, 

bem como a distribuição espacial, especialmente para os caranguejos que actualmente 

vêm sendo alvos de uma pescaria dirigida (Comunicação pessoal).  

Para as espécies secundárias (espécies que contribuem com menos de 5% na captura e 

com baixo valor comercial) a situação é ainda mais grave pois, não existe nenhuma medida 
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de gestão em vigor para a sua protecção beneficiando indirectamente das medidas 

adoptadas para os recursos alvo. 

Sobre as espécies ameaçadas, a informação é deficitária. Contudo não há relatos de 

presença de tartarugas e mamíferos nas capturas (Filipe, 2014). Existem medidas definidas 

nas licenças de pesca para proteger apenas os golfinhos, dugongos e tartarugas (ADNAP) 

mas os relatos dão conta que não há registos de capturas acidentais destas espécies 

emblemáticas. 

c) Gestão efectiva da pescaria 

A gestão desta pescaria, é feita com base em medidas que foram sendo aprovadas ao 

longo do tempo para tornar a pescaria sustentável pois, existe uma estratégia de colheita 

de dados acordada (Diários de Bordo), que permite que os mesmos sejam usados para as 

avaliações do estado do stock e estima-se a proporção de cada recurso com base em 

recomendações da investigação (controle de TAC). Quanto à gestão participativa, existem 

alguns esforços para conduzir processos de consulta sobre novos instrumentos legais que 

estão sendo desenvolvidos, como é o caso da CNAP que responde aos problemas à 

medida que eles surgem. No campo da fiscalização, existe uma estratégia MCS bem 

definida, contudo a implementação é deficitária. 

 

Figura 10: Avaliação do estado actual da pescaria de gamba e respectiva fauna acompanhante 
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4. LINHAS ORIENTADORAS PARA A ELABORAÇÃO DO NOVO 

PLANO DE GESTÃO 

Para a pescaria de crustáceos de profundidade a ADNAP elaborou um estudo de base que 

abarca de forma exaustiva a maioria dos aspectos a serem considerados para a elaboração 

de um PGP (ADNAP, 2016).  

Esta avaliação usou esse estudo de base como referência importante, tendo-se debruçado 

em detalhe soobre o estado da pescaria (dados de captura, esforço e rendimentos) e o 

estado de exploração dos recursos avaliados, cuja informação foi actualizada através do 

relatório da Avaliação dos crustáceos de Profundidade realizado pelo IIP em 2017. 

A avaliação do estado de exploração dos recursos indica que à excepção do lagostim, que 

se encontra sub-explorado, os outros recursos objectos da avaliação estão sobre-

explorados (gamba vermelha) ou optimamente explorados (lagosta e gamba rosa), 

enquanto que os outros recursos acoompanhantes da gamba, nomeadamente o 

caranguejo e os cefalópodes de profundidade, o seu estado de exploração é desconhecido. 

Este cenário sugere que o plano de gestão deve focar-se na recuperação dos recursos / 

espécies sobre-explorados, por um lado, e gerir os outros recursos de modo que não se 

comprometam os limites de sustentabilidade, por outro. Isto pressupõe a melhoria do 

conhecimento sobre o estado de exploração dos recursos cujo estado é desconhecido. 

O presente estudo, considerando os pilares do EAF, constatou que a gestão da pescaria 

apresentou um desempenho moderado no concernente ao estado do recurso, gestão e 

governação da pescaria, enquanto que a componente de impacto no ambiente / 

ecossistemas, apresentou um desempenho baixo. Esta constatação constitui uma 

indicação clara da necessidade de que se deve prestar maior atenção aos parâmetros 

ecológicos, aquando da elaboração do plano de gestão. 

Tomando em consideração estes resultados e as auscultações feitas, sugerem-se as 

seguintes linhas de directoras para o plano de gestão: 
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1. Estruturação do Plano de Gestão, como sendo para a pescaria industrial de 

crustáceos de profundidade, e não para o modelo actual de pescaria de gamba e 

fauna acompanhante, incluindo: 

(i) A definição das unidades de pesca (tipo de embarcação e de artes de pesca), 

que devem compor a pescaria,16 considerando a eficiência tecnológica a 

sustentabilidade dos recursos e os mecanismos / possibilidade de coexistência 

dos mesmos; 

 

(ii) Os elementos de análise da sustentabilidade / viabilidade económica no contexto 

de pesca dirigida para os diferentes recursos alvo (pesca com covos da lagosta, 

caranguejo e arrasto da gamba) e também da pesca mista (gamba vs camarão) 

realizada por determinados armadores. 

 

                                                        

16 Considerando que os recursos / espécies alvo são diferentes para as diferentes empresas e artes que operam na 
pescaria, quer a título comercial, como experimental. 

Na pescaria de gamba e fauna acompanhante, no actual regime de licenciamento, verifica-se que 

cada armador orienta as suas operações de pesca para a captura de determinadas espécie de gamba 

(vermelha ou rosa) e para os recursos de elevado valor comercial considerados como fauna 

acompanhante, (lagosta ou lagostim). 

A orientação das operações é em função dos mercados que cada empresa pretende alcançar. Este 

padrão de exploração dos recursos pode contribuir para o desequilíbrio do ecossistema, sobretudo 

para os recursos cujo estado de exploração é desconhecido. 

Dados da investigação indicam claramente que a distribuição, em termos de profundidade, de 

cada recurso que ocorre na pescaria de gamba e fauna acompanhante, permite a adopção de medidas 

de gestão, tal como ocorreu em 2015 com o zoneamento das profundidades da pesca de arrasto gamba 

e da lagosta com covos. 

A par da pesca de lagosta com covos, ressurgiu nos últimos anos a pesca de caranguejo com covos. 

Estes desenvolvimentos colocam um desafio para a Administração das Pescas no sentido de melhorar 

o conhecimento destes recursos e de adoptar medidas de gestão orientados para garantir o uso 

sustentável de cada um deles, sem comprometer o equilíbrio do ecossistema. 

Para se pôr em prática esta proposta de “nova” abordagem da pescaria, o PGP deve ter em conta 

factores tecnológicos (pesca de arrasto da gamba vis-à-vis pesca com armadilhas / covos) e a 

sustentabilidade económica / financeira da eventual coexistência de diferentes tecnologias para a 

captura de cada tipo de recurso. 

Na análise da questão da viabilidade económica / financeira versus sustentabilidade biológica / 

ambiental, deve-se incluir na análise das novas propostas de abordagem da pescaria o facto de 

algumas embarcações estarem a fazer a pesca mista do camarão de superfície e da gamba 
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2. A formulação de objectivos de gestão em função do estado de exploração dos 

diferentes recursos (espécies), em linha com as políticas e objectivos socio-

económicos que o sector persegue 

 

 

3. A formulação de medidas de gestão com base nos problemas identificados e nas 

recomendações suportadas por avaliações e estudos científicos e enquadradas nos 

pilares do EAF.  

A pescaria de camarão de profundidade e da respectiva fauna acompanhante inclui uma 

diversidade de recursos, sendo os crustáceos, os cefalópodes e peixes. Os crustáceos, com alto valor 

comercial, são destinados à exportação e os restantes, com um valor comercial baixo, mas com 

considerável importância para o abastecimento do mercado interno1 e para a segurança alimentar. 

A definição dos objectivos de determinada pescaria é o primeiro passo que se deve dar na 

formulação do PGP e este deve estar em linha com as políticas sectoriais e nacionais. Tradicionalmente, 

a pesca industrial em Moçambique, tal como preconiza o actual Plano Director das Pescas, está 

orientada para a exportação mas a  fauna acompanhante começa a abrir uma oportunidade para as 

empresas nacionais colocarem osseus produtos no mercado nacional de forma mais competitiva de vido 

à retirada da isenção de direitos à importação de carapau. Portanto, esta pescaria para além de 

contribuição para a balança de pagamentos, pode também contribuir para a segurança alimentar. 

Neste quadro, sugere-se que a formulação dos objectivos do plano de gestão considerem o estado 

de exploração de cada um dos recursos e os objectivos que se devem perseguir, evitando-se 

generalidades. 
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As recomendações de gestão constantes nas avaliações do estado de exploração dos recursos devem ser 
consideradas no PGP e para cada medida devem, sempre que possível, ser apresentadas diferentes opções 
de gestão. As medidas devem ser analisadas e, quando necessário, revistas anualmente. Em cada um dos 
pilares do EAF devem ser equacionadas medidas adequadas. Assim: 

I) Âmbito Biológico 

 Estudos relacionados com a determinação dos períodos reprodução, áreas de desova e 
recrutamento das principais espécies de crustáceos de profundidade 

 Rever e validar os procedimentos da amostragem biológica a bordo das embarcações, de forma 
a obter amostras “representativas”, , da composição específica e da composição de comprimentos 
das capturas por espécies, (mais de um barco por mês). Representativas significa ponderar na 
amostragem a distribuição espacial e temporal do recurso com a distribuição da frota, 
garantindo uma cobertura mensal da operação da mesma. 

 A informação biológica dos recursos (crescimento, reprodução, mortalidades, etc.) é escassa 
sobretudo para o  lagostim e a lagosta, e a existente deve ser validada.  

 A informação da pesca (capturas, esforço e abundâncias) contêm lacunas, por isso, deve ser 
revista e validada. As abundâncias utilizadas nas avaliações do recurso são nominais e um 
esforço deve ser feito para as padronizar, ponderando efeitos do ano, mês, área, tipo de barco, 
espécies acompanhantes, etc.  

 Realizar cruzeiros de investigação (último realizado em 2009) para a estimação de índices de 
abundância das espécies alvo desta pescaria, de forma a confrontar os índices da frota com a 
informação independente da pesca.  

 Definir períodos de veda para a pesca (recursos completamente explorados). 

 Zonear áreas sensíveis (desova), principalmente das espécies que têm hábitos gregários (lagosta, 
caranguejo. 

II) Âmbito Ecológico 

 Estudos relacionados com mapeamento de habitats, interações nos ecossistemas, teias tróficas, 
entre outros. 

III) Âmbito de Governação e da Gestão Institucional 

 Padronizar o esforço de pesca. Recomenda-se a revisão e verificação integral de todos os registos 
de capturas e esforço já introduzidos na base de dados. 

 A revisão e validação dos procedimentos utilizados na aplicação de Base de Dados das Fichas de 
Capturas Diárias (FCD) (IIP) para a estimação dos totais de esforço em horas de pesca é de 
capital importância. Estas duas últimas recomendações devem ter como objectivo a 
padronização dos índices de abundância por espécies, integrando factores como ano, mês, área, 
profundidade, tipo de barco, etc. 

 Qualidade da informação. Dotar os investigadores de metodologias de avaliação de forma a 
ganharem mais competências técnicas na sua utilização e interpretação dos resultados da 
avaliação. 

 Legislação. Criar dispositivos legais que regulem a pesca de espécies protegidas e ameaçadas de 
extinção bem como para a protecção do meio ambiente marinho (habitat e ecossistemas). 

IV) Âmbito Sócio-Económico 

 Fauna acompanhante. Estabelecer métodos de recolha e aproveitamento da FAC rejeitada para 
o abastecimento do mercado local; 

 Fomentar a criação de estabelecimentos de processamento da FAC rejeitada e não aproveitada, 
para o consumo e ou para a produção de rações para aquacultura; 

 Estudar o conteúdo proteico das principais espécies de FAC para o seu reaproveitamento. 
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4. Não obstante o princípio constitucional de gestão centralizada dos recursos 

marinhos, ajustar a estratégia de implementação (arranjos institucionais, 

responsabilidades, plano de acção e orçamento) considerando as perspectivas do 

novo quadro legal e institucional, orientado para a descentralização e 

desconcentração, bem como abordagem holística / integrada dos recursos 

marinhos; 

 

 

 

 

5. Desenvolver um painel – dash board (BMT) – para a monitoria e avaliação 

sistemática da implementação do plano de gestão, o qual será apreciado 

regularmente nos fóruns de gestão participativa (CCGP e CAP) e órgãos de consulta 

do MIMAIP (CT/CC). 

  
A experiência da avaliação da implementação dos planos de gestão (camaão de superfície e 

recursos acessíveis a pesca a linha) com a ferramenta BMT mostrou-se simples e prática para garantir 

o envolvimento de todos os stakeholders, facto que ajuda a consolidar a visão comum de todas as partes 

(Governo, Sector Privado / Operadores e Sociedade Civil) em assegurar a exploração sustentável dos 

recursos pesqueiros, apesar de cada parte envolvida ter seus interesses particulares. 

Portanto, sugere-se que para além das tradicionais avaliações externas de meio-termo e final da 

implementação do PGP, com base na ferramenta BMT, ou outra que se mostrar adequada se façam 

avaliações anuais nas sessões regulamentares dos fóruns de co-gestão para monitorar os progressos na 

implementação do plano. Aliás, a ferramenta BMT foi mesmo concebida para monitorar o progresso 

tendo em vista o alcance de determinado objectivo de gestão. 

 

Na elaboração do plano deve-se adoptar uma estratégia, que assegure o envolvimento de 

todos stakeholders, que passa pelo reforço da coordenação interinstitucional. E no quadro da 

responsabilização, considerando o quadro perspectivado de descentralização / 

desconcentração e a revisão institucional, ora realizada, as Direcções Provinciais do Mar, Águas 

Interiores e Pescas devem ser responsabilidadas pela implementação de determinadas 

actividades. 

Ademais, com a inclusão no MIMAIP de instituições no domínio do mar (i.e. INAMAR, 

INAHINA e CEPAM) há maiores possibilidades de compor um quadro institucional que assegure 

uma abordagem ecossistémica da gestão do recurso, que inclui ainda o envolvimento de outros 

sectores de actividade que impactam sobre a pescaria, os próprios operadores e organizações 

da sociedade civil. 
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ANEXOS 

Anexo I 

Lista de pessoal contactado 

Consultados individualmente: 
 

Instituição Pessoas Auscultadas 

Associação de Armadores da Pesca Industrial de 
Camarão 

Felisberto Manuel 

Muzila 

António Lorenzo 

Instituto Nacional de Inspecção do Pescado 

Lúcia Santos 

Direcção de Estudos, Planificação e Infra-
estruturas 

Zainabo Masquinhe 

Isabel Gailaze 

Nelson Afonso 

Associação Nacional de Armadores de Pesca 
Moisés Massinga 

António Schwalbach 

Direcção Nacional de Operações Leonel Chimarizane 

 
 
Lista de participantes aos seminários: 
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Anexo II 

Avaliação das medidas de gestão dos crustáceos de profundidade 

Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

S
o

c
io

-E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

1. Custos de produção altos e 

sempre crescentes que afectam 

a rentabilidade da pescaria  

<60 <60 

Indústria – custos de produção são muito 

altos: combustíveis (45% do custo de 

produção), manutenção e salários tem um 

peso significativo constituindo um problema 

muita grave. Os pagamentos das taxas de 

consumo a bordo o IVA deve ser pago e 

depois se pedir o reembolsos e nunca são 

pagos. Embora sejam factores externos, 

alguns destes últimos estão ao alcance do 

governo. Manter esta situação foi avaliada 

com um risco alto para o alcance dos 

objectivos da pescaria. 

2. A rentabilidade da pescaria 

afectada pela diminuição do 

preço internacional da gamba, 

devido à superlotação do 

mercado com o camarão da 

aquacultura. 

<60 60-79 

Industria - problema não é o camarão de 

aquacultura mas a Gamba da Argentina, é 

que está a invadir os mercados. Manter 

esta situação traz um risco medio para o 

alcance dos objectivos da pescaria. Manter 

esta situação foi avaliada como um risco 

médio para o alcance dos objectivos da 

pescaria. 

3. Obsolência da frota da gamba, 

aumentando os custos de 

produção e a rentabilidade da 

pescaria 

<60 ≥80 

Industria - é uma realidade pois não há 

docas para reparação. Há muita assimetria 

na frota, mas não constitui problemas. 

Manter esta situação foi avaliada como 

tendo um risco baixo para o alcance dos 

objectivos da pescaria. 

 4. Manutenção de afretamento 

de embarcações estrangeiras 

para a pescaria da gamba 

<60 60-79 

Industria – os armadores recorrem a 

embarcações afretadas como forma de 

rentabilização da actividade. É mais 

rentável afretar que ter barcos próprios 

mesmo que no final de 10 anos tenha que 

ser embandeirada.  Manter esta situação 

foi avaliada com um risco médio para o 

alcance dos objectivos da pescaria. 

5. Inexistência de infra-estruturas 

de apoio nos portos e de fábricas 

de processamento de pescado, 

de modo a acrescentar valor, 

gerar emprego e outras receitas 

para a economia nacional 

<60 <60 

Industria - o combustível está pior agora, a 

empresa fornecedora de combustível que 

está instalada no porto de pesca na Beira, 

ganha 3 meticais por litro e tem que dividir 

com o porto. Existem estaleiros mas não 

tem capacidade para reparação naval, não 

há empilhadeiras suficientes, espaços 
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Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

ocupados por outros inclusive nos acessos 

dos camiões que fazem descarga das 

embarcações, as tarifas aplicadas são 

muito altas. Portos - há problema de acesso 

por causa das questões da dragagem. 

Pede-se maior coordenação entre os 

portos e as empresas de pesca pois as 

empresas fazem a manutenção e 

reparação das embarcações. A falta de 

doca seca para a frota de pesca ser 

reparada é uma grande dificuldade.  Há 

algumas embarcações que fazem as 

reparações no porto, na doca molhada 

poluindo a água e dificultando as 

embarcações que querem fazer as 

descargas. Manter esta situação foi 

avaliada com um risco alto para o alcance 

dos objectivos da pescaria 

 

6. Funções de comando e chefia 

da ns embarcações de pesca 

são desempenhadas 

maioritariamente por 

estrangeiros 

<60 <60 

Industria – As funções de comando nas 

embarcações da gamba permanecem de 

estrangeiros, mesmo havendo mão-de-

obra nacional formada ao longo de vários 

anos, constituindo um problema grave. 

Manter esta situação foi avaliada com um 

risco alto para o alcance dos objectivos da 

pescaria 

G
e

s
tã

o
 I

n
s
ti

tu
c
io

n
a
l 

7. Insuficiente desempenho de 

MCV, resultando em infracções e 

violações da lei e regulamentos, 

afectando uma correcta gestão 

da pescaria 

<60 60-79 

Industria - A capacidade da fiscalização 

contínua fraca e frágil. O MCS não está 

incompleto, o sistema é frágil. A recente 

entrada de embarcações de arrasto de 

pequenos peixes pelágicos vai ter impacto 

significativo sobre o recurso da gamba e 

fauna acompanhante, devido a 

configuração das artes e uso de 3 a 4 artes 

de pesca por barco. Não há monitorização 

nem fiscalização destes barcos, tanto no 

mar como no porto. IIP – A existência de 

VMS para os que estão licenciados baixa o 

índice de infracções, é necessário 

encontrar formas para controlar a pesca 

ilegal sobre o recurso. Manter esta situação 

acima descrita foi avaliada com um risco 

médio para o alcance dos objectivos da 

pescaria. 
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Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

8. A gestão agregada dos 

crustáceos de profundidade, 

embora alvos duma mesma 

pescaria,  limita os efeitos das 

medidas de gestão. 

<60 60-79 

Industria – Esta problemática continua e 

acredita-se que limita o efeito das medidas 

de gestão tendo em conta que as medidas 

de gestão são baseadas na gamba 

(espécies conhecidas), contudo estas 

medidas afectam outros crustáceos que 

são pescados mas desconhecidos 

cientificamente. Nem todas as espécies de 

lagostim que são pescadas no Bazaruto 

são rentáveis. A pesca tem que ter medidas 

individualizadas para cada uma das 

espécies, incluindo da fauna 

acompanhante. Indústria acha que a 

gestão por quotas é desejável mas no caso 

das quotas para a fauna acompanhante de 

não se justifica haver quotas. Manter esta 

situação foi avaliada com um risco médio 

para o alcance dos objectivos da pescaria. 

9. Efeitos negativos da pesca da 

gamba sobre os stocks da fauna 

acompanhante 

<60 60-79 

ADNAP -Há uma quota de captura de 

gamba e uma percentagem da fauna 

acompanhante, o que se captura mais é a 

fauna acompanhante em relação a captura 

de gamba pelo que continuam os impactos 

desta pescaria sobre outros stocks. O IIP – 

Nas áreas de pesca da gamba ocorrem 

cerca de 400 espécies de peixe que são 

afectadas por esta pescaria, não havendo 

capacidade para a avaliação científica de 

todas estas espécies, portanto os efeitos 

negativos são desconhecidos pela 

dificuldade em medi-los. Manter esta 

situação foi avaliada com um risco médio 

para o alcance dos objectivos da pescaria.   

 

10. Fraco aproveitamento da 

fauna acompanhante capturada 

(peixe de profundidade e 

cefalópodes) 

<60 ≥80 

Industria - Há aproveitamento da fauna 

acompanhante, como por exemplo os 

cefalópodes são em 100 % aproveitados e 

há cada vez mais aproveitamento de 

pescado de baixo valor. IIP - os cruzeiros 

científicos tem a capacidade de dar 

informação de toda a área de pesca, na 

falta deles, como acontece nos últimos 

anos não há muita informação de fauna 

acompanhante que as empresas fazem, há 

apenas uma estimativa. Manter esta 

situação foi avaliada como tendo um risco 



ANEXOS 

Data da Versão: 14 de Outubro de 2019                                                              47 

MIMAIP – MINISTÉRIO-DO- MAR-ÁGUAS INTERIORES – E - PESCAS 

Proibida a reprodução e distribuição deste documento sem a autorização escrita da INTELLICA 

Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

baixo para o alcance dos objectivos da 

pescaria. 

11. Fornecimento de informação 

incorrecta da actividade 

pesqueira, incluindo sua 

sonegação, por parte dos 

armadores 

<60 60-79 

A maior parte dos operadores fornecem 

informação à Administração Pesqueira, 

contudo há situações de preenchimento 

incompleto e capitães que não preenchem 

os diários de bordo. Segundo IIP foram 

desenvolvidas fichas para dar informação, 

mas há indicadores que devem ser 

melhorados incluindo da lagosta e 

lagostim. o INIP usa os diários de bordo 

para amostragem sanitária, contudo para 

as descargas há um atraso na entrega dos 

diários de bordo o que complica a 

certificação. Industria - O problema esta na 

fiscalização, porque está legislado e de 

cumprimento obrigatório não fazendo 

sentido haver aqueles que não preenchem 

a informação. Fiscalização - há sim uma 

deficiente fiscalização no cumprimento da 

lei. Manter esta situação foi avaliada com 

um risco médio para o alcance dos 

objectivos da pescaria. 

12. Inexistência de uma base de 

dados para facilitar o acesso e 

análise a toda a informação 

relevante 

<60 ≥80 

A ADNAP e o IIP têm bases de dados. A 

indústria tem as suas próprias bases de 

dados e acesso aos dados a CAP 

apresenta. Manter esta situação foi 

avaliada como tendo um risco baixo para o 

alcance dos objectivos da pescaria. 

14. O sistema de gestão 

participativa e o processo de 

tomada de decisão é incompleto 

e pouco participativo 

<60 60-79 

Industria- Nos últimos anos, há pouca 

consulta antes das decisões tomadas pelo 

Ministério de tutela (MIMAIP), e se 

privilegia “socializar” decisões 

unilateralmente feitas e que constituem 

surpresa, pelo que precisa de mudar. Por 

exemplo, a entrada de novas embarcações 

de arrasto de peixes pelágicos não foi 

discutida com a indústria. Há decisões que 

são tomadas pela ADNAP sem a 

participação empresarial. A ADNAP 

concorda na opinião empresarial no seu 

todo. Manter esta situação foi avaliada com 
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Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

um risco médio para o alcance dos 

objectivos da pescaria. 

B
io

ló
g

ic
o

 

15. Deficiente amostragem 

mensal e permanente a bordo 

dos barcos de pesca e aos 

desembarques para a colheita 

de dados 

<60 ≥80 

Industria - A investigação pesqueira nem 

sempre está a bordo das embarcações 

para fazer amostragem. IIP - aumentou a 

capacidade do IIP para realização de 

amostragens a bordo (conta com 5 técnicos 

para esse efeito), suficiente para uma frota 

de 27 barcos fazendo a rotação para se ter 

a representatividade das empresas, das 

áreas e dos recursos. Houve uma melhoria.  

Manter esta situação foi avaliada como 

tendo um risco baixo para o alcance dos 

objectivos da pescaria. 

16. Estimações dos índices de 

biomassa e da distribuição dos 

recursos dependentes da pesca 

comercial. 

<60 60-79 

 São feitas estimações da biomassa e 

distribuição dos recursos da gamba com 

dados dependentes da pesca comercial. 

Há dificuldades em relação a espécies de 

fauna acompanhante prioritárias e outras 

de menor valor comercial. Manter esta 

situação foi avaliada com um risco médio 

para o alcance dos objectivos da pescaria. 

17. Fraca capacidade técnica 

para se fazerem avaliações 

da pescaria sem recurso a  

assistência externa 

<60 ≥80 

Há capacidade técnica nacional (IIP) 

embora para a Gamba, no passado as 

avaliações anuais ou de dois em dois anos 

eram feitos com apoio de técnicos da 

cooperação internacional (ex. Noruega e 

FAO), que montaram as metodologias que 

estão em uso. Manter esta situação foi 

avaliada como tendo um risco baixo para o 

alcance dos objectivos da pescaria. 
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Parâ-

metro 

Identificação dos problemas 

da Pescaria de Gamba 

Ano do 

baseline 

Actual-

mente 
Notas 

18. Sobre-exploração dos 

recursos de maior valor 

comercial 

<60 60-79 

Para a indústria a gamba carabineira é a 

gamba de maior valor comercial que 

aparece nas capturas de forma acidental, e 

sua sazonalidade é muita elevada. 

Importante conhecer o ciclo de vida deste 

recurso e outras características biológicas 

para que possa ser avaliada 

cientificamente. Nos últimos 3 anos a 

captura manteve-se. O lagostim sofreu um 

aumento excessivo do esforço, como 

consequência há sinais de sobre-

exploração, com as capturas baixas. a 

Lagosta igualmente baixou de forma 

substancial no arrasto, mas na gaiola estão 

a captura-la. Há barcos licenciados a pesca 

com gaiola para o lagostim que vão para a 

zona do arrasto. Manter esta situação foi 

avaliada com um risco médio para o 

alcance dos objectivos da pescaria. 
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Anexo III 

Matriz de Recomendações e Alterações efectuadas no Estudo 3: Avaliação Final d 

Implementação- Draft Final: Avaliação do Gamba 

Recomendações Página Ponto de 
situação 

Comentário 

1. No âmbito geral 

Avaliar medidas de 

gestão 

  Do Ponto 3.3 dos TOR´s, o produto esperado é 

a avaliação do Plano de Gestão dos Crustáceos 

de Profundidade e que o mesmo devia ser 

entregue 20 dias apos o início dos trabalhos em 

forma de relatório. É de conhecimento que não 

existe um plano de gestão para a pescaria em 

causa mas sim medidas de gestão que foram 

sendo adoptadas pelo sector por forma a 

garantir a sustentabilidade da pescaria. Assim 

sendo, o consultor percebeu tratar-se de uma 

falha de redação, optando em ir de acordo com 

a realidade que era de avaliar as medidas de 

gestão existentes na pescaria da Gamba. 

Actualizar o estudo de 

base 

  O estudo em causa não foi alvo de actualização 

pois sim, respeitamos a propriedade do autor e 

a qualidade do estudo em questão. No relatório 

preliminar submetido a V.Excias, no último 

parágrafo da página 8 que tem a sua 

continuidade no primeiro parágrafo da página 

seguinte, faz menção a esta questão e bem 

refere que apenas foram extraídos e 

actualizados alguns pontos que seriam de relevo 

para a materialização do relatório. 

Citar informação  Acomodado  

Listar os pontos do 

estudo de base 

actualizados 

  Os pontos de destaque que mereceram 

actualização estão mencionados no primeiro 

parágrafo da página 9. 

Linhas orientadoras  Acomodado Foi mencionado na versão enviada a V.Excias 

que o mesmo seria incorporado na versão final. 

2. No âmbito específico 
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Recomendações Página Ponto de 
situação 

Comentário 

Não foram ouvidas 

entidades como o IIP, 

a ADNAP e as 

DPMAIP de Sofala, 

Zambézia e Nampula 

8  Foram ouvidas as entidades que responderam 

ao pedido de entrevista endereçado pela 

ADNAP a pedido da intellica 

Termos em Inglês 8   

Enumeração dos 

anexos 

8  Não existe ligação entre o comentário e a página 

do texto texto 

Harmonizar quadro 

legal com base no 

PGC 

9 Acomodado Alinhado com o texto do camarão conforme o 

comentário 

Decreto de concessão 

de Direitos de Pesca  

11 Acomodado  

Enumeração dos 

anexos 

12 Acomodado  

Historial da pescaria  Acomodado “(de 1 de Novembro a 31 de Março)  

Regra geral, cerca de 40% a 60% da frota da 

gamba opera de forma mista. A titulo de 

exemplo, para o ano de 2019 foram licenciadas 

26 embarcações das quais 11 também operam 

na pescaria de camarão de superfície 

(ADNAP,2019)”. 

 

Embarcações 

licenciadas, tendo em 

conta o PGC 

12 Acomodado  

Historial dos 

subsistemas 

13 Acomodado  

Breve historial da 

pescaria 

15 Acomodado Em relação a questão referente as espécies e a 

sua contribuição na captura, é de referir que o 

mesmo foi abordado de forma pormenorizada no 

mesmo capítulo, concretamente no ponto 2.4 

(pag.21) e 2.5 (pag.22) 

Estratégia de boa 

gestão 

15  Incorporado no capítulo das linhas orientadoras 

do novo plano de gestão. 



ANEXOS 

Data da Versão: 14 de Outubro de 2019                                                              52 

MIMAIP – MINISTÉRIO-DO- MAR-ÁGUAS INTERIORES – E - PESCAS 

Proibida a reprodução e distribuição deste documento sem a autorização escrita da INTELLICA 

Recomendações Página Ponto de 
situação 

Comentário 

Historial da pescaria 15 Acomodado Em relação ao ponto em causa, referir que o 

mesmo foi abordado de forma pormenorizada no 

mesmo capítulo, concretamente nos pontos 2.2 

(pag.18) a 2.5 (pag.22) 

Citar fonte 16 Acomodado  

Quantidade de stock 

da lagosta recuperado 

16 Não 

acomodado 

Não dispomos de dados/ fonte de informação 

que permita referenciar a quantidade 

recuperada do stock da lagosta  

Fonte de dados 16 a 18 Acomodado  

Correção dos nomes 

científicos  

23 Acomodado  

Análise crítica aos 

indicadores de gestão 

25 Acomodado  

Clarificar a avaliação 

feita a implementação 

das medidas de gestão 

29 Acomodado  

Clarificar e detalhar o 

gráfico 9 

29 Acomodado  

Repetição de 

conteúdos 

30 a 32 Acomodado Os conteúdos dos pontos em causa visam 

responder a dois pontos distintos. O ponto 2.6 

apenas faz menção ao estado de exploração do 

recurso. No entanto para desenvolver a 

ferramenta usada para avaliar a gestão da 

pescaria, foram utilizados os critérios EAF que 

garantem a saúde da pescaria que são:  

a) Sustentabilidade do stock, que versa 

basicamente sobre o estado de exploração da 

pescaria; 

b) Impacto no ecológico, que aborda 

essencialmente sobre interação inter e intra 

específica na pesca e no ambiente;  

c) Gestão efectiva da pescaria que aborda as 

medidas que foram tomadas para garantir a 

sustentabilidade da pescaria. 

Listar critérios de 

avaliação por pilar 

30 a 32 Acomodado Os critérios usados bem como a base de 

sustentação estão descritos na referência FAO, 



ANEXOS 

Data da Versão: 14 de Outubro de 2019                                                              53 

MIMAIP – MINISTÉRIO-DO- MAR-ÁGUAS INTERIORES – E - PESCAS 

Proibida a reprodução e distribuição deste documento sem a autorização escrita da INTELLICA 

Recomendações Página Ponto de 
situação 

Comentário 

1995, que foi citada no relatório. O mesmo foi 

usado tendo em conta o quadro das directrizes 

internacionais (i.e., FAO) de elaboração e 

implementação dos Planos de Gestão das 

Pescarias (PGP), devem ser observados os 

princípios de abordagem ecossistémica (EAF), 

segundo os quais para manter a 

sustentabilidade dos stocks, deve-se para além 

do aspecto biológico, considerar os factores 

ambientais / ecológicos da pescaria, bem como 

salvaguardar o bem-estar sócio-económico dos 

intervenientes, particularmente das 

comunidades, que dependem da pesca. 
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