
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Investindo no nosso futuro comum

Com a participação da União Europeia 
 
Projecto cofinanciado pelo FEDER 

OObbsseerrvvaattóórriioo  ddaa  
PPeeqquueennaa  PPeessccaa  ddoo  

BBaarrllaavveennttoo  

JJuunnttooss  ppooddeerreemmooss  
ffaazzeerr  ccoomm  qquuee  aa  

PPeeqquueennaa  PPeessccaa  sseejjaa  
ssuusstteennttáávveell  ddoo  ppoonnttoo  
ddee  vviissttaa  eeccoonnóómmiiccoo,,  
ssoocciiaall  ee  aammbbiieennttaall..  

 




 

OObbsseerrvvaattóórriioo ddaa  PPeeqquueennaa PPeessccaa ddoo BBaarrllaavveennttoo

Pretende-se desenvolver e 
articular um conjunto de 
acções que têm como 
principais objectivos: 
 
1) promover a pequena 
pesca junto do grande 
público; 
 
2) fomentar a cooperação 
entre as instituições de 
investigação, a 
administração e o sector, 
de modo a melhorar a 
gestão das pescarias. 

Que missões lhe estarão associadas? 
• Dar a conhecer a importância da pequena pesca no 

desenvolvimento das comunidades costeiras e 
melhorar a imagem da pequena pesca junto do 
grande público.  

• Melhorar a informação existente sobre a pequena 
pesca; 

• Identificar os potenciais constrangimentos da 
actividade;  

• Apresentar  propostas de medidas preventivas ou 
correctivas adequadas às situações identificadas; 

• Dinamizar a cooperação entre os agentes 
económicos do sector e os organismos de I&D como 
via de inovação e de desenvolvimento sustentado do 
sector. 

Que acções poderão ser levadas a cabo? 

 

• Desenvolver um portal na Internet para dar a 
conhecer a missão do Observatório, divulgar a 
importância da pequena pesca através da 
apresentação de informação estatística, de vídeos e 
fotografias. Neste portal poder-se-á disponibilizar a 
legislação que regulamenta a actividade.  

• Realizar estudos e trabalhos de investigação com a 
colaboração do sector de modo a responder ás  suas 
necessidades e a melhorar o conhecimento sobre o 
estado dos recursos; 

• Discutir temas relacionados com a pequena pesca;  
• Promover  workshops temáticos. 

 

Quem faz e poderá fazer parte? 
• Câmara de Albufeira /Junta de Freguesia de 

Albufeira; 
• IPIMAR;  
• APPA – Associação dos Profissionais de  

Pesca de Albufeira 
• Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia 
• Representantes do sector: Associações e 

outras entidades Público / Privadas; 
• DGPA. 
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