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Modernização de Infraestruturas e/ou instalações dos portos, 
lotas, postos de vendagem, locais de desembarque e 
abrigos, que facilitem a obrigação de desembarcar todas as 
capturas

 
Aquisição e Modernização de equipamentos em portos, 
lotas, postos de vendagem, locais de desembarque e 
abrigos, que facilitem a obrigação de desembarcar todas as 
capturas

 
Aquisição, requalificação ou modernização de instalações ou 
equipamentos para armazenamento e tratamento de 
desperdícios, ou que contribuam para a redução das 
rejeições 

 

Aquisição e instalação de de meios ou equipamentos de 
conservação de componentes subutilizadas das capturas  
Visem o Aumento da qualidade, o controlo e a rastreabilidade 
dos produtos desembarcados  

Visem o Aumento da eficiência energética  
Contribuam para proteção do ambiente, incluindo instalações  
de recolha de detritos e lixo marinho  
Melhoria das condições de segurança e de trabalho nos 
portos, lotas, postos de vendagem, locais de desembarque e 
abrigos

 

Construção ou modernização de abrigos  

Arranque de Atividade para 
Jovens Pescadores

Portaria nº 60/2016, de 30/03 todas as tipologias 

Investimentos a Bordo no 
Dominio da Eficiência Energética

Portaria nº 61/2016, de 30/03 todas as tipologias 

SuspensãoTemporária da 
Colheita de Moluscos Cultivados 
por Motivos de Saúde Pública

Portaria nº111/2016, de 28/04

Visem a compensação dos moluscicultores pela suspensão 
temporária da colheita de moluscos cultivados, por motivo de 
contaminação resultante da proliferação de plâncton produtor 
de toxinas ou da presença de plâncton que contenha 
biotoxinas

Inovação  

Parcerias entre cientistas e pescadores  
Visem a identificação e a cartografia das zonas mais 
adequadas ao desnvolvimento da aquicultura, tendo em 
conta, se adquado, os processos de ordenamento do espaço 
e a identificação e cartografia das zonas onde a aquicultura 
deverá ser excluída a fim de manter a função dessas zonas 
no funcionamento do ecossistema



Visem a melhoria e o desenvolvimento das instalações e das 
infraestruturas de apoio necessárias para aumentar o 
potencial dos sítios aquícolas e para reduzir o impacto 
negativo da aquicultura no ambiente, incluindo os 
investimentos no emparcelamento, no fornecimento de 
energia ou na gestão da água



As medidas adotadas e executadas pelas autoridades 
competentes ao abrigo do nº 1 do artigo 9º da Diretiva nº 
2009/147/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de novembro, ou o nº1 do artigo 16º da Diretiva nº92/43/CEE, 
do Conselho, de 21 de maio, com o fim de evitar danos 
importantes para a aquicultura



As medidas adotadas e executadas pelas autoridades 
competentes na sequência da deteção de um aumento da 
mortalidade ou de doenças previstas no artigo 10º da Diretiva 
nº 2006/88/CE, do Conselho, de 24 de outubro, incluindo a 
adoção de planos de ação para proteção, restauração e 
gestão no domínio da moluscicultura



Recolha, pelos pescadores, de detritos do mar 
nomeadamente remoção de artes de pesca perdidas e de 
lixo marinho


Construção, instalação ou modernização de dispositivos fixos 
ou móveis destinados a proteger e revitalizar a fauna e flora 
marinhas, incluindo a sua preparação cientifica e avaliação


Contribuição para uma melhor gestão ou conservação dos 
recursos biológicos marinhos 
Preparação, nomeadamente através de estudos, conceção, 
acompanhamento e atualização da proteção e planos de 
gestão de atividades relacionadas com a pesca ligadas aos 
sitios NATURA 2000, às áreas de proteção espacial referidas 
na Diretiva nº 2008/56/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de junho e a outros habitats especiais



Gestão, restauração e acompanhamento de sitios NATURA 
2000, nos termos das Diretivas nº92/43/CEE do Conselho, de 
21 de maio, e 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 30 de novembro de 2009, transpostas para a 
ordem juridica nacional, de acordo com os quadros de ação 
prioritária estabelecidos nos termos da mesma Diretiva 
nº92/43/CEE



2017

PLANO DE AVISOS 2016/2017

Prioridade 
da União Medida Regulamento Tipologia

2016

Inovação e à Transferência de 
Conhecimentos entre Cientistas e 
Pescadores

Portaria nº114/2016, de 29/04

Aumento do Potencial dos Sitios 
Aquícolas

Portaria nº115/2016, de 29/04

Proteção e Restauração da 
Biodiversidade e dos 
Ecossistemas Marinhos

Portaria nº118/2016, de 29/04

P1

Investimentos em Portos de 
Pesca, Locais de Desembarque, 
lotas e abrigos

Portaria nº 57/2016, de 28/03
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2017

PLANO DE AVISOS 2016/2017

Prioridade 
da União Medida Regulamento Tipologia

2016

Gestão, restauração e acompanhamento de áreas marinhas 
protegidas a fim de dar execução às medidas de proteção 
espacial previstas no artigo 13º, nº4, da Diretiva nº 
2008/56/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
junho



Reforço da sensibilização ambiental, em associação com os 
pescadores, em relação à proteção e à restauração da 
biodiversidade marinha


Participação noutras ações destinadas a preservar e a 
revitalizar a biodiversidade e os serviços ecossistémicos, 
como a restauração de habitats marinhos e costeiros 
especificos, em prol de unidades populacionais de peixes 
sustentaveis, incluindo a sua preparação e avaliação 
cientificas



Inovação  

Serviços de Gestão, de Substituição e de Aconselhamento 
às explorações aquícolas  

Investimentos Produtivos  

Constituição de Seguro das 
Populações Aquícolas

Portaria nº113/2016, de 29/04 todas as tipologias 

Promoção da Saúde e do Bem 
Estar Animal

Portaria nº116/2016, de 29/04 todas as tipologias 

Aquicultura biológica, da conversão para sistemas de 
ecogestão e auditoria  

Prestação de serviços ambientais pela aquicultura  

Recolha de Dados no Quadro da 
Politica Comum das Pescas

Portaria nº 63/2016, de 31/03 todas as tipologias 

Controlo e Inspeção no Quadro 
da Politica Comum das Pescas

Portaria nº112/2016, de 28/04 todas as tipologias 

Preparação de uma Estratégia de DLBC 

Desempenho das funções dos GAL relativas à 
implementação, gestão, acompanhamento, animação e 
avaliação de uma estratégia de desenvolvimento local na 
vertente DLBC costeiro. 



Planos de Produção e 
Comercialização

Portaria nº 53/2016, de 24/03 todas as tipologias 

Desenvolvimento de Novos 
Mercados, Campanhas 
Promocionais e Outras Medidas 
de Comercialização

Portaria nº 58/2016, de 28/03 todas as tipologias 

Visem contribuir para a poupança de energia ou a redução 
do impacto no ambiente, incluindo o tratamento de resíduos  
Visem melhorar a segurança, a higiene, a saúde e as 
condições de trabalho  
Apoiar a transformação de capturas de peixe que não possa 
ser destinado ao consumo humano  
Visem a transformação de subprodutos resultantes das 
principais atividades de transformação  
Visem a transformação de produtos da aquicultura biológica 
em aplicação dos art. 6º e 7º do Regulamento (CE) 
nº834/2007 do Conselho, de 28 de junho

 
Visem dar origem a produtos novos ou melhorados, a 
processos novos ou melhorados, ou a sistemas de gestão e 
organização novos ou melhorados

 

Execução da Politica Maritima 
Integrada no Dominio da Melhoria 
do Conhecimento do Estado do 
Meio Marinho

Portaria nº110/2016, de 28/04 todas as tipologias 

Desenvolvimento das capacidades tecnológicas para 
implementação das respetivas interfaces entre sistemas e 
redes de vigilância no NIPIM@R, ao nível das comunidades 
de utilizadores do CISE

 
Desenvolvimento das capacidades tecnológicas para 
integração de sistemas e redes de vigilância no NIPIM@R, 
que permita a integração dos novos sistemas e redes de 
vigilância e garanta a interoperabilidade no contexto da 
União Europeia

 

P2

P3

Aquicultura Biológica, à 
Conversão para Sistemas de 
Ecogestão e Auditoria e à 
Prestação de Serviços 
Ambientais pela Aquicultura

Portaria nº117/2016, de 29/04

Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura, nos Dominios da 
Inovação, do Aconselhamento e 
dos Investimentos Produtivos

Portaria nº 50/2016, 23/03

Portaria nº 52/2016, de 24/03

Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária nos Dominios do 
Apoio Preparatório e dos custos 
operacionais e de animação 

P4

Portaria nº 64/2016, de 31/03
Transformação dos produtos da 
pesca e da aquicultura

P5
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2017

PLANO DE AVISOS 2016/2017

Prioridade 
da União Medida Regulamento Tipologia

2016

Desenvolvimento das capacidades tecnológicas de 
integração no NIPIM@R das atividades humanas com cariz 
socioeconómico relevantes para a implementação da PMI 
que permita a partilha e visualização de informação 
situacional para apoio á decisão, no âmbito da monitorização 
dos resultados da Estratégia Nacional para o MAR 2013-
2020, numa lógica de desenvolvimento sustentável

 

Desenvolvimento de serviços inovadores relevantes para a 
VMI com base na informação disponibilizada no NIPIM@R, 
contribuindo para a medida 3.2.5 da Agenda Portugal Digital 
e para as iniciativas relacionadas com "Open Data" e o 
Programa ISA (Interoperability Solutions for European Public 
Administrations)

 

Desenvolvimento de capacidades que permitam a 
disponibilização de informação de apoio à VMI, com recurso 
a dados e informação de observação da Terra relativos ao 
mar e às zonas costeiras

 

No dominio da Pesca 
No dominio da Aquicultura 

- 54/2016, de 24/03 Assistencia Técnica

Contínuo

 período de abertura por aviso

Execução da Politima Maritima 
Integrada no Dominio da 
Vigilância Maritima Integrada

Portaria nº118-B/2016, de 
29/04

P6

Promoção do Capital Humano
Portaria nº118-A/2016, de 
29/04


