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ROTEIRO
A NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PADM?

1. O sucesso passado da CPN

2. Que contemple as diversas fontes de informação e suas especificidades

3. Que assegure o cumprimento da “Lei”

4. Que dê resposta aos objetivos dos diversos utilizadores da informação

5. Que promova a valorização da informação sobre os PADM

6. Da Carta Piscícola Nacional ao Sistema Nacional de Informação sobre os Peixes de 

Água Doce e Migradores



1. O SUCESSO DA CARTA PISCÍCOLA NACIONAL
Primeiro ano (2006)

- 140.000 visitas no 1º ano (2006)

Após 6 anos de funcionamento (2012)

- 900.000 visitas

- 140000 utilizadores

- 11 citações em trabalhos científicos

- Dezenas de citações em teses mestrado e doutoramento, relatórios e estudos de AIA e outras 
publicações técnicas

Inúmeras solicitações efetuadas posteriormente para a continuidade / melhoria, sobretudo por: 

- Pescadores

- Forças de fiscalização e vigilância



2. COMTEMPLAR AS DIVERSAS FONTES DE INFORMAÇÃO E SUAS ESPECIFICIDADES

Informação científica: 

- Artigos científicos

- Teses académicas 

Informação técnica:

- Avaliação de Impacte Ambiental 

- Projetos (e.g. AQUARIPORT)

- Planos/Ações/Medidas (e.g. ações de controlo exóticas)

Informação histórica

- Registos diversos da ocorrência



2. COMTEMPLAR AS DIVERSAS FONTES DE INFORMAÇÃO E SUAS ESPECIFICIDADES
Informação administrativa

Com a recente revisão do quadro legal relativo à pesca, aquicultura e recursos aquícolas, passou a existir a 
obrigatoriedade ( ou foi melhorada a forma) de reporte de informação sobre as espécies aquícolas no 
âmbito dos seguintes processos:

- Licenças / credenciais de captura para fins científicos, técnicos e didáticos

- Resultados anuais de exploração de Zonas de Pesca Lúdica (e Plano de Gestão e Exploração)

- Elementos estatísticos de provas de pesca

- Relatório anual sobre a pesca em águas particulares

- Registo anual de capturas em zonas de pesca profissional

- Repovoamentos aquícolas e largadas piscícolas

- Esvaziamento de massas de água e situações de emergência

- Mortalidade piscícola



3. CUMPRIR O NORMATIVO LEGAL 

Pesca e recursos aquícolas – Aplicação direta da informação

Quadro legal da pesca, aquicultura e recursos aquícolas 
de águas interiores

- Lei n.º 7/2008, de 15 de fevereiro, alterada e 
republicada pelo Decreto-Lei n.º 221/2015, de 8 de 
outubro



3. CUMPRIR O NORMATIVO LEGAL 

Conservação da natureza e da biodiversidade – Contribuição

- Livro vermelho dos vertebrados (Categoria de ameaça)

- Diretiva habitats (Estado de conservação das espécies)

- Medidas de gestão, controlo ou erradicação relativas a espécies aquícolas



3. CUMPRIR O NORMATIVO LEGAL 
Ambiente e Ordenamento do Território – Contribuição

Avaliação de impacte ambiental

- AIA e AIncA (e.g. Definição de âmbito)

Recursos hídricos

- Águas salmonícolas e ciprinícolas (e.g. área efetiva de distribuição da truta-de-rio)

- Qualidade ecológica com base nas comunidades piscícolas

- Caudais ecológicos

- Conectividade fluvial e passagens para peixes (espécies presentes e tipo/dimensionamento das 
soluções de passagem)

Informação geográfica

- Diretiva Inspire



3. CUMPRIR O NORMATIVO LEGAL 
Atribuições do ICNF,IP

O SNIPAD enquadra-se diretamente em 4 das atribuições do ICNF,IP definidas na respetiva Lei Orgânica:

“ … promovendo a elaboração e implementação de planos, programas e ações, designadamente nos 
domínios da inventariação, da gestão, da monitorização, da vigilância e fiscalização e dos sistemas de 
informação”

“ Garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Florestais e promover a 
execução do Inventário Florestal Nacional e a sua divulgação, assim como dos estudos de caráter 
técnico relacionados com as fileiras florestais e com a gestão dos habitats florestais e da fauna 
cinegética e aquícola”

“ Promover a criação do Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados, integrando a avaliação 
dos serviços prestados pelos ecossistemas e o desenvolvimento do sistema de informação sobre o 
património natural”

“ Promover e desenvolver a informação e sensibilização das populações, dos agentes e das 
organizações na área da conservação da natureza e da biodiversidade e florestas, incrementando a 
consciencialização coletiva da importância dos valores naturais”



4. DAR RESPOSTA AOS OBJETIVOS DOS DIVERSOS UTILIZADORES DA INFORMAÇÃO

4 tipologias de utilizadores potenciais:

- Investigadores

- Técnicos

- Pescadores

- Forças de fiscalização e vigilância



5. VALORIZAR A INFORMAÇÃO SOBRE OS RECURSOS AQUÍCOLAS DE ÁGUAS INTERIORES

- Reduzir o esforço, tempo e recursos colocados na amostragem (fazer o que ainda não foi feito…)

- Reduzir o “stress” e mortalidade piscícolas associados à amostragem (e.g. lóticas vs lênticas)

- Aumentar a escala e abrangência dos trabalhos técnicos e científicos (com base nos dados colhidos por 
outras equipas)

- Despoletar o estudo e validação cientifica, a partir de informação não cientifica (novas perguntas e no 
momento certo – quando os primeiros dados revelam os problemas)

No respeito pelos direitos de autor e pela propriedade intelectual

O sistema de informação terá capacidade operacional para assegurar o cumprimento das normas legais 
aplicáveis, agora e no futuro



6. EVOLUIR DA CARTA PISCÍCOLA NACIONAL PARA 

UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PADM, SEGUNDO VÁRIOS EIXOS

- Disponibilizar toda a informação (científica, técnica, administrativa e histórica), e não 
apenas a científica e técnica (antiga CPN)

- Certificar a qualidade da informação em função da sua origem (cientifica, técnica, 
administrativa, histórica), e disponibilizar as respetivas referências bibliográficas

- Disponibilizar uma ferramenta específica para apoiar a identificação das espécies 
(aspeto determinante da qualidade da informação)

- Permitir o acesso diferenciado à informação, em função do tipo de utilizador e da 
sensibilidade da informação (e.g. entrada de novas espécies exóticas, ocorrência de 
espécies em risco)



6. EVOLUIR DA CARTA PISCÍCOLA NACIONAL PARA 

UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PADM, SEGUNDO VÁRIOS EIXOS

- Atualização futura e “automática” da informação administrativa (desmaterialização de 
processos em curso na área da pesca, incluindo o reporte das capturas)

- Conceção em software “open source” e alojamento/acesso via servidores no ICNF,IP, 
para assegurar sustentabilidade do sistema;

- Flexibilidade de parametrização do sistema (e.g. atualização no futuro do elenco e 
nomenclatura dos diversos níveis taxonómicos, nomeadamente a espécie)



6. EVOLUIR DA CARTA PISCÍCOLA NACIONAL PARA 

UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS PADM, SEGUNDO VÁRIOS EIXOS

De uma forma resumida, é necessário evoluir da:

FERRAMENTA DE CONSULTA DE INFORMAÇÃO (SOBRETUDO CIENTIFICA) SOBRE A 
DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES PISCÍCOLAS EM ÁGUAS INTERIORES (CPN, 2006)

Para 

FERRAMENTA DE BASE PARA A SISTEMATIZAÇÃO, ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES PISCÍCOLAS EM ÁGUAS 
INTERIORES, ASSIM COMO PARA O APOIO À SUA IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO 
(SNIPAD, 2019)
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obrigado…


