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Despacho n.º 5333/2013, de 05.04.2013
DR, IIª Série, n.º 78, de 22.04.2013
Fins estatutários
«A Federação tem como fins principais:
a) A promoção, regulamentação e direção da prática da pesca desportiva do alto mar, em todo o território nacional;»
(Extrato do Artigo 2.º dos Estatutos da FPPDAM)
Órgãos Sociais (Artigo 13.º dos Estatutos)
A FPPDAM comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem;
h) Conselho Técnico.
Composição da AG – 40 Delegados (Artigo
25.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 40
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 28 Representantes dos Clubes;
b) 6 Representantes dos Praticantes;
c) 3 Representantes dos Árbitros;
d) 3 Representantes dos Treinadores.
Atual Direção
Presidente: Carlos Vinagre
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
António Pereira de Moura
Órgãos sociais – 2012 - 2016
http://www.fppdam.pt/orgaos-sociais/

Organização
Modalidade não olímpica
A Federação regulamenta a modalidade nas três vertentes:
. Barco fundeado
. Big game fishing
. Jigging
O Big Game é uma modalidade de pesca embarcado, que consiste na captura dos grandes
peixes pelágicos, nomeadamente Espadins, Espadartes, Atuns, algumas espécies de Tubarões
e dependendo das zonas do Planeta, outras espécies de peixes pelágicos, tais como os
Dourados.
Esta modalidade é considerada o topo da pesca desportiva.
O JIGGING nasceu nos primórdios do SEC.XX, inicialmente utilizado como pesca de mão,
havendo relatos da utilização de artefactos construídos a partir de utensílios como colheres
e facas ao qual era colocado um anzol, estes foram experimentados pelos pescadores de
bacalhau e do arenque nos mares da costa nova, segundo alguns registos da época, pois não
havia grande abundancia nem dinheiro para se comprar iscos.
Fonte - FPPDAM
Criação da Federação
A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar constituiu-se em 2 de outubro de
1980.
É declarada instituição de utilidade pública desde 1986 e detém o estatuto de utilidade
pública desportiva desde 1994. O Estatuto de UPD foi suspenso, tendo a Federação
readquirido o mesmo em 1997.
Nótula - Incidente de suspensão do Estatuto de UPD
A FPPDAM é uma instituição declarada de utilidade pública desde 1986.
O estatuto de UPD foi concedido em 1994, através do Despacho n.º 47/94, de 30 de agosto
(DR, IIª Série, n.º 209, de 09.09.1994), mas foi suspenso por a Federação ao não ter adaptado
os seus regulamentos ao prescrito no DL 144/93, de 26 de abril, não ter cumprido o que se
determinava no próprio despacho.
Readquiriu o estatuto de UPD em 1997, através do Despacho n.º 7975/97, de 09de setembro
(DR, IIª Série, n.º 221, de 24.09.1997.
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/membros-extraordinarios/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html?start=50

Representação Internacional
F.I.P.S - M. – Federation Internationale de la Peche Sportive en Mer
http://www.fips-m.org/fr/

Historial
NIF
Estatutos

Eventos
2013 - Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva do Alto Mar, Setúbal
2014 - VIIº Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado – Clubes, Setúbal
Para 2018 - A Federação tem atribuída a realização do 54º Campeonato do Mundo de Pesca
Embarcada e do 18º Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada- Sub 21 em 2018
http://www.fppdam.pt/services/jigging/
501 599 053
Aprovação em AG – 28.03.2015 – Escritura – 23.04.2015
http://www.fppdam.pt/wp-content/uploads/pdf/estatutos/ESTATUTOS%20FPPDAM%20de%2028MAR2015.pdf
A FPPDAM tem como fins principais a promoção, regulamentação e direção da prática da pesca desportiva do
alto mar, em todas as suas vertentes, em todo o território nacional, bem como colaborar e organizar outros
eventos desportivos que visem a promoção e o desenvolvimento da modalidade.
Neste âmbito tem um grande número de atividades e competições que são de sua responsabilidade organizativa
de onde salientamos, para além das competições desportivas federativas, dois projetos implementados
recentemente o “ParaPesca” (promoção e captação de jovens de ambos os sexos, com pequena deficiência,
para a pesca embarcada, desenvolvida junto de instituições de ensino especial) e o “Pescola” – (promoção e
captação de jovens para a pesca embarcada, desenvolvida junto de estabelecimentos de ensino).
A nível internacional, após o sucesso na organização dos Campeonatos Mundiais de Pesca Embarcada de
Juniores e Seniores no ano transato a Confederação Internacional de Pesca Desportiva (CIPS) confiou à FPPDAM
a organização do VIIº Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada – Clubes nos mares de Setúbal entre 25 de
outubro e 01 de Novembro do corrente ano. Este evento terá uma participação estimada de cerca de 150
atletas e outros tantos acompanhantes, que irão viver na cidade durante cerca de três semanas, o que
divulgará internacionalmente a região de Setúbal e o nosso país.
A atual direção foi eleita em 27 de outubro de 2012 e no seu manifesto eleitoral criou como linha mestra a
seguinte frase, e não se irá desviar nada do objeto proposto:
“O objetivo deste grupo de trabalho é acima de tudo UNIR e não desunir. Não nos candidatamos para alimentar
sequelas do passado, mas sim para HONRAR e DIGNIFICAR o que foi feito e através de IDEIAS NOVAS,
METODOLOGIAS DIFERENTES com outro modelo de GESTÃO, podermos fazer algo de diferente, melhorar
condições e desempenhos visando sempre a modalidade e obviamente dignificando os clubes e os nossos
Atletas.”

Atividade desportiva

A FPPDAM tem uma organização de âmbito regional, estando constituídas 6 Associações Regionais:
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar do Norte;
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar do Centro;
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar do Sul;
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar do Algarve;
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar da Madeira;
. Associação de Pesca Desportiva do Alto Mar dos Açores;
A Federação regulamenta a modalidade nas três vertentes:
. Barco fundeado
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/regulamentos/Regulamento%20Barco%20Fundeado%2021Mar2015.pdf
. Biggame fishing
O Big Game é uma modalidade de pesca embarcado, que consiste na captura dos grandes peixes pelágicos,
nomeadamente Espadins, Espadartes, Atuns, algumas espécies de Tubarões e dependendo das zonas do
Planeta, outras espécies de peixes pelágicos, tais como os Dourados.
Esta modalidade é considerada o topo da pesca desportiva e pode-se praticar em 3 modalidades:
Corrico com amostras ou isca (viva ou morta)
Fundeado com isca (viva ou morta), também chamado de bromeo
Á deriva, com isca (viva ou morta)
Na primeira hipótese, como o próprio nome indica, pesca-se com o barco engatado avante, podendo a
velocidade variar em função do tipo de corrico que se vai praticar.
No caso de corrico com amostras, as velocidades mais praticadas são entre os 7 e os 8 nós, utilizando-se para o
efeito amostras tipo lulas de cabeça em resina ou silicone, com saias de borracha, onde se encontram
escondidos os anzóis.
. Jigging
O JIGGING nasceu nos primórdios do SEC.XX, inicialmente utilizado como pesca de mão, havendo relatos da
utilização de artefactos construídos a partir de utensílios como colheres e facas ao qual era colocado um anzol,
estes foram experimentados pelos pescadores de bacalhau e do arenque nos mares da costa nova, segundo
alguns registos da época, pois não havia grande abundancia nem dinheiro para se comprar iscos.
Em Portugal existem relatos da utilização desta forma de pescar utilizada pelos pescadores de atum na altura
que estes davam a sua entrada nos mares dos açores, e como havia uma enorme necessidade de peixe para as

fabricas de conservas, esta foi a forma de conseguirem ter sempre um isco, quando os outros se acabavam
numa jornada de pesca por vezes de dias seguidos no mar, e com a vantagem de não perderem muito material,
pois como se compreende naquela época não havia a oferta que hoje existe em termos de materiais.
Nos anos 90 um japonês de seu nome Yoichi Mogi, reinventou o Jigging, tendo entretanto desenvolvido a
técnica do YO-YO.
A partir desta altura o mercado da pesca, isto é os fabricantes de material de pesca viraram-se para esta nova
modalidade técnica de pesca devido a enorme implantação que a mesma teve a nível mundial, destacando-se
países como Austrália, Nova-Zelândia e Japão.
Pois esta técnica veio-se apurar que era extremamente eficaz na captura de grandes exemplares, não só em
peixes de fundo, tais como pargos garoupas ou meros, assim como de pelágicos tipos de atum, lírios, etc..
O JIGGING, também conhecido por pesca vertical, tem-se revelado um verdadeiro fenômeno mundial na pesca
desportiva da atualidade, sobretudo pelas enormes capturas que possibilita. Isto porque, resumidamente, a
pesca vertical é a técnica em que o pescador se depara com os maiores exemplares que habitam as
profundidades dos mares, utilizando em seu auxílio zagaias de diferentes pesos, feitios e desenhos, deixando-os
primeiro cair até ao fundo e trazendo-os depois de novo à superfície, dando asas ao movimento do “jig”.
Este tipo de pesca faz-se normalmente em zonas com transformações dos níveis de mar, perto de grandes
rochas submarinas, plataformas, barreiras de coral, naufrágios, etc.
A conclusão retirada é que os melhores spots para praticar o jigging são os locais onde há abundância de
alimento para os peixes pequenos, e como tal, um aglomerado dos mesmos, o que leva a que os seus
predadores, os peixes maiores, tentem caçar alimento nessa zona.
A pesca ao JIGGING costuma fazer-se em profundidades que vão dos 30 MT aos 250 MT, e o material utilizado
neste tipo de pesca deve ser muito resistente, uma vez que podem ser capturados exemplares realmente de
grandes dimensões.
Como é certo e sabido, nem todos os peixes têm os mesmos gostos e preferências, e enquanto alguns gostam
de perseguir zagaias em alta velocidade, outros demonstram clara preferência pelos movimentos mais lentos e
ritmados.
Os pormenores a ter em conta neste tipo de pesca passam também pelo reconhecimento das mudanças de
hábitos de cada exemplar, assim como a região que habita e o seu tipo de alimentação, para saber se está ou
não disponível nas águas em que se pratica a pesca ao Jigging.
As zagaias utilizadas na pesca vertical, ou JIGGING, podem ser largas, curtas, retilíneas, convexas, etc; e os
seus pesos podem variar entre as 60 Gr e as 400 Gr, variando por uma enorme escalada de cores e formas, tais
como cores heliográficas florescentes.
Fonte - FPPDAM
http://www.fppdam.pt/services/
Eventos
Em 2013, a FPPDAM organizou o Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva do Alto Mar (Barco Fundeado), em
Setúbal, em que Portugal sagrou-se vice-campeão mundial de Pesca Desportiva do Alto Mar, sendo este
considerado o melhor resultado de sempre da Seleção Nacional.
Depois do sucesso na organização de dois campeonatos do Mundo no ano transato mais uma vez a FIPS-M
confiou em Portugal e na Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar (FPPDAM) para a realização de
mais uma competição Internacional na cidade de Setúbal de 25 de outubro a 01 de novembro de 2014, o VIIº
Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado - Clubes.
Total Praticantes – 242
Femininos – 7
Masculinos – 235
Filiação

Associados Coletivos – 31
Nota - Existem mais atletas filiados com outras atividades que não a competição, por ex. dos projetos Pescola e
ParaPesca (caracterizados nos últimos planos de atividades, que não têm seguro desportivo e como tal não
contabilizados pelo IPDJ.)
Fonte – Elementos fornecidos pela federação em 2014
Regulamento Eleitoral – Aprovado – 13.10.2009
http://www.fppdam.pt/wp-content/uploads/pdf/regulamentos/Regulamento%20Eleitoral.pdf
Regulamento de Disciplina – Aprovado – 31.08.1996
http://www.fppdam.pt/wp-content/uploads/pdf/regulamentos/REGULAMENTO%20DISCIPLINAR.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem – Aprovado – 2013
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/regulamentos/Regulamento%20Federativo%20Antidopagem%202013%20-%20FPPDAM.pdf
Regulamento Geral – Aprovado – 31.08.1996
http://www.fppdam.pt/wp-content/uploads/pdf/regulamentos/REGULAMENTO%20GERAL.pdf
Para mais informação, consultar a federação
http://www.fppdam.pt/regulamentos/

Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/planoactividade/PLANO%20DE%20ATIVIDADES%20E%20ORCAMENTO%20PARA%202015.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/planoactividade/PLANO%20DE%20ACTIVIDADES%20E%20ORCAMENTO%20PARA%202014.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/planoactividade/PLANO%20DE%20ACTIVIDADES%20E%20ORCAMENTO%20PARA%202013.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/planoactividade/PLANO%20DE%20ACTIVIDADES%20E%20ORCAMENTO%20PARA%202012.pdf
Planos de Atividades e
Relatórios

Relatório e Contas 2014
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/relatoriocontas/Relatorio%20e%20Contas%20e%20parecer%20do%20CF%202014.pdf
Relatório e Contas 2013
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/relatoriocontas/relatorio%20e%20contas%20e%20parecer%20do%20Cons%20Fiscal%202013.p
df
Relatório e Contas 2012
http://www.fppdam.pt/wpcontent/uploads/pdf/relatoriocontas/relatorio%20e%20contas%20e%20parecer%20do%20cons%20fiscal_2012.pdf
Relatório e Contas 2011
http://www.fppdam.pt/wp-content/uploads/pdf/relatoriocontas/relatorio%20e%20contas%202011.pdf
Para mais informação, consultar a federação
http://www.fppdam.pt/planos-de-atividades/
http://www.fppdam.pt/relatorio-e-contas/
Contrato n.º 154/2012 - DR 42 SÉRIE II de 2012-02-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/45/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento
desportivo n.º 176/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/042000000/0712007120.pdf
Contrato n.º 439/2012 - DR 140 SÉRIE II de 2012-07-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/229/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/140000000/2553925541.pdf
Contrato n.º 248/2013 - DR 89 SÉRIE II de 2013-05-09
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/98/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/089000000/1471614718.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 292/2013 - DR 94 SÉRIE II de 2013-05-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/102/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado,
em Setúbal, de 07 a 14 de setembro de 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/094000000/1562215624.pdf
Contrato n.º 352/2013 - DR 106 SÉRIE II de 2013-06-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/222/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento
da prática desportiva CP/98/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/106000000/1771917720.pdf
Contrato n.º 64/2014 - DR 23 SÉRIE II de 2014-02-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/43/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento
desportivo CP/98/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/023000000/0327903279.pdf
Contrato n.º 289/2014 - DR 88 SÉRIE II de 2014-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/107/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/088000000/1196911971.pdf

Contrato n.º 394/2014 - DR 121 SÉRIE II de 2014-06-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/166/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - 9.º Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Ancorado
- Clubes Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
http://dre.pt/pdf2s/2014/06/121000000/1654516547.pdf
Contrato n.º 639/2014 - Diário da República n.º 251/2014, Série II de 2014-12-30
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/44/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva de Alto Mar
https://dre.pt/application/file/65997834
Contrato n.º 155/2015 - Diário da República n.º 48/2015, Série II de 2015-03-10
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/46/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - Aditamento ao
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/107/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66693534
Contrato n.º 196/2015 - Diário da República n.º 58/2015, Série II de 2015-03-24
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/81/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/66818322
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

Pesca Desportiva do Alto Mar

Legislação específica
aplicável

Decreto-Lei n.º 101/2013, de 25 de julho
Altera e republica o Decreto-Lei n.º 246/2000, de 29 de setembro, que define o quadro legal aplicável à pesca
lúdica (pesca desportiva), quando praticada em águas oceânicas, em águas interiores marítimas ou em águas
interiores não marítimas sob jurisdição da autoridade marítima.
http://dre.pt/pdf1s/2013/07/14200/0439204400.pdf
Portaria n.º 14/2014, de 23 de janeiro
Define as artes permitidas, condicionamentos, termos do licenciamento e taxas aplicáveis ao exercício da pesca
lúdica em águas oceânicas, em águas interiores marítimas ou em águas interiores não marítimas sob jurisdição
da autoridade marítima
http://dre.pt/pdf1s/2014/01/01600/0047400479.pdf

