
  
 

 
 

OPORTUNIDADE NOS AÇORES - 2018 

 

 

POPA  
 Programa de Observação para as  

Pescas dos Açores 
 

! Aceitam-se candidaturas para observador de pescas ! 
 

REQUISITOS CONDIÇÕES PREFERENCIAIS 

 Mais de 18 anos 

 dominar a língua Portuguesa 

 Formação em biologia marinha 

 Regime de Contrato (profissionais 

independentes): Período mínimo de 
trabalho de 3 meses 

 Experiência de embarque 

 Disponibilidade total (6 meses de safra) 

  Interesse em Conservação da Natureza 

 

OFERECEMOS 

- Formação 

- Viagem (Lis-Hor-Lis) 

- Alojamento 

- Alimentação a bordo 

- Vencimento (regime de contrato – recibos verdes) 

 
 

Consulte a nossa página e faça download do formulário para candidatura 
em:  

http://www.POPAobserver.org 
 

Data LIMITE para inscrições - 21 de Março de 2018 
 
 

http://www.popaobserver.org/


Documento informativo 
 
 

 

ASSUNTO: Candidaturas para o programa POPA 

 

O Programa de Observação para as Pescas dos Açores (POPA) continua a monitorizar a pesca de 

atum nos Açores, como tem feito nos últimos 20 anos. Para além de garantir o estatuto “Dolphin 

safe” ao atum pescado nos Açores, o Programa continua a estruturar uma base de dados que 

possui já mais de 5 milhões de registos e que é utilizada por entidades governamentais, 

pescadores e cientistas. O trabalho dos observadores do Programa é, neste contexto, crucial. 

São eles que recolhem os dados, em tempo real, que mais tarde possibilitarão analisar e gerir a 

pescaria nas suas várias vertentes, garantindo entre outras coisas, a certificação “Dolphin safe” 

(mortalidade zero de cetáceos na pesca). 

O POPA tem sede na Ilha do Faial e inclui um corpo de observadores, sediado na Ilha do Pico. Os 

candidatos deverão ter idades superiores a 18 anos, compreender e falar Português e terão que 

embarcar, preferencialmente, durante todo o período da safra que se estende de finais de Abril 

a Novembro, (quem tem disponibilidade para permanecer os 6 meses tem prioridade absoluta). 

Aos observadores, será dada formação na área da biologia, comportamento e identificação de 

espécies e segurança no mar, e terão direito a viagem (Lis-Hor-Lis), alojamento, alimentação a 

bordo e vencimento mensal (1300€/mês em 2018). A página web do POPA – 

www.POPAobserver.org – possui informação mais detalhada que se pode revelar útil ao 

potencial candidato. Muito obrigado pela vossa atenção. 

Com os melhores cumprimentos  

 

 
 Miguel Machete  (Coordenador do POPA)   

http://www.popaobserver.org/

