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NOTA DE IMPRENSA 

Pesca da sardinha 

Com base nos dados já divulgados, pescadores portugueses estão confiantes 
em poder aumentar as possibilidades de pesca de sardinha em 2018 
 

O Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES/CIEM) é uma organização 
científica global, com sede na Dinamarca, e que entre outras áreas de intervenção, 
desenvolve pareceres sobre o estado dos stocks de múltiplas espécies marinhas para 
apoiar uma utilização sustentável dos oceanos. 

Relativamente à pesca da sardinha nas águas ibero atlânticas, que se estendem 
desde o Golfo da Biscaia até ao estreito de Gibraltar, o ICES/CIEM produz anualmente 
um parecer que, embora não tenha carácter vinculativo, indica qual a quantidade de 
sardinha que se deveria pescar no ano seguinte, de acordo com toda a informação 
científica sucessivamente actualizada, sendo a sua dimensão devidamente 
ponderada para a definição de medidas de gestão a tomar sobre o recurso. 

Para melhor situar esta problemática lembramos que o último parecer foi divulgado 
em Julho de 2016 e aconselhava que as capturas em 2017 não deveriam exceder 
23.000 toneladas para toda a área cuja gestão é efectuada conjuntamente por 
Portugal e Espanha, situação essa que vai ser globalmente respeitada pelos dois 
países.  

Relativamente ao ano de 2018, conforme se pode ler no sumário executivo do 
Relatório do Grupo de Trabalho do ICES sobre Carapau, Biqueirão e Sardinha “Report 
of the Working Group on Southern Horse Mackerel, Anchovy and Sardine 
(WGHANSA)”, que reuniu em Bilbau entre 24 e 29 de Junho de 2017, relatório 
disponível no site do ICES, a recomendação sobre as capturas de sardinha nas 
Divisões VIIIc e IXa apenas será publicada em Outubro de 2017, estando apontado o 
dia 20 para essa divulgação. 

Entretanto, os dados relativos a 2017 já disponibilizados pelo ICES (páginas 227 a 
229 do referido relatório) sobre: 

 a biomassa disponível com um ou mais anos de idade, 
 o número de peixes (sardinhas) por grupos de idade e 
 a mortalidade por pesca 

são substancialmente positivos e evidenciam melhorias relevantes no estado do 
stock de sardinha nas águas ibéricas. 
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Biomassa desovante 
 

Em termos da biomassa de sardinha disponível com um ou mais anos de idade, que 
é cientificamente designada por biomassa desovante, é apresentada para 2017 a 
quantidade de 194.283 toneladas na tabela 8.5.1.4 do referido Relatório. Com base 
nos dados desta tabela, é possível apresentar a evolução que se verificou nos últimos 
dez anos.  

 

 

Neste espaço de 10 anos verifica-se que, a um declínio contínuo da biomassa que se 
estendeu até 2013, sucederam-se dois anos de manutenção de níveis muito baixos 
(2014 e 2015), enquanto os dois últimos anos apresentam já evidentes melhorias. 
Este quadro é uma excelente prova demonstrativa do sucesso das medidas de gestão 
do stock que foram tomadas nos últimos anos e que estão a conduzir a melhorias 
relevantes do estado da sardinha nas águas ibero-atlânticas. Basta observar que em 
2015 a biomassa disponível era de apenas 128.740 toneladas para percebermos que 
no espaço de apenas dois anos se verificou uma melhoria absoluta de cerca de 
65.000 toneladas, que significou um aumento relativo de 51%. 
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Mortalidade por pesca 
 

A mortalidade por pesca é um importante indicador utilizado para avaliar a maior ou 
menor pressão que a actividade da pesca exerce sobre os recursos marinhos. 
Correspondendo às sucessivas recomendações do ICES no sentido de se reduzir o 
esforço de pesca dirigido à sardinha e, portanto, reduzir o índice da mortalidade por 
pesca, os pescadores portugueses responderam com a adopção de medidas de 
gestão que exigiram enormes sacrifícios, reduzindo drasticamente a sua actividade 
anual, seja através do diminuto número de meses (4 a 5) de actividade dirigido à 
pesca da sardinha, seja pelos medidas de contenção em relação à captura de juvenis 
(T4), seja também pelas limitações diárias de desembarque que se encontram em 
vigor. 
Como resultado combinado de todas estas medidas de gestão é fácil de concluir que 
a frota de pesca portuguesa que captura sardinha reduziu em mais de 50% o esforço 
de pesca dirigido à captura desta espécie. 

Não são portanto de estranhar os dados apresentados pelo ICES sobre esta matéria. 
De facto a mortalidade por pesca evidenciada no relatório do ICES para 2015 e para 
2016 corresponde aos mínimos históricos de toda a série apresentada no relatório 
e que se estende entre 1978 e 2016, e da qual extraímos os dados relativos aos 
últimos 10 anos, que se apresentam na tabela e gráfico seguinte: 

 

Ano
Mortalidade 

por pesca
2008 0,33

2009 0,38

2010 0,48

2011 0,58

2012 0,45

2013 0,42

2014 0,27

2015 0,16

2016 0,16
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Número de peixes por escalão de idade 
 

Quanto à evolução do número de peixes por escalão de idade, congratulamo-nos 
também pela evolução francamente positiva que se evidencia nos dados divulgados 
pelo ICES. Esta evolução já tinha sido bastante favorável em 2016, mas é ainda mais 
relevante se compararmos com os dados de 2014 e que é o ano que apresenta os 
dados globais mínimos. 

Idade 0 Idade 1 Idade 2 Idade 3 Idade 4 Idade 5 Idade 6 e +

223,6% 103,8% 75,3% 44,6% 110,9% 23,5% 7,0%

Variação 2017/ 2014 (ano com os minimos históricos globais)

 

Verifica-se assim uma evolução superior a 200% no número de sardinhas com menos 
de um ano, um aumento superior a 100% na sardinha com 1 ano e 4 anos de idade e 
melhorias percentuais também nos restantes escalões de idade. No quadro a seguir 
apresentado, reproduzimos os dados fornecidos pelo ICES correspondentes aos 
últimos dez anos. 
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Ano Idade 0 Idade 1 Idade 2 Idade 3 Idade 4 Idade 5 Idade 6  +
2008 7 483 730 2 108 310 743 536 1 229 790 1 971 070 264 667 550 264

2009 8 579 570 2 658 680 957 848 346 701 585 335 976 444 432 931

2010 4 920 900 3 023 530 1 176 580 427 836 156 930 275 757 691 376

2011 4 091 930 1 705 430 1 267 090 480 687 174 480 66 611 450 230

2012 4 468 740 1 395 280 677 845 474 683 177 147 66 925 224 530

2013 5 124 930 1 555 750 593 424 283 704 199 132 77 347 139 901

2014 3 804 490 1 792 400 671 638 254 524 122 469 89 469 105 537

2015 6 472 550 1 365 490 841 942 330 751 129 128 64 668 108 495

2016 9 996 550 2 363 910 678 878 454 999 187 055 76 008 106 840

2017 12 310 000 3 653 020 1 177 430 367 986 258 232 110 495 112 897

Ta bel a 8.5.1.3. 
Sardi nha em 8.c e  9.a: 

Números  em idade, em mil ha res  no iníci o do a no, es timados  na a val i açã o. As  es timativas  
de sobreviventes  em 2017 também sã o mostra da s . A i da de de 0 em 2017 é a  es timati va de 

recruta mento usando o model o S-R i ns tal a do dentro da  aval ia çã o.
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Conclusão 
 

Para as organizações de produtores da pesca de cerco o balanço positivo que resulta 
da apreciação deste conjunto de dados fornecidos pelo ICES não nos liberta das 
preocupações relativas ao futuro, pois somos os primeiros a ter clara consciência das 
dificuldades associadas à recuperação do stock de sardinha nas águas ibéricas 
atlânticas visando a sua sustentabilidade para um cenário de capturas alvo que se 
definiu ser de 86.000 toneladas. 

Estamos igualmente convictos de que devemos continuar a definir medidas de 
gestão rigorosas tendentes a atingir os objectivos associados a essa recuperação, tal 
como foi definido no Plano de Gestão da sardinha ibérica. 

Mas estamos também firmemente convencidos que os dados agora divulgados são 
manifestamente positivos e que não podem ser ignorados devendo permitir a 
definição de possibilidades de captura no ano de 2018, que deverão rondar as 30.000 
toneladas para Portugal e Espanha. 

É com esta base de trabalho assumida de uma forma comprometida e responsável 
que as organizações de produtores da pesca de cerco reforçam a sua total 
disponibilidade para prosseguir com o bom trabalho efectuado, particularmente nos 
últimos três anos, e que tão bons resultados produziu.  

As organizações de produtores da pesca de cerco entendem também serem estas as 
condições mínimas para assegurar a construção de soluções equilibradas e 
convergentes orientadas para a defesa dos interesses nacionais da pesca da sardinha 
e de todas as actividades que lhe estão relacionadas. 

 

 

4 de Outubro 2017 

 

ANOPCERCO 

Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco 
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Apêndice 

Tivemos conhecimento que o navio de investigação “Noruega” realizou entre os dias 
21 e 31 de Agosto de 2017 pesquisas de avaliação dos recursos pelágicos na costa 
ocidental norte, a norte do Cabo Carvoeiro. 

Como é do conhecimento de todos, os principais portos de desembarque das 
embarcações da pesca de cerco sediados naquela área são os portos de Peniche, 
Figueira da Foz e Matosinhos. 

Como será facilmente comprovável através das delegações da Docapesca, o 
desembarque de sardinha em cada um desses portos foi diário, para os dias em que 
está autorizada a actividade (de segunda a sexta feira), abrangeu a generalidade das 
embarcações que exercem a sua actividade diária nas áreas circundantes de cada um 
daqueles portos, e permitiu, também com muita regularidade a possibilidade da 
captura máxima diária por embarcação, que está fixada em 3.750 quilos para as 
traineiras de maior dimensão, com comprimento fora a fora superior a 16 metros. 

Outra importante ocorrência no período em que o navio “Noruega” realizou 
investigação na zona ocidental norte da costa portuguesa foi a muito elevada 
dimensão das capturas de biqueirão, espécie sujeita ao regime de TAC’s e Quotas da 
União Europeia, particularmente nos portos de Matosinhos e Figueira da Foz. 

De acordo com os dados obtidos junto das três principais Organizações de 
Produtores daqueles portos – Propeixe, Centro Litoral e Opcentro é possível construir 
os seguintes quadros: 

Dia Matosinhos Figueira da 
Foz

Peniche
Total dos 3 

portos
Dia Matosinhos Figueira da 

Foz
Peniche

Total dos 3 
portos

21/ago 12 622 4 770 28 337 45 729 21/ago 122 024 7 920 0 129 944

22/ago 1 485 3 825 25 268 30 578 22/ago 139 657 3 600 0 143 257

23/ago 3 422 10 958 41 312 55 691 23/ago 147 690 13 298 0 160 988

24/ago 18 000 428 44 393 62 820 24/ago 99 495 36 360 0 135 855

25/ago 35 347 26 190 18 743 80 280 25/ago 142 965 28 710 0 171 675

28/ago 2 497 17 348 49 545 69 390 28/ago 167 355 28 710 0 196 065

29/ago 1 642 1 688 12 353 15 682 29/ago 77 760 27 945 0 105 705

30/ago 9 337 1 620 41 895 52 852 30/ago 159 277 24 750 0 184 027

31/ago 104 759 1 620 18 004 124 383 31/ago 15 300 14 085 0 29 385

Total 189 111 68 445 279 848 537 404 Total 1 071 523 185 378 0 1 256 901

BIQUEIRÃOSARDINHA

 

Esta abundância de sardinha e de biqueirão vem confirmar as sistemáticas 
afirmações dos mestres das embarcações de pesca que observam regularmente 
elevadas concentrações daquelas duas espécies, que se estendem por milhas e 
milhas, indo ao encontro dos dados científicos divulgados pelo ICES e comprovando o 
visível sucesso das medidas de gestão assumidas nos últimos 3 anos na Zona 
Ocidental Norte da costa portuguesa. 


