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NOTA DE IMPRENSA 

 

Foi com a maior surpresa que tomámos conhecimento do parecer do ICES 
sobre a sua recomendação de zero de captura para a pesca de sardinha em 
2018. 

No nosso entender, esta recomendação do ICES, particularmente na sua opção 
de zero capturas, constitui um verdadeiro insulto a todos os pescadores 
portugueses que no decorrer dos últimos quatro anos têm realizado grandes 
sacrifícios para assegurar a melhoria do estado do stock de sardinha nas águas 
portuguesas. 

Consideramos que é um insulto aos pescadores portugueses porque a 
indicação de uma opção zero de capturas em 2018 está em total contradição 
com o orgulho e a satisfação que os mestres das embarcações da pesca de 
cerco nos transmitem de que a abundância de sardinha nas nossas águas é 
muito mais significativa que a que observaram nos últimos anos, neste 
momento em que se anuncia para breve o encerramento da pescaria de 
sardinha para 2017. 

A recomendação do ICES apresenta na Tabela 3 várias opções (hipóteses) de 
captura de sardinha para 2018 que se estendem até 24.650 toneladas, onde 
cada uma dessas hipóteses assegura uma variação positiva da biomassa 
disponível de sardinha com idade superior a um ano. 
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Opções de 
Capturas em 

2018
(tons)

Biomassa 1+ 
em 2019

Aumento 
percentual da 
biomassa de 

sardinha

0,0 171 018               12,60%

4 259,0                 167 881               10,53%

5 208,0                 166 667               9,73%

16 796,0              158 676               4,47%

24 650,0              152 006               0,08%

Cenários de capturas apresentados pelo ICES

Biomassa para 2018 =  151.884 toneladas

 

 

O sector da produção está confiante que, no quadro das opções apresentadas 
no parecer do ICES, se construam soluções para o ano de 2018 que 
reconheçam não só os esforços desenvolvidos pelos nossos pescadores nos 
últimos quatro anos mas também os sinais francamente positivos do estado do 
stock de sardinha evidenciados nestes pouco mais de cinco meses de 
actividade que foi desenvolvida em 2017. 
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