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1. Introdução 
 
Portugal dispõe de uma grande zona económica exclusiva, apesar de a pequena dimensão 
da sua plataforma continental limitar o acesso aos recursos haliêuticos. Tem vindo a ser 
registada uma redução progressiva das capturas.  As capturas do continente concentram-se 
em três espécies, a sardinha, que é maioritária, a cavala e o carapau. Na Madeira, as 
principais capturas são de tunídeos, peixe-espada preto e, em muito menor escala, 
carapau. Nos Açores, os grandes pelágicos (tunídeos e peixe-espada), o carapau e o congro 
assumem grande importância. 
 
A produção da aquicultura é ainda incipiente, continuando inactivo um bom número de 
instalações que dispõem de licença. A produção da aquicultura concentra-se em três 
espécies: amêijoa boa, dourada e robalo. 
 
A frota de pesca portuguesa conta com cerca de 8 505 embarcações e é composta, 
principalmente, por embarcações de pequena dimensão e idade avançada. A maior parte 
da frota é obsoleta do ponto vista técnico e depara-se com algumas dificuldades para 
rentabilizar a actividade num contexto de recursos escassos e combustível a preço elevado. 
 
Portugal apresenta o consumo de pescado por habitante mais elevado da União Europeia. 
Sofre de um défice estrutural no comércio externo de produtos da pesca, dado que a 
produção não satisfaz a procura interna. Este desequilíbrio é provocado por uma grande 
procura e uma diminuição das capturas. 
 
A contribuição da actividade da pesca para o PIB é inferior a 1%. A pesca gera cerca de 
15 000 empregos, mas este número tem vindo a diminuir progressivamente desde o início 
da década de noventa. Actualmente, o sector da pesca em Portugal responde por 0,6% do 
emprego total. A actividade da pesca está concentrada em pequenas comunidades 
costeiras, onde constitui um factor socioeconómico de grande importância. Das trinta 
regiões mais dependentes da pesca na União Europeia, duas (Algarve e Açores) situam-se 
em Portugal. No entanto, a dependência da pesca à escala local é muito mais elevada em 
certas localidades. 
 
A maior parte da indústria de transformação portuguesa de produtos haliêuticos compõe-se 
de pequenas e médias empresas que empregam principalmente mão-de-obra feminina. O 
fabrico de conservas em lata ocupa 40% da mão-de-obra e representa 24% do volume dos 
produtos transformados e cerca de 25% do seu valor. A produção de bacalhau seco 
representa 26% do volume dos produtos transformados e a de congelados cerca de 51%. 
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2. Quadro Geográfico 
 

2.1. Meio físico, fundos marinhos e hidrografia 

Portugal está situado no extremo sudoeste da Europa, apenas tendo fronteiras com 
Espanha. O rio Tejo divide o território em duas partes. A norte, o relevo é montanhoso, 
enquanto no sul predominam as planícies, embora existam também algumas serras. Para 
além do Tejo, outros rios portugueses que merecem referência são o Douro, o Minho, o 
Guadiana, o Mondego e o Vouga. Na Serra da Estrela encontra-se a montanha mais alta de 
Portugal continental, com 1993 metros de altitude máxima, e a segunda mais alta do país, 
a seguir ao Monte do Pico, de origem vulcânica, nos Açores, com 2 351 metros. O ponto 
mais alto da Madeira é o Pico Ruivo, com 1 862 metros de altitude. 
 
O litoral português estende-se ao longo de 1 793 quilómetros no continente, 667 km nos 
Açores e 250 km na Madeira. As águas territoriais estendem-se por 12 milhas marítimas, 
com uma zona contígua de 24 milhas marítimas e uma zona económica exclusiva de 
200 milhas marítimas. A plataforma continental tem uma profundidade de 200 metros, ou 
até à profundidade de exploração, e uma superfície de 28 150 km², dos quais 22 700 
correspondem ao continente. 
 
A costa portuguesa é extensa, com 1 230 quilómetros. No estuário do Vouga encontra-se a 
Ria de Aveiro, com 45 km de comprimento e uma largura máxima de 11 km, rica em peixe 
e aves marinhas. A Ria tem quatro canais e, entre ilhas e ilhéus, é onde quatro rios 
encontram o oceano. 
 
A sul, o Golfo de Cádis constitui uma fronteira natural entre o Atlântico e o Mediterrâneo e 
entre a Península Ibérica e a costa africana. A diversidade topográfica e o grande leque de 
substratos oferecem uma grande diversidade de habitats costeiros. A plataforma 
continental é muito estreita, sobretudo no Alentejo, o que limita os recursos haliêuticos e 
dificulta o acesso a esses recursos. O fundo marinho apresenta um relevo abrupto, o que 
dificulta a prática do arrasto de fundo e limita a utilização de outras artes de pesca pela 
frota artesanal. Por estas razões, a pesca portuguesa sempre foi dependente dos recursos 
haliêuticos de águas situadas fora da sua jurisdição. 
 
Existem vários canhões submarinos, especialmente no sul do litoral português. Estes 
canhões possibilitam o transporte de sedimentos provenientes do continente para as bacias 
oceânicas, onde se acumulam para formar um habitat adequado para espécies como o 
lagostim. O Canhão da Nazaré marca a fronteira entre zonas com diferentes composições 
ao nível da fauna, ainda que não constitua uma separação entre populações.  
 
Nas águas peninsulares, encontram-se igualmente planícies abissais, como a do Tejo, ou 
montanhas, como a Ashton, a oeste de Lisboa. A sudoeste do Cabo de São Vicente, 
observamos uma concentração de montanhas submarinas, como, a Gorringe, a Ormonde, a 
Gettysbug, a Ampere, a Horseshoe ou a Coral Patch. 
 
Tanto nos arquipélagos dos Açores e da Madeira como nas águas peninsulares, Portugal 
tem um grande número de montanhas submarinas, algumas das quais se elevam a partir 
dos 4 000 metros de profundidade. Estas formações geológicas albergam uma grande 
diversidade biológica.  
 
A costa portuguesa é dominada pela corrente do Golfo que dá origem a importantes 
fenómenos de emergência de águas profundas na parte setentrional. A circulação oceânica 
na costa oeste da Península Ibérica é caracterizada por um complexo sistema de correntes 
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sazonais. Entre o Verão e o Inverno, regista-se uma inversão da circulação entre o talude e 
o exterior da plataforma continental. Outra característica importante observada no Inverno 
é a reduzida salinidade das camadas superiores devido ao aporte fluvial. As camadas 
intermédias são dominadas por um fluxo de água mediterrânica que corre ao longo da 
costa sudoeste da Península Ibérica em direcção ao Pólo Norte. 
 
Durante a Primavera e o Verão, as correntes de superfície dirigem-se para sul ao longo da 
costa. Estas correntes e os ventos dominantes na direcção do Equador produzem fortes 
correntes ascendentes entre o canhão da Nazaré e o ângulo noroeste da Península Ibérica. 
Estas correntes ascendentes criam uma emergência de nutrientes e afectam a 
estratificação térmica, o que resulta numa elevada produção biológica e em importantes 
concentrações de consumidores de zooplâncton no limite da plataforma continental. No 
Outono, as correntes ascendentes desaparecem e desenha-se durante todo o Inverno uma 
corrente que se dirige para o Pólo Norte. Na Madeira, a circulação oceânica é dominada 
pela corrente do Golfo. Por seu lado, os Açores estão sob a influência da corrente Antárctica 
e da corrente do Golfo. 
 
As ilhas dos Açores e da Madeira fazem parte da região biogeográfica da Macaronésia, 
conjunto formado por cinco arquipélagos: Açores (Portugal), Ilhas Canárias (Espanha), 
Cabo Verde (Cabo Verde), Ilhas Selvagens (Portugal) e Madeira, incluindo Porto Santo e as 
Ilhas Desertas (Portugal). No entanto, o arquipélago das Ilhas Selvagens está integrado 
administrativamente na Região Autónoma da Madeira. 
 
Os Açores situam-se entre 36º e 43º de latitude Norte e entre 25º e 31º de longitude 
Oeste. Estão 2 000 km a oeste da Península Ibérica, a 1 200 km a noroeste da Madeira, a 
2 300 km a sudeste da Nova Escócia e a 3 500 km a nordeste das Bermudas.  
 

Mapa 1: Açores 
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O arquipélago dos Açores é constituído por nove ilhas, distribuídas por três grupos: Grupo 
Ocidental, com as ilhas do Corvo e das Flores, Grupo Central, com as ilhas do Faial, da 
Graciosa, do Pico, de São Jorge e Terceira, e, por último, o Grupo Oriental, com as ilhas de 
Santa Maria e de São Miguel. O Grupo Oriental inclui ainda uma série de rochedos e recifes, 
conhecidos por ilhéus das Formigas, situados a nordeste de Santa Maria. Estes ilhéus, 
conjuntamente com o recife do Dollabarat, constituem a Reserva Natural do Ilhéu das 
Formigas. 
 
O arquipélago dos Açores está situado sobre a cordilheira dorsal atlântica. A orografia dos 
Açores é muito acidentada, com linhas de relevo orientadas na direcção este-oeste, 
coincidindo com as linhas de fractura que deram origem às ilhas. Este arquipélago faz parte 
da cordilheira submarina que se estende desde a Islândia para sul e sudoeste, com uma 
orientação paralela à inflexão das costas continentais. 
 
No arquipélago dos Açores concentram-se montanhas submarinas, fontes hidrotermais, 
zonas de fractura e recifes de coral a grande profundidade. Na proximidade deste 
arquipélago, encontram-se algumas montanhas submarinas de origem vulcânica, como os 
bancos da Princesa Alice e de D. João de Castro ou a montanha de Sedlo. Na Madeira, são 
igualmente importantes as montanhas submarinas Seine, ou os bancos do Unicórnio, Leão 
ou Dragão.  
 
Registou-se recentemente actividade vulcânica em algumas ilhas (São Miguel em 1963 e 
Capelinhos em 1957). O banco de D. João de Castro é um grande vulcão submarino situado 
entre as ilhas Terceira e de São Miguel, a apenas 14 metros abaixo do nível médio das 
águas do mar. A última erupção no banco D. João de Castro ocorreu em 1720 e formou 
uma ilha, que desapareceu alguns anos mais tarde. 
 
O clima dos Açores é temperado, com temperaturas médias de 13º C no Inverno e de 
24º C no Verão. As tempestades tropicais são frequentes, atingindo ocasionalmente a 
intensidade de um furacão. A corrente do Golfo, que passa relativamente próximo, mantém 
as águas a uma temperatura média que oscila entre 17º C e 23º C. A humidade relativa 
média do ar é de cerca de 75%. 
 
A Região da Madeira é constituída, para além da própria ilha da Madeira, pela ilha de Porto 
Santo, pelas Ilhas Desertas e pelas Ilhas Selvagens. As ilhas do arquipélago da Madeira 
estão situadas sobre a placa africana e a sua formação é devida a um ponto quente (hot 
spot), cuja actividade não está relacionada com o movimento tectónico. A última erupção 
vulcânica terá ocorrido há mais de 6000 anos, na ilha da Madeira, registando-se 
actualmente apenas algumas manifestações vulcânicas indirectas. 
 
O arquipélago da Madeira está situado no Oceano Atlântico, entre os paralelos 32°22.3′N e 
33°7.8′N e os meridianos 16°16.5′O e 17°16.65′O. Encontra-se a 579 quilómetros da costa 
africana, a 861 quilómetros de Lisboa, a 370 quilómetros da Gran Canária e a 772 
quilómetros de Santa Maria, a ilha mais próxima do arquipélago dos Açores. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1720
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Mapa 2: Madeira 

 
 
A Madeira é a maior ilha do arquipélago, com uma superfície de 741 km2, 57 km de 
comprimento, 22 km de largura e um perímetro costeiro de cerca de 135 km. O seu eixo 
principal está orientado no sentido Este-Oeste, ao longo de uma cadeia montanhosa com 
uma altitude média de 1 220 metros e uma altitude máxima de 1 862 metros no Pico 
Ruivo. Há numerosas encostas que descem da cadeia montanhosa, tanto no sentido Norte 
como no sentido Sul. Por vezes, estas encostas terminam em grandes falésias, como o 
Cabo Girão. Em contrapartida, a ilha de Porto Santo é muito plana. 
 
A ilha da Madeira constitui o cume de uma formação vulcânica que se eleva de uma 
profundidade próxima dos seis quilómetros. Esta ilha emerge de uma formação vulcânica 
submarina denominada Tore, que está apoiada na placa continental africana. Devido à sua 
origem vulcânica, a sua plataforma continental é muito estreita e as profundidades 
máximas atingem 5 400 m. 
 
A configuração dos fundos marinhos dificulta o acesso aos recursos haliêuticos e limita a 
utilização de certas artes de pesca. Mesmo em bancos relativamente longínquos, as 
profundidades são muito grandes. As águas da Madeira são pobres em nutrientes. Esta 
escassez, que se reflecte na produtividade da pesca, decorre tanto da orografia dos fundos 
como das condições hidrográficas da zona. 
 
O clima é oceânico subtropical, excepto nas Ilhas Selvagens, onde é desértico. Na parte 
norte da ilha da Madeira, ainda existem restos da laurisilva original que cobriu toda a ilha 
antes da sua desflorestação para libertar terras de cultivo. Actualmente, esta floresta 
subtropical está qualificada como Património da Humanidade pela UNESCO. 
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A temperatura do mar oscila entre os 26° C no Verão e os 17° C no Inverno. A circulação 
oceânica em torno da Madeira é dominada pela corrente das Canárias, que está activa até 
uma profundidade de 500 metros. Esta alimenta-se da corrente dos Açores e, em muito 
menor medida, da corrente de Portugal, que flui para sul. A corrente dos Açores dirige-se 
para leste entre os paralelos 34° e 36° N. No Inverno, a corrente das Canárias evolui 
próximo da costa africana, enquanto no Verão se desloca para oeste das Canárias. A 
corrente das Canárias corre em sentido contrário à corrente rica em nutrientes que se 
evolui para norte, paralelamente às costas africanas. A uma escala maior, a circulação é 
dominada pela corrente do Golfo, sujeita à Oscilação do Atlântico Norte (NAO). 
 

2.2. Organização administrativa 

A divisão administrativa de Portugal é complexa. A Constituição portuguesa de 1976 
estabelece que Portugal se divide em regiões autónomas (Açores e Madeira) e regiões 
administrativas (no continente). Por seu turno, as regiões dividem-se em municípios ou 
concelhos e estes em freguesias. 
 
O estatuto de região autónoma está reservado aos Açores e à Madeira, devido às suas 
especificidades geográficas e socioeconómicas. A autonomia regional não afecta a 
integridade da soberania do Estado. As regiões autónomas têm vastas competências 
legislativas e executivas nas matérias não reservadas aos órgãos de soberania nacionais e 
constantes dos respectivos estatutos. Estas matérias incluem a promoção do 
desenvolvimento económico e da qualidade de vida, a defesa do ambiente e do património, 
e a organização da administração regional. 
 
Os órgãos de governo próprio de cada região são a Assembleia Legislativa Regional e o 
Governo Regional. A primeira é eleita por sufrágio universal directo e tem poderes 
legislativos, além de fiscalizar os actos do Governo Regional. O Governo Regional tem 
poderes executivos. O seu presidente é nomeado pelo Ministro da República, que para tal 
considera os resultados eleitorais, e é o responsável pela organização do Governo. 
 
O Ministro da República é o representante do Chefe de Estado em cada região autónoma. É 
nomeado pelo Presidente da República, após consulta ao Conselho de Estado. Incumbe-lhe 
assinar e ordenar a publicação dos decretos da Assembleia e do Governo Regional, tendo, 
em consequência, direito de veto, que pode, contudo, ser anulado por maioria qualificada 
da Assembleia Legislativa. O mandato do Ministro da República tem a duração do mandato 
do Presidente da República. 
 
Tanto os Açores como a Madeira são regiões ultraperiféricas da União Europeia, em 
conformidade com o disposto nos artigos 349.º e 355.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia. 
 
Entretanto, as regiões administrativas previstas na Constituição para o continente ainda 
não foram criadas. Em consequência, o continente mantém a antiga divisão em distritos, 
que convivem com outras estruturas que foram criadas para colmatar certas lacunas 
administrativas, como é o caso das Comissões de Coordenação Regional (CCR), das áreas 
metropolitanas, das comunidades urbanas e das comunidades interurbanas. 
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Mapa 3: Regiões NUTS 2 em Portugal 

 
 
As NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriais) não têm valor administrativo em 
Portugal, embora para a sua delimitação tenham sido utilizados os limites dos distritos. Há 
três unidades NUTS de nível I (continente, Açores e Madeira) e sete de nível II, que se 
subdividem em trinta de nível III. 
 

 Portugal Continental  
o Norte 

 Alto Trás-os-Montes 
 Ave 
 Cávado 
 Douro 
 Entre Douro e Vouga 
 Grande Porto 
 Minho-Lima 
 Tâmega  

o Centro 
 Baixo Mondego 
 Baixo Vouga 
 Beira Interior Norte 
 Beira Interior Sul 
 Cova da Beira 
 Dão-Lafões 
 Médio Tejo 
 Oeste 
 Pinhal Interior Norte 
 Pinhal Interior Sul 
 Pinhal Litoral 
 Serra da Estrela 
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o Lisboa 
 Grande Lisboa 
 Península de Setúbal 

o Alentejo 
 Alentejo Central 
 Alentejo Litoral 
 Alto Alentejo 
 Baixo Alentejo 
 Lezíria do Tejo 

o Algarve 
 Algarve  

 Região Autónoma dos Açores 
 Região Autónoma da Madeira 
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3. Emprego 
 
A pesca e a aquicultura geram um pouco menos de 15 000 empregos, que representam 
0,3% do emprego total. No conjunto do sector da pesca, o emprego sofreu uma marcada 
redução, embora no sector da indústria de transformação essa redução tenha sido muito 
menor e no sector da aquicultura se tenha registado mesmo um ligeiro aumento. É de 
notar que uma parte dos estabelecimentos detentores de uma licença para a prática da 
aquicultura está inactiva. Se a taxa de actividade vier a aumentar, com a eliminação dos 
estrangulamentos do mercado, é de esperar um aumento do emprego na aquicultura. 
 

Gráfico 1: Portugal. Emprego na pesca 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 
 
A estrutura da frota, a demografia do emprego, a situação dos recursos haliêuticos, a 
evolução dos preços e o aumento dos custos resultante da marcada subida dos preços do 
petróleo permitem prever que o emprego no sector das pescas continue a diminuir.  
 
A estrutura do emprego é a característica de uma frota em que predominam os navios de 
pequena dimensão, essencialmente dedicados à pesca costeira artesanal. A pesca costeira 
artesanal assegura a maior parte dos empregos, sendo o trabalho a tempo parcial bastante 
relevante, e cerca de metade dos empregos correspondem aos proprietários das 
embarcações. A idade média dos trabalhadores do sector das pescas é superior a quarenta 
anos.  
 
Neste sector, os rendimentos médios são muito inferiores à média nacional, sobretudo os 
da pesca propriamente dita, embora os da indústria da transformação ou da aquicultura 
estejam um pouco mais próximos dessa média. Existem, pois, poucos incentivos 
susceptíveis de motivar os jovens a trabalhar no sector das pescas quando há empregos 
alternativos disponíveis. Coloca-se, portanto, a questão da dependência das regiões e das 
comunidades locais em relação à pesca. 
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A dependência do emprego em relação ao sector das pescas é mais acentuada no Algarve e 
nos Açores. No Algarve, a indústria de transformação e a aquicultura asseguram um 
número de postos de trabalho comparável ao da actividade da pesca, enquanto nas 
restantes regiões a actividade da pesca é proporcionalmente dominante. 
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4. Produção 
 
A produção portuguesa é insuficiente para satisfazer uma procura muito elevada. As 
capturas estão a diminuir progressivamente e a produção da aquicultura é ainda incipiente 
estando inactivos muitos estabelecimentos. As capturas concentram-se num número 
restrito de espécies de modesto valor comercial. Uma boa parte das capturas das duas 
principais espécies (sardinha e cavala) destina-se ao fabrico de conservas. 
 

4.1. Capturas 

Em Portugal, as capturas acusam uma diminuição contínua. Sem contar as capturas 
realizadas em águas longínquas, em 2009, os desembarques atingiram 152 566 toneladas. 
89 % das capturas são desembarcadas em portos do continente, 6 % nos Açores e 4 % na 
Madeira. 
 
As espécies capturadas no continente, nos Açores e na Madeira são muito diferentes. No 
continente, a maior parte das capturas é composta por pequenos pelágicos: sardinha, 
cavala e carapau, embora se capturem igualmente outras espécies. Na Madeira, as 
principais capturas são de tunídeos, peixe-espada preto e, em muito menor medida, 
carapau. Nos Açores, os grandes pelágicos (tunídeos e peixe-espada), o carapau e o congro 
são muito importantes, mas a pesca de crustáceos (lagosta e lavagante) e moluscos 
(fundamentalmente lulas) é igualmente relevante. 
 

Gráfico  2: Desembarques em Portugal 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 
 
85% do pescado desembarcado é fresco ou refrigerado e os restantes 14% são congelados. 
Enquanto os desembarques de pescado fresco diminuíram fortemente, os de pescado 
congelado tendem a aumentar. Esta tendência advém do facto de aproximadamente 15% 
dos desembarques corresponderem a capturas realizadas em águas de países terceiros por 
meia centena de navios. Os principais pesqueiros estão situados no Atlântico Noroeste, no 
Atlântico Nordeste (Noruega, Svalbard, Espanha e Gronelândia desde 2003) e no Atlântico 
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Central (Guiné-Bissau, Cabo Verde, Senegal e Mauritânia). No Atlântico Noroeste, o 
peixe-vermelho representa 50% das capturas, enquanto nas águas espanholas a sardinha e 
o carapau representam 36% das capturas realizadas. Nas águas norueguesas e no 
Svalbard, o bacalhau representa 82% das capturas, enquanto o peixe-vermelho constitui a 
única espécie capturada nas águas da Gronelândia. 
 
Portugal beneficia dos acordos de pesca concluídos entre a União Europeia e a Mauritânia, o 
Senegal, a Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, Angola, as Seicheles, Madagáscar, a Ilha 
Maurícia e o Gabão. Por outro lado, Portugal concluiu um acordo de pesca bilateral com a 
Noruega que lhe permite o acesso a quotas de bacalhau e de peixe-vermelho.  
 
Alguns palangreiros portugueses pescam nas zonas económicas exclusivas de Cabo Verde, 
Angola, Guiné-Conakry, São Tomé, Comores, Madagáscar e Seicheles. Contudo, as 
possibilidades de pesca em pesqueiros longínquos apresentam dificuldades ligadas à 
autonomia dos navios, às condições de manipulação do pescado a bordo e, em geral, à 
idade avançada dos navios que pescam nestes pesqueiros. 
 

Gráfico 3: Desembarques em Portugal. Quantidades por grandes grupos de 
espécies 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 
 
Desde 1992, as capturas de peixe caíram em cerca de 37% e as de moluscos em cerca de 
48%. A diminuição das capturas de peixe é devida, principalmente, à diminuição das 
capturas de sardinha. Embora as capturas de moluscos tendam igualmente a diminuir, 
registaram-se aumentos dos desembarques em 1993, 1996, 2002 e 2008. As capturas de 
crustáceos aumentaram progressivamente até ao final da década de 1990, tendo sido 
registados picos em 1999, 2001 e 2009. Em 2005, estas capturas estavam reduzidas a 
metade do nível alcançado no início da década de 1990, embora tenham recuperado 
posteriormente. 
 
A sardinha é capturada, essencialmente, pela frota costeira de cercadores, ainda que seja 
também relativamente significativa nas capturas da frota polivalente do Alentejo. Mais de 
um terço dos desembarques de sardinha é realizado na região Norte, na quase totalidade 
em Matosinhos. Outro terço é desembarcado na região Centro, fundamentalmente na 
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Figueira da Foz e em Peniche, em partes iguais. É evidente a diminuição das quantidades 
de sardinha desembarcadas no Algarve, sobretudo por cercadores costeiros, embora as 
capturas realizadas pela frota costeira polivalente estejam a aumentar. Em 2000, 28% dos 
desembarques de sardinha eram efectuados no Algarve, enquanto em 2009 representavam 
apenas 9%. No Algarve, as capturas de sardinha (4 765 toneladas em 2005) diminuíram 
para menos de um quarto das capturas realizadas em meados da década de 1990. 
 

Gráfico 4: Principais espécies desembarcadas em portos do continente 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DATAPESCAS. 
 
A cavala, tal como a sardinha, é capturada com redes de cerco. 53% dos desembarques de 
cavala são efectuados no Algarve, essencialmente em Olhão e, bastante menos, em 
Portimão. 21% são efectuados na Região Centro, com uma distribuição bastante 
homogénea, embora seja possível destacar o porto de Aveiro. Por último, 15% das 
capturas de cavala são desembarcadas em Sesimbra (região de Lisboa) e 12% em Sines 
(Alentejo). Após a diminuição das capturas observada até 2001, constatou-se uma 
recuperação firme e sustentada das capturas até 2008, tendo os desembarques registado 
nova quebra em 2009. 
 
O carapau é capturado com redes de arrasto e com redes de cerco. As capturas distribuem-
se de forma relativamente homogénea ao longo de toda a costa continental, com excepção 
do Alentejo, onde os desembarques são menos significativos. Não obstante, observa-se um 
predomínio dos desembarques de carapau nos portos da região Centro, onde se efectuam 
mais de metade dos desembarques.  
 
A maior parte das capturas de polvo é realizada pela frota polivalente do Algarve (45%) e 
desembarcada nos portos de Olhão e, em menor medida, Tavira. Os portos da região 
Centro respondem por mais de 20% dos desembarques de polvo. Embora se observem 
grandes oscilações nos desembarques, as capturas continuam, globalmente, a aumentar, 
tendo registado um aumento médio de 50% nos últimos dez anos. 
 
Entre 2003 e 2005, os desembarques de verdinho registaram um aumento contínuo, tendo 
chegado às 5 190 toneladas em 2005. Em 2006, registaram uma quebra marcada, tendo 
voltado a aumentar até 2008, para voltar a diminuir em 2009. A maior parte das capturas 
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provém da pesca do arrasto, embora algumas sejam realizadas por navios polivalentes e, 
uma percentagem residual, com redes de cerco. Perto de metade dos desembarques são 
efectuados em Portimão e em Matosinhos, menos de 20% em Sines e sensivelmente a 
mesma percentagem em Vila Real de Santo António. 
 
A maior parte das capturas de pescada é efectuada entre Maio e Outubro. Mais de metade 
das capturas de pescada é realizada por arrastões, que as desembarcam nos portos do 
Centro de Portugal: Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré e Peniche. No norte são desembarcados 
cerca de 27%, principalmente em Matosinhos e na Póvoa do Varzim. Sesimbra é um 
importante porto de desembarque na região de Lisboa, enquanto no Algarve e no Alentejo 
os desembarques são relativamente pouco importantes.  
 
O tamboril é capturado com redes de arrasto pelo fundo ou com redes de emalhar 
fundeadas. Trata-se de uma espécie importante para os navios que utilizam redes de 
emalhar (92% das capturas de tamboril), mas é também uma captura acessória importante 
para os arrastões que praticam a pesca dirigida à pescada ou aos crustáceos (8% das 
capturas). O tamboril representa 1%, em peso, dos desembarques dos arrastões e 2% dos 
da frota artesanal. 
 
35 navios dispõem de uma licença específica para o arrasto de crustáceos. Nestes últimos 
anos, estes navios têm vindo a ser substituídos por outros mais potentes e de maior 
capacidade. Os lagostins constituem uma pequena, mas valiosa, captura acessória dos 
navios que praticam a pesca dirigida às espécies demersais. 
 
O peixe-espada-preto (Aphanopus carbo) é a principal espécie de águas profundas. As 
capturas desta espécie têm vindo a diminuir progressivamente, sobretudo na Madeira, que 
no final da década de 1990 respondia por 60% das capturas. Em 2009, os desembarques 
atingiram as 5 911 toneladas, das quais 59% foram desembarcadas no continente, pelo 
sector artesanal de Sesimbra, e 41% na Madeira. 
 
Na Madeira, o peixe-espada representa 38% das capturas e os tunídeos 40%. Nos Açores, 
a pesca de espécies de águas profundas visa várias espécies e utiliza uma grande 
variedade de artes de pesca. As capturas são compostas essencialmente por tunídeos 
(39%), esparídeos (16 %) e carapau (12%). No entanto, esta pesca rege-se, em grande 
medida, pela dinâmica do goraz (Pagellus bogaraveo). A maior parte das capturas é 
realizada por navios com menos de 12 metros de comprimento. 
 

4.3. Aquicultura 

Apesar de em Portugal existirem possibilidades de produção e de ter sido estabelecido um 
sistema de licenças, o desenvolvimento da aquicultura está condicionado pela capacidade 
de produção de outros Estados-Membros: a Grécia para a dourada e o robalo, a França 
para as ostras e Espanha para o mexilhão. 
 
Em 2008, a produção total da aquicultura portuguesa cifrou-se em 6 500 toneladas, aquém 
das 7 800 toneladas produzidas em 2006. A produção tende a concentrar-se em seis 
espécies: amêijoa, dourada, robalo, truta, ostra e mexilhão. Embora apresente fortes 
oscilações, a amêijoa responde pela maior parte da produção. A dourada e o robalo estão 
em crescimento, ainda que a produção de dourada não tenha aumentado desde 2000. Em 
2002, os preços da dourada e do robalo registaram uma descida espectacular. Esta queda, 
provocada pelo crescimento exponencial da produção de dourada e de robalo na Grécia, 
chegou mesmo a repercutir-se negativamente no mercado da truta. O preço médio do 
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robalo caiu 55%, o da dourada 46% e o da truta 45%. Esta quebra da rentabilidade limita 
o desenvolvimento da produção. 
 
Em 2008, apenas três espécies (a amêijoa, a dourada e o robalo) representavam, devido 
ao seu elevado valor unitário, 79% do valor da produção. Por si só, a amêijoa representa 
46% do valor da produção aquícola. De um modo geral, os produtos da aquicultura 
marinha atingem preços três vezes mais elevados do que os provenientes da aquicultura de 
água doce. De entre os produtos da aquicultura marinha, o linguado, a amêijoa e o 
pregado são os que têm um valor unitário mais elevado. 
 

Gráfico 5: Portugal. Produção da aquicultura 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 
  
Até meados da década de 1980, a aquicultura produzia apenas trutas em água doce e 
bivalves nos estuários. Actualmente, a aquicultura de água doce, centrada essencialmente 
na truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), representa apenas 6% do volume da produção 
da aquicultura (900 toneladas) e está a diminuir progressivamente. A produção é feita em 
regime intensivo, quase exclusivamente concentrada na região Norte. 
 
A produção de ostras tem vindo a aumentar, embora com fortes oscilações. A produção de 
amêijoa (Tapes decussatus) é variável, com máximos de 3 000 toneladas e mínimos que 
rondam as 2 000 toneladas. Registaram-se ciclos de cerca de cinco anos, embora desde 
2005 não se tenha registado um aumento significativo. A totalidade da produção de ostras 
e de amêijoas é obtida em regime extensivo e está concentrada, essencialmente, no 
Algarve. 
 
A aquicultura marinha começou a desenvolver-se no início da década de 1990, tendo em 
seguida estabilizado, embora algumas espécies continuem a sofrer flutuações. A primeira 
espécie a ser produzida comercialmente foi a dourada (Sparus aurata), tendo a sua 
produção aumentado a bom ritmo até à crise do mercado europeu de 2001. Desde então, a 
produção de dourada parece ter estabilizado em cerca de 1 700 toneladas. 
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A produção de robalo (Dicentrarchus labrax) cresceu de forma menos abrupta, mas mais 
sustentada do que a de dourada. Enquanto cerca de metade da produção de dourada é 
realizada em regime intensivo, o robalo é produzido, essencialmente, em regime 
semi-intensivo. A produção desta espécie continuou a aumentar mesmo após a crise de 
2001, tendo estabilizado, em 2006, em 1 500 toneladas. 
 
A produção de pregado (Psetta maxima) tem vindo a desenvolver-se nos últimos anos, 
sempre em regime intensivo, principalmente na região Norte. Neste contexto, é relevante a 
entrada em funcionamento da unidade da Pescanova em Mira. 
 
Em 2008, existiam 1 553 estabelecimentos com licença de produção aquícola. Destes, 37 
dedicavam-se à aquicultura em água doce (38 hectares) e 1 515 à aquicultura marinha ou 
em águas salobras (1 906 hectares). Nem todos os estabelecimentos com licença se 
encontravam em actividade. Apenas se encontravam em actividade 33% dos 
estabelecimentos de produção em água doce, correspondendo a 38% da superfície 
autorizada para produção aquícola. Em água salgada, a taxa de actividade era mais 
elevada, com 96% dos estabelecimentos com licença em actividade, correspondendo a 
79% da superfície.  
 
Estão licenciadas doze unidades de reprodução de espécies de água doce e oito de espécies 
de água salgada. Destas, apenas estão em actividade duas para as espécies de água doce 
e quatro para as espécies de água salgada. 
 

Gráfico 6: Distribuição regional da produção da aquicultura 
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Fonte: Direcção Geral das Pescas e da Aquicultura. Elaboração própria. 
 
A produção da aquicultura em água doce está concentrada na região norte (96% da 
produção). A maior parte da produção é realizada em tanques. Embora a maior parte das 
licenças tenha sido concedida para explorações intensivas, a taxa de actividade das 
explorações semi-intensivas é mais elevada, sobretudo se se tiver em conta a superfície 
das explorações. 
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A aquicultura marinha é praticada, principalmente, em regime extensivo, em tanques. 
Embora existam várias explorações semi-intensivas, sobretudo tendo em conta a sua 
superfície, a sua taxa de actividade é menor do que a das explorações intensivas. 
 
Dada a existência de duas grandes zonas lagunares, a da Ria Formosa e a da Ria de Alvor, 
a produção da aquicultura marinha concentra-se no Algarve. A sua maior percentagem no 
valor dos produtos aquícola resulta do facto de 90% da produção de amêijoa e de ostra 
estarem concentrados nesta região. A produção no mar começou a desenvolver-se 
recentemente. No entanto, a taxa de actividade das explorações do Algarve é inferior à 
média nacional, o que mostra, por um lado, o potencial produtivo desta região e, por outro, 
que a situação dos mercados constitui um factor limitativo do desenvolvimento da 
aquicultura em Portugal. 
 
Mesmo que se possa pensar que as regiões Norte e Centro produzem espécies de menor 
valor, é importante ter em conta os regimes de produção e as espécies cultivadas. Assim, 
mesmo que o efeito da produção intensiva de pregado possa ser ocultado pelo predomínio 
da aquicultura em água doce, sobretudo na região Norte, o resultado económico destaca-se 
dos do conjunto dos preços médios dos produtos da aquicultura. 
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5. Frota de pesca 
 
A frota de pesca portuguesa é composta principalmente por embarcações de pequena 
dimensão e de idade avançada. Em Dezembro de 2010, a frota de pesca portuguesa 
comportava 8 505 navios, dos quais 7 795, ou seja, 92%, eram embarcações com menos 
de 12 metros de comprimento. A maior parte da frota é obsoleta do ponto vista técnico e 
depara-se com algumas dificuldades para rentabilizar a actividade num contexto de 
recursos escassos e combustível a preço elevado. Com efeito, apesar de 10% dos navios da 
frota de pesca da União Europeia estarem registados em Portugal, a frota portuguesa 
representa apenas 6% da arqueação bruta e 6 % da potência total. 
 

5.1.  Estrutura da frota de pesca portuguesa 

Dado o predomínio de pequenas embarcações na frota portuguesa, no quadro seguinte 
compara-se igualmente a percentagem de embarcações com menos de 12 metros de 
comprimento com a da frota da UE-27. Apresenta-se ainda a comparação com aquilo que 
se designa por pequena frota dedicada à pesca costeira. Por pesca costeira entende-se a 
pesca realizada por embarcações com menos de 12 metros de comprimento com artes não 
qualificadas como de arrasto (redes de arrasto, redes envolventes-arrastantes e dragas) 
Correspondem a esta definição 7 096 embarcações portuguesas, que representam 83% da 
frota de pesca portuguesa. 
 
Quadro 1: Comparação entre a frota de pesca portuguesa e a da UE-27 

Participação do total da frota Participação da frota 
portuguesa na da UE-27 <12 metros Pequena pesca 

costeira 

 

Total <12 
metros 

Pequena 
pesca 

costeira 

UE-27 Portugal UE-27 Portugal 

Número de 
navios 

9% 10% 10% 85% 92% 76% 83% 

Arqueação 6% 7% 8% 11% 13% 8% 11% 

Potência 6% 6% 7% 38% 43% 30% 36% 
Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 

 
A participação das embarcações de menores dimensões e da pequena frota costeira é mais 
elevada na frota de pesca portuguesa do que na da UE-27. A potência média da frota 
portuguesa de menores dimensões é um pouco superior à média da União Europeia. 
Observa-se ainda que a utilização de artes de arrasto é ligeiramente superior nas 
embarcações de pequenas dimensões portuguesas do que nas da União Europeia em geral. 
 
A frota portuguesa é composta por 8 505 navios e ocupa o quinto lugar da frota 
comunitária em termos de número de navios e o sétimo em termos de arqueação total ou 
de potência. Nas regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira estão registados 1 302 
navios, que representam cerca de 15% do total da frota. A potência média da frota dos 
Açores é bastante superior à média da frota portuguesa, enquanto as embarcações da 
Madeira são de dimensões mais reduzidas.  
 
O facto de 1 547 navios (18% da frota de pesca portuguesa) declararem não utilizar motor 
é significativo. A maior parte das embarcações sem motor está registada no continente, 
enquanto 242 destas embarcações pescam a partir dos portos da Madeira e apenas 6 a 
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partir de portos dos Açores. Importa ter em conta que, em Janeiro de 2006, foram abatidas 
no registo 762 pequenas embarcações dos Açores. De um modo geral, os navios dos 
Açores e da Madeira são de menor dimensão do que os do continente. 
 
A frota de pesca portuguesa está muito envelhecida. A idade média da frota é de 29 anos, 
mas na Madeira esta idade média é de 42 anos, enquanto nos Açores é de 26 anos. Os 
navios com mais de 42 metros de comprimento são os mais antigos, oscilando o 
comprimento dos navios mais modernos entre 24 e 42 metros. 
 
64% dos navios têm casco de madeira, mas esta percentagem é de apenas 10% para os 
navios de comprimento superior a doze metros. Apenas 22% dos navios têm casco de fibra 
de vidro e 7% têm casco de metal, embora 42% dos navios de mais de doze metros 
tenham este tipo de casco. Os navios com casco de madeira são os mais antigos, enquanto 
os navios com casco de fibra de vidro são os mais modernos. A idade média dos navios 
com casco de metal é um pouco superior à dos navios com casco de fibra de vidro. 
 
Os navios que utilizam artes fixas são predominantes na frota de pesca portuguesa. No 
entanto, os navios que utilizam artes de arrasto têm uma potência mais elevada e uma 
arqueação ligeiramente superior, devido ao facto de as artes fixas serem mais utilizadas 
por navios de menor dimensão. 
 
Gráfico 7: Participação da frota de pesca portuguesa na da UE-27 por segmentos 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
Dentro da frota de pesca da UE-27, a frota portuguesa ocupa uma posição de relevo ao 
nível dos segmentos de menor comprimento. Tal é nomeadamente o caso das embarcações 
com menos de quatro metros de comprimento. A frota portuguesa representa 70% do 
número de navios, 63% da arqueação bruta e 42% da potência deste segmento da frota 
comunitária. Os restantes segmentos da frota portuguesa são muito menos significativos ao 
nível da frota comunitária. É, contudo, igualmente significativa a importância dos navios 
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com um comprimento compreendido entre 80 e 84 metros, que correspondem a 44% dos 
navios, 41% da arqueação bruta e 34% da potência deste segmento da frota comunitária. 
Estes navios, bem como os navios com comprimento superior a 84 metros ou com 
comprimento compreendido entre 60 e 76 metros, são arrastões de fundo registados no 
porto de Aveiro. Por outro lado, é igualmente notável a fraca representatividade dos navios 
de 36 a 60 metros de comprimento. 
 
A frota de pesca portuguesa apresenta grandes diferenças em função do seu âmbito de 
actividade, a saber, local, costeira ou em alto mar. A frota que pesca localmente é 
composta por pequenas embarcações tradicionais com menos de 5 TAB (toneladas de 
arqueação bruta) e representa 85% do total dos navios e 80% da arqueação total. Estas 
embarcações são polivalentes e ainda que, em termos relativos, o volume das suas 
capturas seja reduzido, estas dizem respeito a espécies de elevado valor comercial, como o 
polvo, o peixe-espada preto, o congro, a faneca, a pescada e o tamboril. As redes de cerco 
são igualmente utilizadas pela frota local, que, no continente, tem como única espécie-alvo 
a sardinha, que representa mais de 35% do volume total dos desembarques. 
 
A frota costeira pesca mais longe da costa, chegando a sair da zona económica exclusiva, e 
é composta por navios polivalentes, arrastões e cercadores. Os arrastões pescam 
exclusivamente na plataforma continental, capturando espécies demersais, como o 
carapau, verdinho, polvo e crustáceos. A pesca de arrasto de crustáceos tem como 
objectivo o lagostim, o camarão vermelho e a gamba branca. 
 
A frota demersal portuguesa que pesca em águas próximas do continente é composta por 
77 arrastões de arrasto demersal e por uma frota artesanal que utiliza vários tipos de artes 
de pesca (redes de emalhar, redes de enredar, palangres, etc.). Os arrastões que capturam 
espécies demersais utilizam uma malhagem de 70 milímetros e pescam em águas com 
profundidades compreendidas entre 100 e 200 metros. No entanto, os arrastões que 
praticam a pesca dirigida de crustáceos utilizam uma malhagem de 55 milímetros e pescam 
em águas com profundidades compreendidas entre 100 e 750 metros. 
 
Em 1999, quarenta navios portugueses pescavam em águas marroquinas, que eram então 
o principal pesqueiro da frota portuguesa em águas de países terceiros. Após o final da 
vigência do acordo de pesca com Marrocos e a renegociação do acordo com a Mauritânia, 
as capturas da frota portuguesa em águas de países terceiros diminuíram 
consideravelmente. A não renovação do acordo de pesca com Marrocos afectou sobretudo 
os navios do Algarve e da região de Lisboa. 
 
O novo acordo de pesca entre a UE e Marrocos1 autoriza catorze navios a exercer 
actividades de pesca nas águas deste país. Na pesca artesanal do norte, Portugal obteve 
licenças para sete palangreiros de fundo com menos de 40 toneladas e para três de 40 a 
150 toneladas. Além disso, quatro palangreiros de fundo dispõem de licença para a pesca 
demersal e existem possibilidades de pesca pelágica industrial até 1 333 toneladas. 
 
42 navios registados no continente pescam em águas internacionais. Estes navios pescam 
essencialmente no Atlântico Noroeste, no Atlântico Nordeste (Noruega, Svalbard, Espanha 
e, desde 2003, Gronelândia) e no Atlântico Central (Guiné-Bissau, Cabo Verde, Senegal e 
Mauritânia). Em 2009, um navio pescou em águas de Marrocos, três pescaram crustáceos 
em águas da Mauritânia, quatro pescaram com palangres de superfície, um pescou 
camarão e outro pescou cefalópodes na Guiné-Bissau.   
 

                                          
1  Regulamento (CE) n.º 764/2006 do Conselho, de 22 de Maio de 2006, relativo à celebração do acordo de 

parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos. 
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5.1. Ajustamento estrutural da frota de pesca portuguesa 

Para ajustar a capacidade da frota de pesca ao estado dos recursos, mas também em 
consequência da crise que afecta o sector das pescas, a frota de pesca portuguesa sofreu 
profundas alterações, ao nível tanto da sua dimensão como das suas características. 
 
Desde 1988, o número de navios da frota de pesca portuguesa diminuiu 49%, a arqueação 
total 50% e a potência total 29%. A evolução da arqueação e da potência totais mostra que 
a redução global da frota se operou por meio da saída da frota de embarcações obsoletas e 
da entrada de navios mais modernos e mais potentes. A diminuição mais pronunciada 
verificou-se até 1995. Desde então, a potência mantém-se praticamente estabilizada. No 
entanto, a redução da arqueação tem sido contínua, e o número de navios continuou a 
diminuir, tendo-se registado uma diminuição abrupta em 2005. 
 

Gráfico 8: Evolução da frota de pesca portuguesa. 1988 = 100 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
O único segmento de comprimentos que registou um aumento é o dos navios com um 
comprimento compreendido entre 40 e 44 metros. O limitado desenvolvimento deste 
segmento da frota constitui uma característica específica que diferencia a frota de pesca 
portuguesa. Este segmento conta quatro navios polivalentes, registados nos portos de 
Viana do Castelo e de Portimão. O segmento dos navios com comprimentos compreendidos 
entre 36 e 40 metros, também navios polivalentes, foi aquele que registou a menor 
redução. 
 
As maiores reduções observaram-se no segmento composto por navios com mais de 
44 metros de comprimento. Dos 98 navios existentes em 1988, apenas restam 27, o que 
representa uma redução de 72%. Neste segmento, a redução foi menor nos arrastões de 
fundo. 
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Gráfico 9: Frota portuguesa. Percentagem do limite máximo do regime de 
entrada/saída 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
Apesar desta tendência persistente para a diminuição da frota, observaram-se, nos últimos 
tempos, sinais de uma certa renovação. Desde o início da aplicação do regime de 
entrada/saída, a frota portuguesa manteve-se sempre abaixo dos limites estabelecidos, 
sobretudo no que respeita à arqueação. A arqueação da frota portuguesa parece ter 
estabilizado em cerca de 89% do limite máximo, enquanto a sua potência continua a 
aproximar-se do limite, tendo já ultrapassado 96%.  
 
Em Janeiro de 2006, procedeu-se à regularização da frota dos Açores. Nesta ocasião, foram 
eliminadas do registo comunitário da frota 762 embarcações, que representavam 49% da 
frota dos Açores, mas apenas 7% da sua arqueação e 9% da sua potência. Todas estas 
embarcações tinham comprimentos inferiores a 12 metros e uma arqueação média inferior 
a 1 tonelada de arqueação bruta. Este abate compensou parcialmente um aumento 
realizado em Novembro de 2005 na frota registada no continente. 
 
Por outro lado, perante o fim das ajudas à modernização e à renovação da frota, foram 
encetadas diversas diligências que, posteriormente, permitiram aproximar a dimensão da 
frota dos limites. Apesar de tudo, não é possível concluir que tenha havido uma inversão da 
tendência a longo prazo. No caso da pesca de arrasto de crustáceos, já se tinha observado 
um certo processo de renovação. Antes da supressão das ajudas à renovação e à 
modernização, foi introduzido um determinado número de procedimentos com repercussões 
na frota de cercadores. Nestas circunstâncias, é provável que o processo de redução da 
frota prossiga no futuro, com o abate das unidades mais antigas, que continuam a ser 
muito numerosas. Com efeito, em consequência do aumento dos custos e da redução dos 
preços, a partir do segundo semestre de 2009 aumentaram as saídas de navios, que não 
foram compensadas por quaisquer entradas. 
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Para analisar comparativamente a evolução da frota portuguesa numa perspectiva 
temporal, é necessário compará-la com a da União Europeia. Dado que a frota da UE-15 
corresponde a mais de 90% da frota da UE-27, é conveniente utilizá-la como referência, o 
que permite aumentar o período de comparação em nove anos. 
 

Gráfico 10: Participação da frota de pesca portuguesa na da UE-15 
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Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
A frota de pesca portuguesa teve uma evolução bastante semelhante à do conjunto da 
frota da UE-15. No entanto, a redução do número de navios ou da potência total foi 
ligeiramente inferior à média comunitária e a redução da arqueação foi ligeiramente 
superior. Neste contexto, há que ter em conta as especificidades inerentes ao predomínio 
dos navios de pequenas dimensões na frota portuguesa. 
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Gráfico 11: Comparação dos principais parâmetros da frota portuguesa e da  
frota da UE-15 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
Observa-se assim que, na frota portuguesa, a potência unitária média corresponde a 
metade da potência unitária média da frota da UE-15. A arqueação unitária média foi sendo 
reduzida, até chegar a um nível ligeiramente superior ao da média comunitária. A potência 
por tonelada aumentou progressivamente, embora permaneça ligeiramente inferior à 
média da UE-15. A evolução destes parâmetros mostra que, paralelamente à redução do 
número de navios, está em curso um processo de renovação e modernização. Têm vindo a 
ser introduzidos novos sistemas de conservação das capturas a bordo e de automatização 
do trabalho, bem como sistemas electrónicos de navegação e de detecção dos bancos de 
peixes. 
 
Para reduzir o impacto da reestruturação do sector, a Portaria nº 437/2002, de 22 de Abril 
de 2002, alterou a Portaria n.º 1261/2001, de 31 de Outubro de 2001, que aprova o 
Regime dos Prémios Fixos Individuais aos pescadores cujos contratos de trabalho ou 
actividade profissional terminem em virtude da embarcação a bordo da qual exerciam a sua 
profissão cessar definitivamente a actividade.  
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5.3. Distribuição regional da frota de pesca 

Em geral, os navios de maior dimensão pescam a partir dos portos situados nas regiões 
mais setentrionais do continente. A região Centro é a que reúne o maior número de navios 
e aquela em que se concentra a maior parte dos navios que se dedicam à pesca em alto 
mar. No Algarve e em Lisboa, as frotas, ainda que significativas, são constituídas por 
navios de menor dimensão média. No entanto, estão registados na região de Lisboa alguns 
navios de grandes dimensões. A frota de pesca da região Norte caracteriza-se por um 
grande número de navios de média dimensão. 
 
Quadro 2: Distribuição regional da frota de pesca portuguesa (Dezembro de 2010) 

 % do total da frota 

 Número 
de navios 

TAB kW 

TAB médio kW médio 

AÇORES 10% 10% 15% 12,4 64,5 

ALENTEJO 3% 2% 3% 10,6 54,2 

ALGARVE 22% 13% 19% 7,1 38,6 

CENTRO 24% 39% 24% 20,0 44,7 

LISBOA 20% 10% 13% 6,0 28,5 

MADEIRA 5% 4% 4% 8,9 36,4 

NORTE 17% 21% 22% 14,8 55,6 

TOTAL 100% 100% 100% 12,0 43,9 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
Metade dos navios com mais de 42 metros de comprimento está concentrada na região 
Centro, um quarto tem o seu porto de base no Alentejo e 13 % nos portos da região Norte. 
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6. Actividade de pesca 

6.1. Artes de pesca 

 
Quadro 3:  Do quadro seguinte constam as principais artes declaradas em 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 26/2004 relativo ao 
ficheiro da frota de pesca comunitária 

% do TOTAL Dimensão média 

Arte principal Número 
de 

navios 

TAB kW TAB 
média 

kW 
médio 

GNS Redes de emalhar fundeadas 33% 18% 26% 6,7 34,5 

GTR Tresmalhos 23% 4% 9% 1,9 17,9 

LLS Palangres fundeados 13% 11% 11% 9,9 38,8 

LHP Linhas de mão e linhas de vara 
(operadas manualmente) 

13% 7% 10% 6,3 35,7 

FPO Nassas (covos) 11% 4% 10% 4,0 36,3 

OTB Redes de arrasto pelo fundo com 
portas 

1% 45% 20% 414,9 680,2 

PS Redes de cerco com retenida 1% 5% 7% 47,6 232,4 

LLD Palangres de deriva 0% 5% 3% 168,5 369,3 

SDN Redes de cerco dinamarquesas 0% 1% 1% 39,1 183,6 

DRB Dragas rebocadas por navio 1% 0% 1% 4,9 50,0 

 Outras 3% 0% 1% 2,0 20,1 

TOTAL     12,0 43,9 
 

Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
As redes de emalhar fundeadas (33% do navios), os tresmalhos (23%), as nassas (covos) 
(19 %), os palangres fundeados (13%), as linhas de mão e as linhas de vara (operadas 
manualmente) (13%) e as nassas (covos) (11%) são as artes principais mais utilizadas em 
Portugal. No entanto, as linhas de mão e as linhas de vara (operadas manualmente) 
predominam enquanto arte secundária (16 % dos navios), seguidas dos tresmalhos, das 
nassas (covos) e dos palangres fundeados. 43% dos navios declaram não utilizar arte 
secundária. 
 
Na primeira metade da década de 1990, observou-se uma redução da utilização de redes 
de emalhar fundeadas, mas essa utilização foi relativamente retomada na última década. 
Não obstante, o número de navios que utilizam tresmalhos ou linhas de mão sofreu um 
aumento sensível. A regularização da frota dos Açores em Janeiro de 2006, que permitiu 
eliminar 762 embarcações, traduziu-se numa diminuição do número de navios que utilizam 
nassas (covos). 
 
A escolha das diferentes artes, principais e secundárias, depende, em certa medida, da 
dimensão dos navios. Nas embarcações com menos de 12 metros de comprimento, as 
redes de emalhar fundeadas constituem a arte principal maioritária, seguindo-se-lhes os 
tresmalhos, as nassas (covos) e os palangres fundeados. As linhas de mão e as linhas de 
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vara (operadas manualmente), os tresmalhos, as nassas (covos) e os palangres fundeados 
são as artes secundárias mais utilizadas. 
 
No entanto, no caso dos navios com mais de 12 metros de comprimento, as redes de 
emalhar fundeadas, os palangres fundeados, as redes de arrasto pelo fundo com portas e 
as redes de cerco são as artes principais mais frequentemente utilizadas, sendo as nassas 
(covos), os tresmalhos, os palangres fundeados e as redes de emalhar fundeadas as artes 
secundárias mais utilizadas. 
 
A combinação de artes mais frequente é a das nassas (covos) como arte principal com as 
linhas de mão e as linhas de vara (operadas manualmente) como arte secundária. Apesar 
de ser muito pouco frequente no continente, esta combinação de artes é utilizada por cerca 
de 60 % dos navios dos Açores e da Madeira. 
 

6.2. Modalidades de pesca 

Tendo em conta o número de navios, o essencial da frota (77%) é composto por 
embarcações com menos de 12 de comprimento que pescam na divisão CIEM IXa a partir 
de portos do continente, equipados com artes de pesca fixas e artesanais, e que têm como 
objectivo espécies demersais. No entanto, este segmento representa apenas 10% da 
arqueação. As embarcações com menos de 12 metros de comprimento que pescam a partir 
dos Açores na divisão CIEM X representam 8% do número total de navios e 2% da 
arqueação total, enquanto as embarcações que pescam a partir da Madeira em águas 
COPACE representam 5% do número total de navios. 
 
Nos últimos quinze anos, estes segmentos da frota demonstraram grande dinamismo. 
Embora o número de embarcações tenha diminuído, a potência destes segmentos 
aumentou consideravelmente. Por conseguinte, embora se tenha observado uma redução 
da frota, operou-se igualmente uma modernização dos navios. Estes três segmentos da 
pesca costeira artesanal – o peninsular, o dos Açores e o da Madeira – representam 90% 
do número de navios da frota portuguesa, 12% da sua arqueação e 39% da sua potência 
total. 
 
Por outro lado, no que se refere à arqueação, a maior parte (38%) corresponde aos 44 
navios que compõem a frota polivalente que pesca em águas internacionais, com redes de 
arrasto e/ou palangres, espécies demersais e pelágicas. A arqueação média deste 
segmento da frota está próxima das 900 toneladas. Nos últimos quinze anos, este 
segmento da frota registou um decréscimo muito marcado.  
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Quadro 4: Distribuição da frota de pesca portuguesa por segmentos 

 Percentagem do total Dimensão média 

Reg Zona  Pescaria Arte Segm Núme-
ro de 

navios 

TAB kW TAB 
média 

kW 
médio 

CIEM Ixa  Demersal  Artes fixas e 
artesanais 
<12 m 

4K1  77% 10% 31% 1 18 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb, X e 
COPACE  

Demersal  Artes fixas 
>= 12 m  

4K2  5% 18% 18% 46 171 

CIEM VIIIc, 
IXa, IXb  

Demersal + 
carapau 

Arrasto 4K3  1% 15% 11% 185 480 

CIEM Ixa  Pequenos 
pelágicos 
(sardinha + 
outros)  

Rede de 
cerco 

4K4  1% 6% 8% 49 238 

Águas 
internacionais  

Demersal e 
pelágica  

Polivalente: 
Arrasto + 
palangre 

4K5  1% 38% 14% 894 1.166 

C
o

n
ti

n
e
n

te
  

Total do continente 85% 86% 81% 12 42 

COPACE  Demersal  Artes fixas e 
artesanais 
<12 m  

4K6  5% 0% 1% 1 9 

COPACE e 
águas 
internacionais  

Demersal e 
pelágica  

Artes fixas 
>= 12 m  

4K7  1% 3% 3% 69 253 

  Pelágica  Rede de 
cerco 

4K8  0% 0% 0% 42 234 

M
a
d

e
ir

a
  

Total da Madeira  5% 4% 5% 9 38 

CIEM X  Demersal  Artes fixas e 
artesanais 
<12 m  

4K9  8% 2% 7% 3 39 

CIEM X e 
águas 
internacionais  

Demersal e 
pelágica  

Artes fixas e 
palangre 
>=12 m  

4KA  1% 8% 7% 72 218 

A
ço

re
s 

 

Total dos Açores 10% 10% 14% 13 65 

Total de Portugal  100% 100% 100% 12 44 
 

Fonte: Direcção Geral das Pescas e da Aquicultura. Elaboração própria. 
 
Dois segmentos da frota representam entre 15% e 18% da arqueação total: o primeiro 
(5% dos navios e 18% da arqueação) é composto por navios com mais de 12 metros de 
comprimento que pescam com artes fixas nas divisões CIEM VIIIc, IXa, IXb, X e COPACE a 
partir de portos do continente e que visam espécies demersais; o segundo segmento 
corresponde aos 83 arrastões do continente (18% da arqueação) que se dedicam à pesca 
de espécies demersais e de carapau nas divisões CIEM VIIIc, IXa e IXb. A arqueação média 
deste segmento da frota é de 185 toneladas. Os arrastões do continente conheceram um 
dos processos de renovação mais precoces e mais profundos dos últimos quinze anos. 
 
O segmento da frota composto pelos navios cercadores do continente que se dedicam à 
pesca de pequenos pelágicos na divisão CIEM IXa é muito importante em termos de 
capturas. Este segmento está muito dependente da evolução de uma única espécie, a 
saber, a sardinha, e tem de fazer face a problemas biológicos e de mercado. Apesar da 
importância das suas capturas, este segmento da frota representa apenas 1% do número 
de navios, 6% da arqueação e 8% da potência. A renovação deste sector é muito recente e 
muito limitada.  
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A frota de navios com mais de 12 metros que pesca com artes fixas, a partir dos Açores, 
espécies demersais e pelágicas na divisão CIEM X e em águas internacionais é o único 
segmento cujo número de navios aumentou ao longo dos anos. É composta por 117 navios, 
que representam 8% da arqueação total e 7% da potência da frota portuguesa. 
 
Na Madeira, a frota de navios com mais de 12 metros de comprimento que pescam em 
águas COPACE e em águas internacionais com artes fixas é composta por 51 navios (3% da 
arqueação e da potência totais), com uma arqueação média de 69 toneladas. 
 
No que se refere à pesca costeira do continente, a progressiva diminuição das capturas de 
sardinha está a conduzir a uma redução constante da pesca com redes de cerco. Embora 
tenham registado alguma recuperação em 2007 e 2008, as capturas da pesca com redes 
de cerco voltaram a diminuir em 2009. As capturas da pesca com redes de cerco 
diminuíram em Lisboa e no Algarve, embora tenham aumentado no norte e, sobretudo, no 
centro, onde são efectuados metade dos desembarques desta arte. 
 
No entanto, as capturas da frota polivalente aumentaram, graças à evolução positiva das 
capturas de sardinha, cavala, peixe-espada preto, berbigão, faneca e carapau. 
Actualmente, as capturas da frota polivalente são desembarcadas de forma bastante 
homogénea, com excepção do Alentejo, onde são escassas. Também neste caso, o maior 
aumento foi registado nos desembarques na região Centro. 
 

Gráfico 12: Capturas desembarcadas no continente, por modalidades 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DATAPESCAS. 
 
No caso do arrasto, observaram-se aumentos na região Centro, no Alentejo e no Algarve. 
Metade dos desembarques são realizados na região Centro, com predomínio do carapau. 
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7. Gestão da pesca 

7.1. Quadro jurídico e institucional 

 
Em 2002, as responsabilidades da Inspecção-Geral das Pescas foram transferidas para a 
Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA). A Inspecção-Geral das Pescas deixou, 
pois, de ser um organismo autónomo. 
 
Presentemente, a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura é a entidade responsável pela 
gestão da pesca. Existem mecanismos de consulta com o Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e das Pescas (INIAP), com as organizações de produtores e com as associações de 
armadores, que desempenham, por conseguinte, um papel consultivo no processo 
decisório. O INIAP leva a cabo avaliações dos recursos haliêuticos para o Conselho 
Internacional de Exploração do Mar (CIEM), bem como no quadro da NAFO, e propõe 
medidas técnicas para a protecção e a conservação dos recursos. 
 
A Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura é responsável pela coordenação da inspecção e 
do controlo. Exerce as suas competências por intermédio do SIFICAP (Sistema Integrado 
de Vigilância, Fiscalização e Controlo das Actividades da Pesca), que integra a DGPA, a 
Armada, a Força Aérea e as autoridades tributárias.  
 
O VMS é aplicado no âmbito da MONICAP. A MONICAP (Monitorização Contínua das 
Actividades de Pesca) é um sistema de vigilância e controlo da actividade das embarcações 
de pesca baseado na tecnologia de comunicação via satélite (Inmarsat-C), de 
posicionamento global (GPS) e num Sistema de Informação Geográfica (SIG). É composto 
por um equipamento de monitorização contínua (EMC, caixa azul), que transmite a posição 
do navio, através de uma estação de recepção costeira, ao Centro de Controlo e Vigilância 
de Pesca (CCVP) instalado na DGPA-IP. 
 
Os programas MARE (para o desenvolvimento sustentável do sector das pescas) e MARIS 
(componente “pescas” dos programas regionais para o continente) integram, na legislação 
portuguesa, as disposições do Quadro Comunitário de Apoio III para o período 2002-2006. 
Estas actividades são geridas pelo IFADAP (Instituto de Financiamento e Apoio ao 
Desenvolvimento da Agricultura e Pescas). 
 
Até 2006, as acções estruturais foram canalizadas através do Programa Operacional das 
Pescas (MARE) e da sua componente descentralizada (MARIS). O Programa MARE articula-
se em torno de cinco eixos: 
 

1. Ajustamento do esforço de pesca; 
2. Renovação e modernização da frota de pesca; 
3. Protecção e desenvolvimento dos recursos aquáticos, aquicultura, equipamentos dos 

portos de pesca, transformação e comercialização; 
4. Criação de condições para uma maior competitividade do sector; 
5. Outras medidas. 

 
No período 2000-2006, foram realizados, no âmbito do programa MARE, investimentos no 
valor de 430,7 milhões de euros. A execução foi superior em 15% ao montante inicialmente 
previsto. O financiamento privado contribuiu com 37% do montante mobilizado, os fundos 
nacionais com 19% e o financiamento comunitário com 44%. 
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53% do montante mobilizado (228,9 milhões de euros) corresponderam ao eixo 3 
(Protecção e desenvolvimento dos recursos aquáticos, da aquicultura, dos equipamentos 
dos portos de pesca, da transformação e da comercialização). O nível de execução 
correspondeu a 150% das previsões. O sector privado contribuiu com 42% do custo total 
das acções deste eixo. O IFOP contribuiu com 35% do custo total e os fundos nacionais 
com 23%. 
 
Outros 27% da execução do programa MARE (115,6 milhões de euros) corresponderam ao 
eixo 2: Renovação e modernização da frota de pesca. Neste caso, o nível de execução não 
foi além de 89% das previsões. O sector privado contribuiu com 54% do custo total das 
acções deste eixo. O IFOP contribuiu com 40% do custo total e os fundos nacionais com 
5%. 
 
O eixo 4 (Outras medidas) representou 8% do total executado, o eixo 1 (Ajustamento do 
esforço de pesca) 7% e o eixo 5 (Criação de condições para uma maior competitividade do 
sector) 3%. 
 
O MARIS gere dois tipos de medidas, as ligadas às infra-estruturas da pesca e da 
transformação, financiadas pelo IFOP e, posteriormente, pelo FEP, e as destinadas às 
estruturas de apoio à competitividade, financiadas pelo FEDER. 
 
No que se refere às estruturas da pesca e da transformação, o MARIS permite financiar, 
por um lado, acções destinadas à criação de infra-estruturas ou equipamentos colectivos e, 
por outro lado, operações de certificação da qualidade, de rotulagem, de racionalização das 
denominações e de normalização dos produtos da pesca. Os destinatários são associações, 
cooperativas, organizações de produtores, entidades públicas e outras entidades privadas 
reconhecidas pela autoridade de gestão, incluindo as autarquias locais, a DOCAPESCA e 
grupos de profissionais ou de empresas. Os programas regionais do Norte, do Centro, do 
Alentejo e do Algarve também estão incluídos. 
 
O objectivo das medidas do MARIS relacionadas com as estruturas de apoio à 
competitividade (FEDER) concentra-se na melhoria das infra-estruturas dos portos de pesca 
que integram a rede de base de portos de pesca e na melhoria das condições de exercício 
da actividade de pesca em pequenos núcleos populacionais que dependem da pesca. Estas 
medidas têm como destinatários o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 
institutos e administrações portuárias, a DOCAPESCA, outras entidades públicas e o 
Instituto da Conservação da Natureza. Os programas regionais do Norte, Centro, Lisboa e 
Vale do Tejo, Alentejo e Algarve também estão incluídos. 
 
O regulamento que regia o sistema SIPESCA de apoio à pesca no período 2002-2006 foi 
aprovado pelo Despacho Normativo 42/2002, de 30 de Julho de 2002. 
 
O SIPESCA tem por objectivo apoiar a pesca local e costeira através:  
 

 de incentivos à renovação e modernização de embarcações de pesca que visem a 
melhoria das condições de segurança, trabalho, acondicionamento e conservação de 
pescado a bordo; 

 do estímulo a uma maior competitividade económica sem aumento do esforço de 
pesca, da aposta na qualidade do pescado e no uso de artes ou instrumentos de 
pesca mais selectivos e ambientalmente mais seguros; 

 de acções que visem especificamente a contribuição para uma melhor organização e 
capacidade interventiva da pequena pesca e a resolução de problemas pontuais de 
comunidades piscatórias.  
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Para o período 2005-2015, foram elaboradas uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável (ENDS) e o respectivo Plano de Implementação (PIENDS). O objectivo das 
iniciativas que compõem esta estratégia é o de atingir um crescimento rápido, melhorar a 
coesão social e proteger o ambiente.  
 
Para o período 2007-2013, as acções estruturais foram canalizadas através do Programa 
Operacional das Pescas (PROMAR), que se articula em torno de quatro eixos prioritários: 
 

1. Adaptação da frota de pesca; 
2. Investimentos na aquicultura, transformação e comercialização dos produtos da 

pesca e da aquicultura; 
3. Medidas de interesse colectivo; 
4. Desenvolvimento sustentável das zonas de pesca; 
5. [Assistência técnica]. 

 
De acordo com as previsões, 55% do orçamento serão consagrados ao eixo 1, adaptação 
da frota de pesca, 30% às medidas de interesse colectivo e 15% aos investimentos do eixo 
2. Em 31 de Outubro de 2010, o nível de execução era bastante baixo, não indo além de 
18%. Em princípio, estavam previstos 14% de financiamento nacional, cuja disponibilidade 
pode estar condicionada pela evolução da situação económica. 
 

7.2. Medidas de gestão 

O esforço de pesca é controlado através de um sistema de licenças. Para além disso, são 
aplicáveis nas águas portuguesas quatro tipos de medidas técnicas: tamanho ou peso 
mínimo das capturas, malhagens mínimas, percentagens máximas de capturas acessórias e 
percentagens mínimas de capturas das espécies-alvo, a que acrescem restrições da pesca 
em determinadas zonas ou períodos ou, ainda, com determinadas artes. 
 
O exercício da pesca e da aquicultura está regulamentado pelo Decreto-lei n.º 278/87, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 383/98, de 27 de Novembro. 
 
As medidas nacionais de conservação dos recursos estão estipuladas no Decreto 
Regulamentar nº 43/87, alterado pelo Decreto Regulamentar nº 7/2000, de 30 de Maio. 
Estes decretos definem os métodos e artes de pesca, e estabelecem as dimensões máximas 
e as condições de utilização das diferentes artes de pesca. Por dentro de 1 milha de 
distância à linha da costa só é permitido utilizar redes de cercar para bordo em 
profundidades superiores a 20 m. São igualmente definidas as condições de utilização de 
fontes luminosas para efeito de chamariz. É proibido o exercício da pesca com redes de 
emalhar a uma distância inferior a ¼ de milha da linha de costa. Por dentro da linha de 3 
milhas de distância à costa não pode ser exercida a pesca com redes de emalhar fundeadas 
por embarcações de arqueação bruta superior a 5 TAB. Estas artes não podem permanecer 
caladas por períodos superiores a 24 horas. Para além disso, é proibida a utilização de 
redes de emalhar na captura de crustáceos e a utilização de redes de tresmalho de deriva. 
As dragas (ganchorras) só podem ser utilizadas a profundidades superiores a 4 metros na 
baixa-mar e a 8 metros na preia-mar. A regulamentação das modalidades de utilização das 
dragas difere a Norte e a Sul do paralelo de Pedrógão. A norte, a potência máxima das 
embarcações é de 110 kW e, a sul, de 75 kW. Definem-se igualmente as características que 
permitem classificar as embarcações nas categorias de embarcações de pesca local, de 
pesca costeira e de pesca do largo. As zonas de pesca acessíveis às embarcações são 
definidas em função desta classificação. 
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A Portaria n.º 1102-D/2000 e as suas sucessivas alterações regulamentam o regime do 
exercício de pesca por arte de armadilha. A regulamentação da pesca por rede de emalhar 
foi desenvolvida na Portaria n.º 1102-H/2000, a relativa à pesca por arte de arrasto na 
Portaria n.° 1102-E/2000, a relativa à pesca por arte envolvente-arrastante na Portaria n.° 
1102-F/2000, a que respeita à pesca por arte de cerco na Portaria n.° 1102-G/2000 e a 
relativa à pesca à linha e anzol na Portaria n.° 1102-C/2000. 
 

7.2.1. Sistema de licenças 

O sistema de licenças prevê que a aquisição, a construção ou a modificação de um navio 
deve ser objecto de uma autorização prévia. A utilização de certos métodos de pesca está 
igualmente sujeita a autorização anual prévia. 
 

7.2.2. Restrições espácio-temporais 

O exercício da pesca por arte de cerco encontra-se regulamentado na Portaria 
n.º 1102-G/2000, alterada pela Portaria n.º 346/2002. É autorizada a pesca com redes de 
cerco dirigida à captura aos seguintes pequenos pelágicos: a sardinha (Sardinha 
pilchardus), cavala (Scomber japonicus), sarda (Scomber scombrus), boga (Boops boops), 
biqueirão (Engraulis encrasicholus) e carapau (Trachurus spp.), sendo permitida a captura 
acessória de outras espécies até ao limite de 20%. É proibido utilizar redes de cerco com 
malhagem inferior a 16 milímetros. É proibida a utilização de redes de cerco dentro de um 
quarto de milha de distância à linha da costa, bem como em profundidades inferiores a 20 
metros entre um quarto e 1 milha de distância à linha da costa. Na Madeira, só é permitido 
utilizar redes de cerco em profundidades superiores a 50 metros. 
 
A Portaria n.º 543-B/2001 estabelece medidas específicas relativas à captura, manutenção 
a bordo, desembarque e comercialização da sardinha. Esta portaria proíbe a pesca da 
sardinha aos sábados e domingos. Em 2001, o número máximo de dias de actividade das 
embarcações foi limitado a 180 e foram fixados limites máximos de desembarque por 
embarcação, ou, se for caso disso, por organização de produtores. Estas limitações foram 
prorrogadas a 2002. 
 
A Portaria n.º 123-B/2002 proibiu a utilização de redes de cerco e as capturas de sardinha 
a norte do paralelo 39° 55' 4", no período compreendido entre 15 de Fevereiro e 15 de 
Abril de 2002. Esta mesma portaria prevê a possibilidade de concessão de apoio financeiro 
às embarcações afectadas por estas restrições. 
 
Com o objectivo de proteger as zonas de reprodução e crescimento das espécies 
demersais, em especial, da pescada branca, a Portaria n.º 296/94 proíbe o exercício da 
pesca com redes de arrasto em duas zonas e com redes de emalhar noutras duas zonas 
durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Dezembro. No entanto, a Portaria n.º 698-A/96 
suspendeu a aplicação desta proibição numa zona para as redes de arrasto e numa outra 
para as redes de emalhar até à adopção de legislação comunitária aplicável a todos os 
navios comunitários. 
 
A fim de proteger a pescada branca adulta e de resolver os problemas de concorrência 
entre palangres de fundo e redes de emalhar, a Portaria n.º 213/2001 proibiu a pesca com 
redes de emalhar fundeadas na zona da Beirinha (Algarve). 
 
A Portaria n.º 43/2006 estabelece medidas de gestão para a pesca de crustáceos. É 
proibida, entre 1 e 31 de Janeiro, a pesca de crustáceos na zona económica exclusiva do 
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continente. Além disso, as embarcações autorizadas a utilizar malhagens de 55 a 59 
milímetros não podem ser licenciadas, em simultâneo, para outras artes de pesca. 
 
São várias as portarias que regulamentam a pesca de bivalves em geral e com ganchorra 
(draga) em particular. É o caso da Portaria n.º 486/99, para a zona norte, bem como das 
portarias n.º 99/2000, n.º 44/2001, n.º 543-C/2001 e n.º 688/2005. 
 
A Portaria n.º 1063/2004 define os critérios para o licenciamento para a pesca de espécies 
de profundidade. Nas frotas registadas no continente, podem ser licenciadas embarcações 
até um total de capacidade de 20 390 TAB e uma potência total de 31 250 kW. O número 
máximo de licenças a conceder a embarcações da frota costeira foi fixado em 50, número 
que pode ser revisto. Em função das capturas históricas, as embarcações podem pescar 
estas espécies durante seis meses ou durante todo o ano, ou ainda estar sujeitas a limites 
de desembarque. Só podem ser efectuados desembarques superiores a 100 kg nos portos 
de Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Aveiro, Nazaré, Peniche, Sesimbra, Setúbal, Sines, 
Sagres, Olhão e Vila Real de Santo António. 
 

7.2.3. Artes selectivas e dimensões mínimas 

A pesca com artes de arrasto não pode ser exercida a menos de 6 milhas da costa, tendo 
sido previstas especificações quanto ao tamanho da malhagem. 
 
No que se refere aos tresmalhos e às redes de emalhar, estão proibidas as redes de 
emalhar de deriva. Foram ainda estabelecidas condições para a utilização destas duas 
artes, no que respeita à distância mínima da costa, à sua dimensão máxima, à distância 
entre redes caladas e ao tempo máximo de calagem. 
 
O tamanho da malha das redes de cerco com retenida está limitado. A dimensão das redes 
está regulamentada e é função da arqueação. Está igualmente regulamentada a 
profundidade mínima para a utilização deste tipo de arte de pesca. 
 
O exercício da pesca com draga está limitado, nomeadamente, no que respeita à dimensão 
e à malhagem das redes, às zonas de pesca e ao número de dragas por embarcação.  
 
A regulamentação das nassas (covos) prevê restrições relativamente ao seu número, à sua 
dimensão e à malhagem do material de que são feitas. No que se refere aos palangres, 
existem limitações quanto ao seu comprimento máximo, ao número máximo de anzóis e à 
distância mínima entre estes. 
 
No sul e sudoeste de Portugal, os navios que se dedicam à pesca dirigida do lagostim 
devem utilizar malhagens superiores a 70 milímetros, ainda que, aparentemente, sejam 
igualmente utilizadas malhagens de 55 milímetros, autorizadas para a captura de camarão. 
 
A Portaria n.º 27/2001, alterada pela Portaria n.º 402/2002 e pela Portaria n.º 1266/2004, 
fixa tamanhos mínimos para 43 espécies de peixe, 11 de crustáceos e 22 de moluscos. A 
maior parte dos tamanhos mínimos corresponde aos estabelecidos no Regulamento (CE) nº 
850/98. No entanto, que a portaria supramencionada fixa igualmente tamanhos mínimos 
que diferem dos estipulados no Regulamento (CE) n.º 850/98 ou para espécies que não são 
referidas neste regulamento. Por exemplo, fixa tamanhos mínimos para 27 espécies de 
peixes, 8 espécies de crustáceos e 10 espécies de moluscos para as quais a 
regulamentação comunitária não prevê qualquer limitação de tamanho.  
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As capturas realizadas nas águas dos Açores diminuíram consideravelmente desde a 
década de 1990. Em resposta, o Governo regional introduziu, em 1998, uma série de 
medidas destinadas a evitar a sobreexploração dos recursos. Estas medidas baseiam-se 
num sistema de licenças que impõe tamanhos mínimos e restrições espaciais em função do 
tipo de navio e de arte de pesca. 
 

7.2.4. Quotas individuais 

As quotas podem ser atribuídas a navios ou a grupos de navios. Tal é o caso no que 
respeita à pesca com redes de cerco, relativamente à qual os limites de captura de 
sardinha são repartidos entre as organizações de produtores. As quotas individuais de cada 
navio podem também ser transferidas no interior da frota de um mesmo armador, a fim de 
facilitar a gestão e maximizar a utilização das quotas. 
 
A Portugal são atribuídos 2% do total das quotas da União Europeia. A parte de Portugal no 
conjunto das quotas de espécies pelágicas tem vindo a ser progressivamente reduzida. As 
quotas para as espécies pelágicas (principalmente carapau e verdinho) representam 73% 
das quotas atribuídas a Portugal. As quotas para espécies pelágicas atribuídas a Portugal 
constituem 2,2% do total das quotas da União Europeia para essas espécies. No entanto, a 
parte de Portugal na pescaria de algumas espécies, como o biqueirão, o carapau ou o 
peixe-espada, é muito mais importante. 
 
 As espécies demersais absorvem 27% das quotas atribuídas a Portugal. Três espécies, o 
peixe-vermelho, o bacalhau e o camarão (Penaeus), representam 74% das quotas 
portuguesas para as espécies demersais. O peixe-vermelho representa, por si só, 44%. As 
quotas para as espécies demersais atribuídas a Portugal representam actualmente um 
pouco mais de 1% do total das quotas da União Europeia para essas espécies. A parte de 
Portugal na pescaria de certas espécies, como o peixe-vermelho, o alabote negro ou a raia, 
é, no entanto, muito mais importante.  
A utilização das quotas é irregular. Em 2009, foi elevada a utilização das quotas para o 
tamboril, o peixe-galo, a pescada, o alabote negro, a arinca, o bacalhau e a 
abrótea-do-alto, mas muito baixa a das quotas para o biqueirão, o badejo, o olho-de-vidro 
laranja e o anequim. 

7.2.5. Pesca recreativa 

A pesca recreativa estava muito genericamente regulamentada pelo Decreto n.º 45 116 de 
1963. Posteriormente, em 2000, o Decreto-Lei n.º 246/2000, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 112/2005, exige uma licença para a prática da pesca recreativa (lúdica) e restringe a 
pesca de superfície à utilização de um máximo de três linhas e a pesca submarina à 
realizada em apneia com arpão não propulsado por substâncias químicas ou ar comprimido. 
Estabelece ainda as condições de acesso aos recursos, as artes autorizadas, as restrições e 
proibições de captura de espécies vulneráveis, as áreas protegidas e os processos de 
licenciamento. 
 

7.2.6. Outras medidas 

A partir de 1998, foram adoptadas outras medidas de gestão para além das relativas às 
zonas incluídas na rede Natura 2000. Foram assim delimitadas 61 zonas de protecção 
especial nas águas portuguesas. Destas, 35 encontram-se no continente, 15 nos Açores e 
11 na Madeira. 
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8. Portos 
 
Dada a reduzida dimensão da maior parte dos navios da frota portuguesa, é elevado o 
número de pontos de desembarque ao longo da costa. Em termos administrativos, a frota 
de pesca portuguesa reparte-se por 46 portos, dos quais 32 se situam no continente, doze 
nos Açores e dois na Madeira. 
 
É na região Centro que se concentram os portos que acolhem o maior número de navios 
(24% do total), bem como os navios de maior dimensão (39% da arqueação total e 24% 
da potência total). Dos cinco portos da região Centro (Figueira da Foz, Aveiro, Nazaré, 
Peniche e São Martinho do Porto), os dois mais importantes são Aveiro e Peniche, que 
acolhem 83% dos navios da região, que representam 94% da arqueação e 83% da 
potência. É no porto de Aveiro que se concentra o maior número de navios de grande 
dimensão, nomeadamente de arrastões de fundo. 
 

Quadro 5: Distribuição regional dos portos de pesca. Dezembro de 2010 

 N.º de portos 
% de 
portos 

Navios/porto TAB/porto kW/porto 

AÇORES 12 26% 71 880 4.588 
ALENTEJO 1 2% 219 2.332 11.878 
ALGARVE 10 22% 185 1.315 7.125 
CENTRO 5 11% 401 8.036 17.936 
LISBOA 8 17% 210 1.249 5.973 
MADEIRA 2 4% 225 1.992 8.168 
NORTE 8 17% 182 2.697 10.122 
TOTAL 46 100% 185 2.212 8.108 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
Nos oito portos da região de Lisboa estão registados 20% dos navios, que correspondem a 
10% da arqueação e a 13% da potência. Os dois maiores portos desta região são os de 
Sesimbra e de Setúbal, seguindo-se, com menor número de navios, os de Lisboa e da 
Trafaria. Nestes quatro portos estão registados 86% dos navios da região, que 
correspondem a 94% da arqueação e a 86% da potência. Os maiores navios estão 
concentrados no porto de Lisboa, que, apesar de servir de base apenas a 6 % dos navios, 
responde por 34% da arqueação e 13% da potência. Entre os navios deste porto contam-se 
sete grandes arrastões de fundo. 
 
 
Os portos do Algarve servem de base a 22% da frota de pesca portuguesa (13% da 
arqueação total e 19% da potência total). Dos dez portos do Algarve, os três principais 
(Portimão, Olhão e Vila Real de Santo António) acolhem 37% dos navios da região, que 
representam 58% da arqueação e 61% da potência. Tavira e Lagos também servem de 
base a um bom número de navios, embora de menor dimensão. 
 
Dezassete por cento da frota de pesca portuguesa (21% da arqueação total e 22% da 
potência total) pesca a partir de portos da região Norte. Dos oito portos desta região, 
quatro situam-se na zona da foz do Douro. Independentemente da sua situação geográfica, 
quatro portos (Viana do Castelo, Leixões, Vila do Conde e Póvoa do Varzim) acolhem 40% 
dos navios da região, que representam 91% da arqueação e 78% da potência. Dois outros 
portos (Caminha e Douro) acolhem 51% dos navios da região, ainda que se trate de navios 
de pequena dimensão. 
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Dez por cento da frota de pesca portuguesa, que representam 10% da arqueação e 15% da 
potência, têm por base portos dos Açores. Dos doze portos dos Açores, os três principais 
(Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo) acolhem 54% dos navios da região, que 
representam 85% da arqueação e 71% da potência; contudo, o maior porto é, de longe, o 
de Ponta Delgada, seguido do da Horta. 
 
No Alentejo, há apenas um porto, o de Sines, a partir do qual operam 3% dos navios da 
frota de pesca portuguesa. 
 
Os principais portos de desembarque são os de Matosinhos, Peniche e Olhão. Todos estes 
portos dispõem de lotas de peixe, lotas essas que, no continente, são geridas pela 
DOCAPESCA. 
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9. Utilização da produção 

9.1. Consumo 

Portugal é o maior consumidor de peixe da União Europeia. O consumo per capita é 
superior a 76 quilogramas. Os produtos da pesca representam 14% das despesas de 
consumo em produtos alimentares e fornecem cerca de 23% das proteínas animais 
consumidas. 
 
A quase totalidade da produção destina-se ao consumo humano. Menos de 1% da produção 
é destinado ao fabrico de óleo e farinha de peixe. Embora o consumo tenha vindo 
progressivamente a diversificar-se, Portugal continua a ser o maior consumidor mundial de 
bacalhau salgado seco, que representa mais de um terço do consumo.  
 
Mais de metade da produção portuguesa (60%) é consumida fresca ou refrigerada e 14% 
dessa produção são consumidos congelados (sobretudo peixe-vermelho, alabote e lulas). O 
consumo de conservas (principalmente de sardinha, atum e carapau) representa 26% das 
capturas. 
 
O bacalhau salgado seco é escoado cada vez mais através das grandes superfícies. Estima-
se que estas possam absorver cerca de 80% das quantidades comercializadas, sendo os 
restantes 20% comercializados pelo comércio tradicional. 
 
Os novos produtos de bacalhau surgidos recentemente, como o bacalhau seco desfiado e o 
bacalhau seco congelado já demolhado, constituem hoje alternativas ao consumo 
tradicional de bacalhau salgado. 
 

9.2. Transformação 

Os dois segmentos tradicionais da indústria de transformação portuguesa são a salga e as 
conservas, às quais vieram posteriormente juntar-se os congelados e, ainda mais tarde e 
com muito menor expressão, outros tipos de preparações (produtos fumados e 
pré-cozinhados). 
 
Existem 193 empresas de transformação no continente, 13 nos Açores e 5 na Madeira. Mais 
de metade das empresas do continente dedica-se à produção de congelados, um quarto à 
de bacalhau e um pouco mais de 10% à de conservas. Em geral, as empresas de 
transformação concentram-se nas regiões Centro e Norte de Portugal. Quase metade das 
conserveiras está concentrada na região Norte, enquanto as empresas de congelação estão 
concentradas na região de Lisboa e quase 70% das empresas relacionadas com o bacalhau 
se situam na região Centro. 
 
A maior parte da indústria de transformação portuguesa de produtos haliêuticos é 
composta por pequenas e médias empresas que empregam, principalmente, mão-de-obra 
feminina. O fabrico de conservas em lata, em especial de sardinha, atum e cavala, 
emprega 40% da mão-de-obra e representa 30% do volume de produtos transformados e 
25% do seu valor.  
 
A pesca e o consumo de bacalhau estão estreitamente ligados à história de Portugal. Já no 
século XIV, Portugal tinha concluído com a Inglaterra um acordo de pesca para a pesca de 
bacalhau. A pesca em pesqueiros longínquos exigia técnicas de conservação capazes de 
suportar longas travessias sem recurso ao frio. A tecnologia de secagem foi evoluindo, 
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tendo passado de um sistema extensivo com base na exposição ao sol para a secagem 
artificial. 
 
Durante a última década, foram realizados importantes investimentos no subsector da 
salga e da secagem, com vista a modernizar as técnicas e a melhorar as normas de 
salubridade e de higiene. Este processo, apesar de ter introduzido melhorias substanciais 
ao nível da competitividade, provocou o desaparecimento de certos métodos de produção 
tradicionais.  
 
Os produtos secos e salgados representam 24% do volume da produção. O subsector do 
bacalhau, fortemente dependente da disponibilidade de matéria-prima e das importações, 
representa 26% do volume dos produtos transformados e 55% do seu valor, e emprega 
22% da mão-de-obra. Existem, actualmente, 44 empresas autorizadas, que empregam 
cerca de 1 500 pessoas, das quais praticamente 70 % são mulheres. O elevado volume da 
produção é devido ao elevado consumo de bacalhau, que representa aproximadamente um 
terço do consumo em Portugal, incluindo o de produtos frescos.  
 
As indústrias conserveira e de secagem apresentam uma tendência para a diminuição da 
produção. A redução das capturas afectou fortemente a produção de conservas de 
sardinha. Por seu turno, a indústria da salga e da secagem depende fundamentalmente de 
uma única espécie, o bacalhau. Na década de 1990, as importações de bacalhau 
aumentaram fortemente, para compensar a redução dos desembarques da frota 
portuguesa. Em consequência, a produção depende quase inteiramente de matéria-prima 
importada, especialmente da Noruega, e qualquer flutuação ao nível do abastecimento tem 
um considerável impacto nas empresas do sector.  
 
As duas guerras mundiais fomentaram o consumo de conservas de peixe. Após o fim da 
Segunda Guerra Mundial, o seu consumo cresceu, com oscilações, até meados da década 
de sessenta, tendo a sua produção atingido um máximo histórico em 1964, com 
85 633 toneladas. A indústria conserveira entrou então em regressão, para estabilizar na 
década de 1970, apesar de terem sido observadas grandes oscilações. 
 
A produção da indústria conserveira depende, quase exclusivamente, de três espécies 
pelágicas: a sardinha, o atum e a sarda ou cavala. As conservas representam 24% do 
volume da produção e das vendas da indústria de transformação dos produtos da pesca, 
porém, apenas 22% do seu valor. 39% destas conservas correspondem às diferentes 
preparações de sardinha, 33% às de atum e 9% às de cavala. 
 
Em termos de volume, um pouco mais de metade das conservas utiliza a sardinha como 
matéria-prima e um terço o atum; a cavala é utilizada na produção de quantidades menos 
significativas. Um pouco mais de 60% das conservas de atum são fabricados nas regiões de 
Lisboa e dos Açores. A produção de conservas de cavala está concentrada nas três regiões 
setentrionais do continente, 52% na região Norte e 25% na região Centro, enquanto a da 
sardinha está concentrada na região Norte (40%) e na região de Lisboa (45%). Nos últimos 
anos, uma parte da actividade de fabrico de conservas de cavala foi transferida de França 
para Portugal. 
 
Desde a década de 1990, a sardinha é o principal produto de exportação, enquanto o atum 
se destina principalmente ao mercado interno. As conservas de sardinha sempre se 
destinaram sobretudo à exportação, que chegou a absorver dois terços da produção. No 
entanto, o ano de 2002 foi sinónimo de ruptura, pois, pela primeira vez, o consumo interno 
foi superior às exportações. 
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O segmento das semiconservas utiliza, tradicionalmente, o biqueirão como matéria-prima, 
mas a sardinha também é hoje muito procurada. A indústria conserveira assegura cerca de 
3 000 postos de trabalho directos que, na sua maior parte, correspondem a mão-de-obra 
feminina. 
 
A indústria conserveira desempenha um papel extremamente importante na economia dos 
Açores, constituindo a maior fonte de emprego do sector privado. As conservas de atum 
representam entre 40% e 60% das exportações da região e têm como principal destino o 
mercado italiano. A AICPA2 solicitou e obteve uma indicação geográfica protegida para a 
produção de atum dos Açores (“Conserva de Atum dos Açores”) com base na utilização de 
pescado fresco capturado artesanalmente como matéria-prima exclusiva. Esta indicação 
geográfica protegida é gerida pela AICPA. 
 
Também a congelação é fortemente dependente das importações. Trata-se do segmento 
mais dinâmico e mais flexível da indústria de transformação portuguesa e daquele que 
apresenta maior potencial de crescimento. Um terço da mão-de-obra da indústria, ou seja, 
perto de 2 500 pessoas, trabalha no fabrico de produtos congelados.  
 
Os congelados representam 51% do volume da produção da indústria de transformação dos 
produtos da pesca. Em Portugal, as importações de atum congelado provêem 
essencialmente do Gana, mas encontram-se em forte regressão, devido ao aumento das 
importações provenientes de Espanha. Por outro lado, estão a aumentar as importações de 
lombos de atum (provenientes essencialmente do Equador) destinadas à indústria 
conserveira. 
 
Apenas 16 empresas, que empregam menos de 200 pessoas, se dedicam ao fabrico de 
outros produtos. Neste segmento, a principal actividade é a produção de fumados, 
nomeadamente de espadarte, e de produtos pré-cozinhados. 
 

9.3. Comercialização 

O aumento da concentração da procura nas grandes superfícies está a exercer uma forte 
pressão no sentido da redução das margens comerciais desde a origem. Por outro lado, a 
progressiva diminuição das capturas e o elevado nível do consumo obrigam a um contínuo 
aumento das importações. Face à dispersão da oferta local, o aumento da procura de 
produtos importados abriu caminho à penetração de empresas espanholas, que já detêm 
uma importante e crescente quota de mercado. 
 
A Docapesca, Portos e Lotas, SA é uma empresa pública encarregada de gerir as 
infra-estruturas portuárias e as lotas de primeira venda de peixe. Existem, no total, vinte 
lotas, ainda que as oito lotas do Algarve se tenham agrupado em duas estruturas, a do 
Sotavento (Vila Real de Santo António, Tavira, Santa Luzia, Olhão e Quarteira) e a do 
Barlavento (Baleeira/Sagres, Lagos e Portimão). A Docapesca dispõe ainda de 36 pontos de 
venda. 
 
 
 
 
 

                                          
2 Ver 12. Organização do sector. 
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Fonte: DOCAPESCA 

 
Apenas as lotas de Lisboa e de Matosinhos dispunham de infra-estruturas frigoríficas, mas 
a lota de Lisboa cessou as suas actividades em 2004, embora tenha conservado as 
instalações frigoríficas e a fábrica de gelo. Em Matosinhos, existe ainda um mercado de 
segunda venda. O encerramento da lota de Lisboa aumentou as vendas das lotas mais 
próximas (Cascais, Sesimbra e Setúbal), efeito que foi muito conjuntural no caso da lota de 
Cascais. Outrora, Lisboa podia contar com o mercado de segunda venda de Pedrouços, 
mas, na sequência de numerosas vicissitudes ligadas a problemas de carácter diverso, as 
suas funções foram transferidas para o MARL (Mercado Abastecedor da Região de Lisboa). 
Algumas das empresas situadas na Docapesca de Pedrouços (Lisboa) não tiveram a 
capacidade económica ou financeira necessária para fazer face ao custo da sua 
transferência para o MARL. Embora as condições higiénicas e sanitárias deste último sejam 
consideravelmente melhores, a distância que o separa da capital (perto de 50 quilómetros) 
dificulta consideravelmente as vendas do comércio a retalho de menor dimensão. 
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Gráfico 13: Distribuição das quantidades comercializadas nas lotas da DOCAPESCA 
em 2009 
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 Fonte: Elaboração própria a partir do registo comunitário da frota de pesca. 
 
45% do volume comercializado na rede da DOCAPESCA está concentrado em três lotas 
(Matosinhos, Peniche e Sesimbra). Matosinhos é actualmente a principal lota da região 
Norte, enquanto Peniche e Sesimbra dominam da região Centro. As lotas de Olhão, no 
Algarve, e da Figueira da Foz, na região Centro, são igualmente importantes. Um pouco 
menos importantes, mas igualmente dignas de referência, são as lotas de Aveiro, na região 
Centro, de Sines, no Alentejo, e de Portimão, no Algarve. As oito lotas mais pequenas, 
incluídas na categoria “outras” do gráfico, são as da Nazaré, Setúbal, Lagos, Vila Real de 
Santo António, Póvoa do Varzim, Viana do Castelo, Tavira e Cascais. 
 
A falta generalizada de armazéns frigoríficos exerce uma certa pressão nos ritmos de 
venda. A concentração das principais capturas num número reduzido de espécies e o facto 
de uma parte não negligenciável das capturas se destinar à indústria de transformação 
fazem desta última um elemento de referência nas lotas. 
 
Com a aplicação do regime autonómico dos Açores, as funções do Serviço de Lotas e 
Vendagem foram transferidas. Em 1981, foi criado o Serviço Açoriano de Lotas, E.P.- 
LOTAÇOR, que absorveu o pessoal do Serviço Regional de Lotas e Vendagens e geria 52 
lotas. De entre estas, as mais bem equipadas são as de Ponta Delgada, Rabo de Peixe, São 
Mateus da Calheta e Praia da Vitória. Em 2005, a LOTAÇOR passou a ser numa sociedade 
anónima e mudou a sua denominação para LOTAÇOR Serviço de Lotas dos Açores, S.A. Na 
órbita da LOTAÇOR foi constituída a empresa pública “Espada Pescas”, para exportação de 
produtos de gama alta. 
 
A mais importante empresa de comercialização de produtos da pesca frescos e refrigerados 
é a Miradouro Friopesca, que, contudo, é responsável por um pouco mais de 5% das 
vendas. Em contrapartida, a comercialização de produtos congelados está bastante 
concentrada. Apenas três empresas, a Pescanova, a Permira e a Neopesca, satisfazem 
quase metade da procura. No sector das conservas, a concentração é um pouco menor e as 
principais empresas são a Cofaco e a Fialho y Ramirez. 
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10. Comércio externo 
 
Portugal sofre de um défice estrutural no comércio externo de produtos da pesca, 
porquanto a produção não satisfaz a procura. Este desequilíbrio é resultante da grande 
procura e da diminuição das capturas. 
 

Gráfico 14: Comércio externo de produtos da pesca de Portugal 
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 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 
 
O défice no comércio externo de produtos da pesca tem vindo a agravar-se 
progressivamente devido à diminuição da produção interna, à consequente redução das 
exportações e ao aumento das importações. 
 
As importações portuguesas de produtos do mar ascendem a cerca de 400 000 toneladas. 
O pescado fresco, refrigerado ou congelado representa quase metade do valor das 
importações, o peixe fumado, seco ou salgado (essencialmente bacalhau) um quarto desse 
valor, e os crustáceos e moluscos quase outro quarto, desempenhando as conservas um 
papel menor. 
 
Tradicionalmente, os principais fornecedores de pescado para o mercado português eram 
Marrocos e a Mauritânia, representando a sardinha um papel importante nas transacções 
comerciais com estes países. Espanha é um fornecedor importante, enquanto a Grécia 
fornece quantidades consideráveis de dourada e de robalo de aquicultura. As importações 
provenientes da Noruega consistem, principalmente, em bacalhau, enquanto, nos últimos 
anos, se tem registado um aumento das importações provenientes da Ásia. 
 
O bacalhau é o principal produto importado em Portugal, destinando-se, em grande 
medida, à indústria da transformação. Desde 2000, e durante um período indefinido e sem 
restrições quantitativas, o bacalhau fresco, refrigerado e congelado para a indústria da 
transformação beneficia de direitos aduaneiros reduzidos de 3%. No período 2001-2003, foi 
estabelecida uma quota anual de 10 000 toneladas à taxa zero para o bacalhau salgado 
não seco destinado à indústria de transformação.  
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Na sequência da adopção do Regulamento (CE) n.º 1771/2003, de 7 de Outubro de 2003, 
que altera o Regulamento (CE) n.° 2803/2000 em relação à abertura e ao aumento de 
contingentes pautais comunitários autónomos para determinados produtos da pesca, foi 
criado um contingente de 50 000 toneladas à taxa zero para o bacalhau refrigerado ou 
congelado destinado à indústria de transformação. 
 
As exportações têm aumentado nos últimos anos, sendo, desde 2007, superiores a 100 000 
toneladas. 40% do valor das exportações correspondem a pescado fresco, refrigerado ou 
congelado, 25% a conservas, 23% a crustáceos e moluscos e 11% a pescado fumado, seco 
ou salgado. 
 

Gráfico  15: Parte do comércio intracomunitário (UE-27) no comércio externo 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do EUROSTAT. 

 
As exportações portuguesas quase duplicaram nos últimos dez anos; contudo, as 
exportações intracomunitárias estão a aumentar a um ritmo superior ao das 
extracomunitárias. Por outro lado, enquanto as importações comunitárias diminuíram, as 
importações extracomunitárias aumentaram substancialmente. O principal destino das 
exportações de produtos da pesca frescos, refrigerados e congelados é Espanha, sendo o 
Brasil um destino privilegiado para produtos salgados e a França para preparações à base 
de pescado. 
 

 



A Pesca em Portugal 
 

 

 55

 

11. Investigação 
 
O Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas (INIAP) é o produto da fusão do 
Instituto Nacional de Investigação Agrária (INIA) e do Instituto de Investigação das Pescas 
e do Mar (IPIMAR), nos termos da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio, e da Lei Orgânica do 
MADRP, aprovada pelo Decreto-lei n.º 246/2002, de 8 de Novembro. 
 
O INIAP tem competências para “realizar as acções de investigação, experimentação e 
demonstração necessárias ao reforço das fileiras produtivas agrícola, pecuária e florestal, 
incluindo, designadamente, as conducentes ao melhoramento da produção e defesa do 
património genético vegetal e animal e desenvolver bases científicas e tecnológicas de 
suporte à política da pesca, realizando estudos com vista a uma avaliação sobre os 
recursos de pesca existentes, bem como prestar o apoio técnico e científico do sector das 
pescas e actividades conexas”. 
 
O INIAP, enquanto laboratório nacional, é um organismo tutelado pelo Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior. 
 
O INIAP desenvolve as suas actividades através de duas estruturas: a agrícola (INIA) e a 
das pescas (IPIMAR). 
 
O IPIMAR tem como objectivo desenvolver as bases científicas e tecnológicas de apoio à 
política das pescas, realizando estudos de avaliação dos recursos haliêuticos existentes e 
concedendo apoio técnico e científico ao sector das pescas e às actividades conexas. 
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12. Organização do sector 
 
Existem actualmente 16 organizações de produtores reconhecidas em Portugal. Cinco 
dessas organizações encontram-se na região Centro, três na região de Lisboa, duas no 
Algarve, três na região Norte, duas nos Açores e uma na Madeira. A maior parte das 
organizações de produtores (7) foi reconhecida em 1986, duas em 1988, duas em 1990, 
uma em 1993, outra em 1994, duas em 2000 e, por fim, duas em 2008. Desde então não 
foi reconhecida qualquer outra organização de produtores. 
 
A 9 de Março de 2006, foi retirado à BIVALPESCA (Setúbal) o estatuto de organização de 
produtores reconhecida por inobservância dos requisitos comunitários estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 104/2000 do Conselho e no Regulamento (CE) n.º 2318/2001. A 
BIVALPESCA tinha sido reconhecida como organização de produtores em Setembro de 
1994. Em 24 de Julho de 2008, a BIVALMAR (Pesca de Bivalves, CRL) foi reconhecida com 
o mesmo endereço da BIVALPESCA. 
 
As organizações de produtores da pesca de cerco estão agrupadas na ANOPCERCO 
(Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca de Cerco). A ANOPCERCO e 
a DOCAPESCA colaboram com a DGPA no acompanhamento das medidas de regulação da 
pesca da sardinha. 
 
Para além das cooperativas, existem oito organizações de produtores de aquicultura: 
Associação de Aquacultores de Portugal (Vila do Conde), Associação de Piscicultores da Ria 
de Aveiro (Ílhavo), Associação Portuguesa de Produtores Aquícolas (Lisboa), Associação de 
Piscicultores do Algarve (Loulé), ANAQUA-Associação Portuguesa de Aquacultores (Olhão), 
Associação de Produtores em Aquacultura do Algarve (Olhão), VIVMAR-Associação de 
Viveiristas e Mariscadores da Ria Formosa (Faro), Associação de Produtores de Produtos do 
Mar (Odiáxere). 
 
A Associação dos Industriais de Bacalhau (AIB) tem por principal objectivo a 
promoção e o desenvolvimento da actividade industrial do bacalhau e a defesa e promoção 
dos interesses das empresas do sector. A AIB foi fundada em 1993 e tem sede na Gafanha 
da Nazaré, Ílhavo. Os associados da AIB representam cerca de 75% das empresas do 
sector. 
 
A Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe (ANICP) foi criada em 
1977 e tem sede em Matosinhos. Nos Açores, a Associação Nacional dos Industriais de 
Conservas de Peixe dos Açores (AICPA) foi constituída em 1984, com sede em Ponta 
Delgada. 
 
A Associação Livre dos Industriais pelo Frio (ALIF) reúne perto de cinquenta 
empresas, ainda que nem todas trabalhem no sector dos produtos da pesca. 
 
A Associação dos Comerciantes de Pescado (ACOPE) foi constituída em Janeiro de 
1976 e reúne os comerciantes de pescado. 
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