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As Organizações do setor da pesca de cerco signatárias, reunidas em Matosinhos no dia 21 de novembro de 
2019, analisaram em pormenor o Regulamento (UE) 2019/1601 do Conselho de 26 de setembro de 2019, que 
altera os Regulamentos (UE) 2018/2025 e (UE) 2019/124 no respeitante a determinadas possibilidades de 
pesca. 

Este regulamento veio definir as possibilidades de pesca de biqueirão nas zonas 9 e 10 até 30 de junho de 
2020, com as seguintes quantidades em toneladas: 

 

O Regulamento informa, no seu considerando (2), que os limites de captura do biqueirão nas subzonas ICES 
9 e 10 foram fixados em consonância com o parecer científico pertinente do Conselho Internacional para o 
Estudo do Mar (ICES) emitido em 28 de junho de 2019, acrescentando-se que o biqueirão é uma espécie de 
vida curta e sobre a qual foram concluídos estudos em maio de 2019. 

Sobre este tema, as organizações signatárias, por unanimidade, entenderam apresentar a sua profunda 
indignação pelo facto destes estudos e do parecer do ICES terem declaradamente omitido os dados 
científicos recolhidos pela campanha científica IBERAS/JUVESAR, promovida conjuntamente pelo IEO e pelo 
IPMA entre 31 de outubro e 19 de novembro de 2018, e que identificou uma biomassa total de biqueirão de 
181.577 ao longo de toda a costa ocidental da Península Ibérica. 

A omissão e exclusão desta enorme quantidade de biomassa de biqueirão provocou a definição de um TAC, 
válido até 30 de junho de 2020, totalmente desajustado da realidade. 

A realidade está a demonstrar uma forte disponibilidade do recurso, quer na sua componente ocidental, quer 
na sua componente sul (Algarve e Cadiz), pelo que se entendeu exigir, com o máximo de urgência, o 
desencadeamento de todos os mecanismos possíveis que permitam a revisão dos estudos efetuados e o 
consequente ajustamento do TAC fixado até 30 de junho de 2020. 
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ANO TAC PORTUGAL ESPANHA

2020 * 10 240        5 343       4 897       

* A quota só pode ser pescada de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020
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