
 

  

 
Encontro Ibérico sector da pesca da sardinha 

Matosinhos, 21 de novembro de 2019 

------------------------------------------------------------------------------- 

As Organizações do setor da pesca de cerco signatárias, reunidas em Matosinhos no dia 21 de 

novembro de 2019, analisaram em pormenor o Regulamento do Conselho que fixa, para 2020, em 

relação a determinadas unidades populacionais de peixes e grupos de unidades populacionais de 

peixes, as possibilidades de pesca aplicáveis nas águas da União – COM (2019) 483 final. 

Da leitura deste documento verificamos que a proposta para a espécie carapau na zona 9 é de um 

TAC total de 46.659 toneladas e da consequente repartição pelos dois Estados Membros. 

Com base nos TACs aprovados para esta espécie nos últimos anos, descritos na tabela a seguir 

apresentada, é fácil concluir que a União Europeia tem aceitado a transposição para o regulamento 

dos TACs das quantidades anualmente publicadas. 

 
 

 

A proposta para 2020 assenta num novo princípio, em que o TAC proposto é inferior ao valor do MSY 

e de acordo com a estratégia de gestão a longo prazo do Conselho Consultivo para as Unidades 

Populacionais Pelágicas a partir do quadro de cenários de captura do parecer do ICES,  

Sobre este tema, as Organizações signatárias, por unanimidade, entenderam: 

• Salientar a importância que este stock tem para os setores da pesca de Portugal e de 

Espanha, e particularmente para os respetivos sectores da pesca de cerco; 

• Lamentar que o Plano de Gestão aprovado pelo Conselho Consultivo para as Unidades 

Populacionais Pelágicas não tenha sido consensualizado com o Conselho Consultivo das 

Águas Ocidental Sul, dado que o CCSul integra direta ou indiretamente as nossas 

organizações; 

• Não validar a proposta de TAC de 46.659 t e exigir a sua ampla revisão porque está em total 

contradição com a proposta do parecer do ICES que afirma que as capturas de carapau na 

zona 9 não devem ultrapassar as 116.871 t. 
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Parecer / Dictamen do ICES ANO TAC PORTUGAL ESPANHA

Catches in 2017 should be no more than 

73 349 tonnes
2017 73 349      54 372    18 977    

Catches in 2018 should be no more than 

55 555 tonnes
2018 55 555      41 182    14 373    

Catches in 2019 should be no more than 

94 017 tonnes
2019 94 017      69 693    24 324    

Catches in 2020 should be no more than 

116.871 tonnes

Proposta 

2020
46 659      34 587   12 072   

Zona 9 (JAX/09.)

Trachurus spp

Ilustração: Pedro Salgado 


