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Concluída a época da pesca da sardinha em 2019 e estando para breve a publicação da 

recomendação do ICES para as possibilidades de pesca em 2020 é importante fazer um 

pequeno balanço capaz de identificar algumas das principais questões que envolveram a 

pesca da sardinha ao longo do ano de 2019 em Portugal e em Espanha, bem como o apontar 

para as perspetivas que o setor da produção tem para o próximo ano de 2020 

 

Parecer do ICES sobre a regra de exploração do Plano de Gestão 

 

A regra de exploração do Plano Plurianual de Gestão e Recuperação da Sardinha Ibérica 

(2018-2023) apresentado à União Europeia pelos governos de Portugal e de Espanha, não 

foi validada pelo ICES, conforme o seu parecer publicado em 29 de maio de 2019. 

O ICES, para além de ter mostrado o cartão vermelho à regra de exploração do Plano 

elaborado com o apoio científico do IPMA e do IEO, determinou no seu parecer, e sem 

qualquer tipo de fundamentação, que a sardinha é uma espécie em regime de baixa 

produtividade e, por esse motivo, que a captura anual ibérica não poderá ultrapassar 7.000 

toneladas até 2022. E afirmamos sem qualquer tipo de fundamentação porque o Relatório 

do Grupo de Trabalho que serviu de base ao parecer, em momento algum afirma que a 

sardinha estava num regime de baixa produtividade, conforme toda a documentação de 

apoio a esse Grupo de Trabalho. 

 

Alteração das datas de realização do WGHANSA e da publicação do parecer da 

sardinha 

 

Em 2018 o ICES aprovou a alteração de junho para novembro da data de realização da 

avaliação do stock de sardinha (WGHANSA), com a publicação do respetivo parecer a 

passar de julho para dezembro. Esta alteração de datas tem, como principal objetivo, 

beneficiar a atualidade da avaliação do stock ibérico de sardinha pois irá permitir incluir as 

estimativas das campanhas de outono realizadas pelo IPMA e pelo IEO, com informação 
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sobre o recrutamento do mesmo ano. Assim e relativamente a esta matéria, estaremos 

particularmente atentos à forma como os excelentes dados de recrutamento de 2019 vão 

ser apresentados e refletidos no parecer do ICES que será publicado em dezembro. 

Quantidades de pesca autorizadas 

 

Portugal e Espanha, pressionados pelo parecer do ICES de 2018 e pela União Europeia, 

concertaram em abril/maio uma captura anual ibérica de sardinha de 10.799 toneladas, em 

2019, correspondendo a Portugal uma quantidade de 7.181 tons e a Espanha uma 

quantidade total de 3. 618 toneladas. 

Com estas justificações e limitações, a atividade da pesca da sardinha em Portugal apenas 

foi autorizada durante pouco mais de 4 meses, de 3 de junho a 12 de outubro, com a 

interdição das quartas feiras a partir de 25 de julho, e com limites diários por embarcação os 

mais reduzidos de sempre. 

Em Espanha a atividade dirigida à pesca da sardinha ainda foi mais condicionada e 

restringida, pois após o arranque da captura que aconteceu no início do mês de maio, a pesca 

de sardinha foi abruptamente interrompida para todo o Cantábrico Noroeste no dia 16 de 

julho, ou seja, permitindo apenas um período global inferior a três meses em que foi possível 

orientar a frota do norte de Espanha para a pesca da sardinha. 

Avaliação científica da biomassa do recurso, realizada em 2019, apresenta 

dados muito positivos sobre o recurso sardinha 

 

As campanhas científicas da primavera PELACUS e PELAGO, realizadas respetivamente pelo 

IEO e pelo IPMA, determinaram uma biomassa global de 223.541 toneladas de sardinha 

com mais de um ano. Este dado científico de 2019 vem confirmar a evolução positiva mais 

recente do stock de sardinha que contraria em absoluto as limitações progressivamente 

decrescentes que têm sido autorizadas para os dois países, como se verifica no seguinte 

quadro: 

 



 

  

Para o setor da produção 2019 é um ano de muita abundância de sardinha, com 

a observação de um recrutamento record  

 

Para o sector da produção em Portugal e de Espanha, o ano de 2019 significou um ano de 

grande abundância de sardinha, todos os dias e ao longo de toda a costa portuguesa e 

espanhola.  

As características em termos de tamanho (peixe com menos de dois anos de idade) da 

sardinha capturada em algumas zonas da Península Ibérica, designadamente na costa sul, 

vieram confirmar os bons recrutamentos avaliados nas campanhas científicas de 2018 

(PELAGO e ECOCADIZ) 

Mas o sinal mais positivo da campanha de 2019 foi a visualização permanente, sem paralelo 

no presente século, de extensas concentrações de juvenis de sardinha e que os nossos 

profissionais mais experientes afirmam não ter visto igual nas últimas décadas. Não existem 

palavras suficientes para descrever a grandiosidade dos seus relatos sobre a abundância de 

sardinha em vastíssimas áreas entre o Cabo Mondego e Matosinhos com permanente 

observação de juvenis de sardinha até 12/13 cms de comprimento. 

 

2019, um ano de ausência de diálogo entre a comunidade científica e o setor 

da produção 

 

Contrariando todas as boas práticas que vinham a ser prosseguidas e que devem estar na 

base duma gestão do recurso mais eficaz, com características multidisciplinares e 

integradoras de conhecimentos, capaz de envolver transversalmente a comunidade 

científica, o sector da produção, a indústria e a administração, o ano de 2019 significou um 

preocupante retrocesso nas relações do setor da produção com a comunidade científica. 

Este retrocesso é facilmente demonstrado pelo facto de, pela primeira vez nos últimos anos, 

o IPMA não ter promovido nenhuma iniciativa em tempo útil, de partilha das informações 

e dos resultados das campanhas científicas realizadas em 2019 na costa portuguesa (PELAGO 

e IBERAS/JUVESAR), apesar das sucessivas solicitações que o setor fez para o efeito. E 

dizemos em tempo útil porque os resultados dessas campanhas foram encaminhados para 

os Grupos de Trabalho do ICES (WGHANSA 1, WGACEGG e WGHANSA 2) sem que tenha 

existido a mínima preocupação em partilhar essa informação com o setor, e de, em conjunto, 

apreciar esses resultados. 

2019, ano que comprovou o sucesso e a maturidade do Plano de Gestão e 

Recuperação da sardinha 

 

O Plano Plurianual de Gestão e Recuperação da Sardinha Ibérica tem como objetivo 

assegurar até 2023 a progressiva recuperação do stock sardinha para níveis de 

sustentabilidade compatíveis com o MSY. A intensidade e os resultados das medidas que 

têm sido postas em prática em Portugal e em Espanha ultrapassam largamente os seus 

objetivos intermédios e constituem uma boa garantia para a sua continuidade, seja com a 



 

  

regra de exploração inicialmente validada, seja com a regra de exploração (HCR6) que o ICES 

considerou como a mais ajustada para cumprir o objetivo de recuperação do Plano de 

Gestão e Recuperação, o critério de precaução a longo prazo do ICES e a manutenção da 

atividade da pesca. 

 

Notas finais 

 

O setor da produção de sardinha de Portugal e de Espanha afirma com muita satisfação e 

consciência do dever cumprido, que a realidade do estado do stock de sardinha com que 

conviveram em 2019 contraria de forma muito positiva alguns dos indicadores mais 

importantes que enquadram os pareceres publicados nos anos mais recentes pelo ICES para 

o recurso sardinha ibérica. Já salientámos os bons dados relativos à biomassa com mais de 

um ano e o excelente recrutamento de 2019, sendo também importante evidenciar as 

muito reduzidas taxas de mortalidade por pesca dos últimos anos, associadas ao 

crescimento da biomassa disponível e à diminuição das capturas anuais de sardinha. 

Entre 2014 e 2019, os pescadores e o setor da produção estiveram na linha da frente em 

termos da definição, da defesa e da concretização das medidas de gestão necessárias para a 

recuperação do stock ibérico da sardinha, e que foram traduzidas no PLANO PLURIANUAL 

DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DA SARDINHA IBÉRICA (2018-2023). 

No entanto, e nos dois anos mais recentes, 2018 e 2019, o setor da produção reagiu de uma 

forma menos positiva às limitações que lhes foram impostas, principalmente porque não 

existiram esclarecimentos claros e em linguagem fácil, capazes de explicar as razões que 

conduziram às quantidades que foram fixadas e que contrariaram em absoluto uma 

realidade que mostrava todos os dias uma cada vez maior abundância. Foi por esse motivo 

que o setor ibérico da produção emitiu ao longo de 2019 vários documentos, que, baseados 

nos dados científicos disponíveis, apontaram para possibilidades de captura de sardinha 

que rondavam as 20 mil toneladas para o ano de 2019, e que infelizmente não foram 

autorizadas. 

Para 2020 esta temática exige profunda ponderação para ter a certeza de que não se venham 

a impor, em nome de modelos matemáticos que não integram os atuais indicadores do 

stock, novos condicionamentos excessivos e injustificados, incapazes de refletir uma 

realidade que é cada vez mais sentida e validada pelos nossos pescadores.  

 


