
	

Esclarecimentos	sobre	carta	aberta	publicada	pela	PONG-Pesca	no	dia	23/07/2019	
	
Lisboa,	31	de	julho	de	2019	
	

Em	virtude	de	algumas	informações	veiculadas	pela	ANOPCERCO	–	Associação	Nacional	das	Organizações	
de	Produtores	da	Pesca	do	Cerco,	em	resposta	à	carta	aberta	e	comunicado	de	imprensa	sobre	a	situação	da	
sardinha	ibérica	publicados	pela	PONG-Pesca	no	dia	23/07/2019,	a	PONG-Pesca	gostaria,	a	bem	da	reposição	
e	da	clarificação	dos	factos,	de	afirmar	que:	

• Até	à	data	da	redação	do	presente	documento,	não	é	verdade	que	exista	um	plano	de	recuperação	
aprovado	em	linha	com	a	Política	Comum	das	Pescas	(PCP)	e	aprovado	pelo	Conselho	Internacional	
para	a	Exploração	do	Mar	(CIEM,	ICES	em	inglês)	como	sendo	precaucionário.	Existe	sim	um	conjunto	
de	regras	acordadas	entre	a	Comissão	Europeia	e	os	Governos	de	Portugal	e	Espanha	que	não	contém	
uma	regra	de	exploração	que	 tenha	sido	avaliada	pelo	 ICES	como	cumprindo	os	 requisitos	acima	
referidos.	

• A	 PONG-Pesca,	 em	 conjunto	 com	 várias	 organizações	 espanholas,	 não	 fez	 ou	 faz	 “previsões	
catastróficas”.	Faz	um	relato	baseado	nos	dados	aprovados	e	publicados	pelo	ICES	até	à	data.	Mais,	
o	ponto	de	vista	que	a	Plataforma	defende	é	claro	o	que	queremos	é	um	plano	que	não	só	cubra	a	
fase	de	recuperação,	como	a	fase	de	gestão,	em	linha	com	o	que	está	a	ser	desenvolvido	para	a	maior	
parte	dos	stocks	pelágicos	geridos	ao	abrigo	da	PCP.	É	exemplo	disto	o	stock	de	carapau	da	nossa	
costa1.	

• Embora	a	PONG-Pesca	considere	muito	importante	a	existência	de	organismos	como	a	Comissão	de	
Acompanhamento	da	Sardinha	(CAS),	repetidas	vezes	temos	expressado	o	nosso	desagrado	sobre	o	
seu	 funcionamento	 interno	 e	 sugerido	 medidas	 que	 o	 beneficiariam.	 O	 facto	 de	 ser	 um	 órgão	
meramente	 consultivo,	 onde	não	há	qualquer	 tipo	de	 consensualização,	 votação	ou	até	 atas	das	
reuniões,	torna	totalmente	abusivo	afirmar	que	haja	documentos	da	CAS	ou	mesmo	“validados”	por	
essa	 Comissão.	 No	 sentido	 de	 melhorar	 o	 funcionamento	 da	 mesma,	 a	 PONG-Pesca	 tem	
reiteradamente	pedido	que,	por	exemplo,	todos	os	documentos	apresentados	como	sendo	da	CAS	
sejam	enviados	previamente	para	conhecimento	de	todas	as	entidades	envolvidas,	que	sejam	dados	
a	 conhecer	 todos	 os	 documentos	 apresentados	 pela	 tutela	 à	 Comissão	 Europeia	 (CE)	 como	
justificação	de	determinadas	decisões	políticas	 (como	é	o	caso	dos	estudos	socioeconómicos	que	
quantificam	o	 impacto	negativo	que	o	 fecho	da	pesca	da	sardinha	poderia	 ter	no	sector)	e	que	a	
facilitação	das	reuniões	seja	independente	e	estruturada,	para	haver	gestão	de	conflitos,	bem	como	
mais	diálogo	construtivo	e	transparência	no	processo.	

• A	PONG-Pesca	lamenta	que	o	parecer	do	Conselho	Consultivo	das	Águas	Ocidentais	do	Sul	(CCSul)	
seja	reduzido	a	uma	citação	parcial	e	enviesada	para	suportar	a	posição	do	sector.	A	versão	validada	
no	dia	28/07/2019	inclui	a	posição	minoritária	das	ONGA	que	fazem	parte	do	CCSul2:	
	

“As	ONGs	partilham	a	opinião	 segundo	a	qual	 as	partes	 interessadas	e	os	gestores	deveriam	
basear-se	 nos	 melhores	 dados	 científicos	 disponibilizados	 e	 confiar	 plenamente	 nos	 dados	

																																																								
1	https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/Special_requests/eu.2018.05.pdf	
2	Oceana,	WWF-Es,	Seas	At	Risk,	Sciaena	e	Liga	para	a	Protecção	da	Natureza	



	

científicos	produzidos	tanto	pela	IPMA	e	o	IEO,	como	nos	pareceres	publicados	pelo	CIEM.	Mas,	
a	 seu	 ver,	 é	 óbvio	 que	 a	 unidade	 populacional	 de	 sardinha	 se	 encontra	 numa	 situação	
extremamente	 crítica,	 pelo	 que	 exigem	 um	 plano	 de	 reconstituição	 eficaz,	 tendo	 em	 conta	 a	
importância	socioeconómica	desta	unidade	populacional	para	Portugal	e	Espanha.	De	facto,	as	
ONGs	 do	 CC	 Sul	 têm	 certas	 reservas	 relativamente	 ao	 plano	 de	 reconstituição	 proposto	 por	
Portugal	e	Espanha	e	julgam-no	incompatível	com	o	objetivo	da	Política	Comum	da	Pesca	(PCP)	
de	pescar	segundo	níveis	sustentáveis	até	2020.	As	ONGs	consideram	que	o	referido	plano	não	
permitirá	uma	reconstituição	total	da	pescaria.	A	incerteza	no	que	respeita	aos	dados	científicos	
decorrentes	de	uma	unidade	populacional	tão	reduzida	não	deveria	ser	utilizada	para	defender	
um	 aumento	 das	 quotas	 de	 pesca.	 Pelo	 contrário,	 a	 incerteza	 associada	 ao	 modo	 como	 as	
alterações	climáticas,	a	poluição	e	outros	fatores	externos	afetam	a	pescaria	deveria	aumentar	
a	precaução	no	estabelecimento	das	medidas	de	gestão.”	
	

• O	que	se	propõe	em	carta	aberta	tem	um	propósito	simples:	assegurar	a	recuperação	(longe	de	estar	
garantida	 apesar	 de	 alguns	 sinais	 positivos	 que	 se	 registam)	 e,	mais	 importante,	 um	modelo	 de	
gestão	para	quando	o	stock	estiver	recuperado,	que	dará	as	melhores	probabilidades	ao	stock	de	não	
voltar	a	ter	problemas	graves.	Estamos	certos	de	que,	se	as	nossas	reivindicações	forem	atendidas,	
não	só	estará	garantido	o	importante	papel	que	o	stock	da	sardinha	desempenha	nos	ecossistemas	
marinhos	da	costa	portuguesa,	como	a	subsistência	a	longo	prazo	do	sector	do	cerco.	
	

• A	PONG-Pesca	não	é	nem	será	contra	a	pesca.	Neste	momento,	existem	visões	diferentes	daquilo	
que	devem	ser	as	bases	da	gestão	e	da	forma	como	o	processo	e	o	conhecimento	científico	que	serve	
de	base	 à	 gestão	das	pescas	deve	 ser	 interpretado	e	 aplicado.	 Este	 tipo	de	divergência	 deve	 ser	
encarado	com	naturalidade	e	com	respeito	pela	liberdade	das	Organizações	e	pessoas	individuais	de	
terem	visões	próprias	e	de	as	manifestarem.	Esperamos	que,	se	e	quando	a	situação	da	sardinha	
estiver	efetivamente	estabilizada,	o	diálogo	construtivo	e	respeitoso	possa	ser	retomado	entre	as	
duas	organizações.	Da	parte	da	PONG-Pesca,	a	abertura	para	que	isto	aconteça	foi,	é	e	sempre	será	
total,	como	comprovam	as	relações	construtivas	que	mantemos	com	diversas	outras	organizações	
do	sector	da	pesca.	
	

Finalmente,	 é	 importante	 reforçar	 que	 o	 Comunicado	 publicado	 em	 23/07/2019	 pela	 PONG-Pesca	 é	
sobre	 muito	 mais	 do	 que	 a	 situação	 da	 sardinha	 ibérica.	 É	 sobre	 a	 necessidade	 de	 Portugal	 ter	 uma	
abordagem	diferente	sobre	a	que	tem	tido	até	à	data	sobre	os	seus	ecossistemas	marinhos	e	costeiros.	Não	
apenas	porque	alguns	sectores	dependem	destes	 recursos	 lá	existentes	–	que,	 relembre-se,	pertencem	a	
todos	 os	 portugueses,	 e	 não	 ao	 Governo	 ou	 a	 privados	 –	 mas	 porque	 num	 cenário	 generalizado	 de	
emergência	 climática,	 a	 gestão	 com	 medidas	 precaucionárias,	 coerentes,	 integradas	 e	 ambiciosas	 que	
garantam	o	bom	estado	ambiental	destes	ecossistemas	é	 imperativo	para	reverter	a	atual	 trajetória,	que	
ameaça	a	sobrevivência	de	toda	a	Humanidade.	

	


