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Assunto:	Sardinha	Ibérica,	uma	história	de	gestão	insuficiente	
	

As	 12	Organizações	Não-Governamentais	 de	 Ambiente	 (ONGA)	 ibéricas	 que	 assinam	
esta	carta	aberta	têm	acompanhado	de	perto	a	evolução	do	stock	de	sardinha	ibérica	(Sardina	
pilchardus)	 nos	 últimos	 10	 anos	 e	 têm	 pacientemente	 aguardado	 por	 medidas	 de	 gestão	
eficazes,	proporcionais	à	gravidade	e	durabilidade	da	situação	de	depleção	do	stock.	Na	nossa	
opinião,	até	agora,	os	Governos	de	Portugal	e	Espanha,	com	a	supervisão	e	consentimento	da	
Comissão	Europeia	(CE),	têm	falhado.	

	
	



O	que	concluímos:	
•	Dados	científicos	mostram	que	o	stock	tem	estado	numa	rota	de	declínio	contínuo	desde	os	

anos	80	e	que,	desde	2009,	tem	estado	em	níveis	abaixo	dos	limites	biológicos	de	segurança;	
•	 As	 medidas	 de	 gestão	 implementadas	 até	 ao	 momento	 são	 insuficientes	 para	 garantir	 a	

recuperação	do	stock	para	níveis	saudáveis,	num	limite	temporal	aceitável.	
	

O	que	exigimos:	
•	 Que	 este	 stock	 –	 devido	 à	 sua	 importância	 comercial,	 avaliação	 científica	 consistente	 e	

duradoura	 depleção	 –	 seja	 gerido	 de	 acordo	 com	 os	 objetivos	 estabelecidos	 na	 Política	
Comum	das	Pescas	(PCP);	

•	A	adoção	de	um	plano	de	recuperação	e	gestão	a	longo	prazo,	considerado	precaucionário	e	
em	 linha	 com	 o	 objetivo	 da	 PCP	 de	 ter	 todas	 as	 unidades	 populacionais	 em	 níveis	
sustentáveis,	num	curto	espaço	de	tempo;	

•	A	elaboração	de	estudos	científicos	sobre	socio-economia	desta	pesca,	revistos	pelos	pares,	
que	possam	ser	a	base	de	medidas	que	permitam	às	frotas	outrora	dependentes	da	sardinha	
ibérica	manter	 ou	mesmo	 aumentar	 a	 sua	 rentabilidade,	 permitindo	 ao	mesmo	 tempo	 a	
recuperação	total	do	stock.	

	
As	 ONGA	 estão	 certas	 de	 que,	 se	 estas	 conclusões	 não	 forem	 assumidas	 e	 se	 estas	

exigências	não	forem	cumpridas	pelos	decisores,	a	história	da	fraca	gestão	da	sardinha	ibérica	
terá	mais	capítulos.	Pelo	contrário,	se	as	recomendações	forem	seguidas	(e	o	stock	tiver	uma	
real	 oportunidade	 de	 recuperação),	 os	 representantes	 políticos	 dos	 Estados-Membros	 e	 a	
Comissão	Europeia	terão	a	oportunidade	de	dar	a	esta	história	um	final	mais	positivo.	
	

Especificamente,	as	ONGA	ibéricas	pedem,	mais	uma	vez:	
a.	 Que	 o	 stock	 de	 sardinha	 ibérica	 seja	 gerido	 em	 conformidade	 com	 a	 PCP,	

especificamente	com	o	artigo	2.2,	que	estabelece	que	“a	abordagem	precaucionária	deve	ser	
aplicada	à	gestão	das	pescas	e	visa	garantir	que	a	exploração	dos	recursos	biológicos	marinhos	
vivos	 restaure	 e	 mantenha	 as	 populações	 comercialmente	 exploradas	 acima	 dos	 níveis	 que	
podem	produzir	o	rendimento	máximo	sustentável.”;	

b.	Que	seja	adotada	uma	estratégia	de	gestão	a	longo	prazo	que	inclui	a	recuperação	
e	 gestão	 do	 stock	 de	 sardinha	 ibérica.	 Este	 plano	 deve	 ser	 considerado	 pelo	 Conselho	
Internacional	de	Exploração	do	Mar	(CIEM)	como	precaucionário	e	em	linha	com	o	objetivo	da	
PCP	de	manter	todos	os	stocks	em	níveis	sustentáveis.	A	adoção	de	tal	plano	é,	de	facto,	o	que	
está	a	ser	feito	a	nível	da	UE	para	vários	outros	stocks	pelágicos	importantes.	

c.	Que	os	pareceres	científicos	mais	atuais	do	CIEM	sejam	seguidos.	O	aconselhamento	
científico	é	a	base	para	uma	gestão	sustentável	e	os	dados	científicos	fornecidos	pelos	institutos	
nacionais	 –	 pagos	 com	dinheiro	dos	 contribuintes	 –	 devem	 ser	mais	 seriamente	 levados	 em	
conta	ao	definir	as	possibilidades	de	pesca;	

d.	 Que	 sejam	 implementados	 esforços	 imediatos	 para	 a	 capacitação	 financeira,	
humana	e	institucional	dos	institutos	ibéricos	que	contribuem	para	os	grupos	de	trabalho	do	
CIEM	e	outras	instituições	de	investigação	marinha,	para	melhorar	a	sua	capacidade	de	recolha	
e	processamento	de	dados	científicos	que	possam	servir	os	interesses	de	gestão	dos	países;	

e.	Um	investimento	sério	e	urgente	na	busca	de	soluções	duradouras	para	o	sector	
pesqueiro,	que	vão	além	da	atribuição	de	subsídios	para	o	encerramento	da	atividade.	Existem	



outras	pequenas	espécies	pelágicas	na	costa	 ibérica	que	estão	a	ter	medidas	de	conservação	
efetivas,	como	o	carapau.	Esta	espécie	é	subvalorizada	pelos	consumidores	e	o	Total	Admissível	
de	Captura	(TAC)	tem	mesmo	sido	estabelecido	acima	do	que	é	capturado	na	realidade.	Deste	
modo,	uma	das	soluções	para	o	sector	pode	passar	pelo	 incentivo	do	consumo	de	carapau	e	
outras	 espécies	 bem	 geridas	 e	 em	 bom	 estado	 de	 conservação,	 capturadas	 pelas	 frotas	
nacionais.	No	entanto,	é	necessário	manter	esses	stocks	bem	monitorizados	do	ponto	de	vista	
científico;	

f.	Que	medidas	para	diversificar	a	atividade	sejam	implementadas	e	os	profissionais	
redirecionados	 para	 atividades	 que	 não	 causem	 outros	 impactos	 negativos	 sobre	 os	
ecossistemas,	trazendo	benefícios	para	as	economias	locais,	não	sendo	uma	despesa	adicional	
para	os	Estados	Membros	(ex.:	turismo).	É	fundamental	que	as	Organizações	de	Produtores	e	os	
operadores	criem	fontes	alternativas	de	rendimento	complementares	à	pesca;	

g.	Que	o	sector	não	dependa	tanto	de	uma	única	espécie,	dado	que	é	importante	que,	
no	futuro,	o	sector	não	foque	sua	dependência	socioeconómica	nesta,	especialmente	quando	
se	 trata	 de	 um	 pequeno	 pelágico	 influenciado	 por	 fatores	 que	 dificilmente	 podem	 ser	
controlados	ou	geridos;	

h.	Que	 sejam	 realizados	 estudos	 socioeconómicos	que	 atestam	a	 alta	 dependência	
económica	da	frota	do	recurso.	

	
	

	 	



Qual	é	a	história?	
	
	

	
Figura	 1	 –	 Gráfico	 produzido	 pela	 Fundació	 ENT	mostrando	 os	 limites	 aconselhados	

pelos	 investigadores	 para	 o	 stock	 de	 sardinha	 ibérica	 e	 a	 percentagem	 de	 toneladas	
estabelecidas	sobre	o	acima	do	parecer	científico	(quando	disponível)	num	determinado	ano	

	
O	 gráfico	 mostra	 que,	 para	 este	 stock,	 os	 limites	 aconselhados	 pelos	 pareceres	

científicos	 foram	 ultrapassados	 8	 vezes	 nos	 últimos	 10	 anos.	 Políticos	 e	 decisores	 parecem	
ignorar	 consistentemente	 os	 pareceres	 científicos,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 a	 biomassa	 tem	
diminuído	de	uma	forma	global.	A	biomassa	encontra-se	abaixo	de	Blim	(ponto	de	referência	do	
limite	 biológico	 de	 segurança)	 desde	 2009,	 onde	 permaneceu	 desde	 então.	 O	mais	 recente	
parecer	do	CIEM	afirma	mesmo	que	o	stock	“estabilizou	num	mínimo	histórico	desde	2012”1.	

O	parecer	também	mostra	que	a	“biomassa	de	1+	é	menos	de	metade	de	Blim	desde	2011	
e,	 portanto,	 o	 recrutamento	 é	 considerado	 prejudicado”,	 acrescentando	 ainda	 que	 “o	
recrutamento	está	no	nível	histórico	mais	baixo	desde	2006	e,	em	2017,	foi	estimada	como	o	
mais	baixa	da	série	temporal”.		

Para	 as	 ONGA,	 é	 claro	 que,	 pelo	 menos	 até	 2018,	 o	 stock	 estava	 em	 níveis	 de	
recrutamento	e	biomassa	incomparavelmente	baixos.	

	
	
	
	
	
	

																																																								
1	http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/pil.27.8c9a.pdf	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	2	 –	Gráficos	de	 séries	 temporais	de	 recrutamento	e	biomassa	de	 idade	de	1+	

(publicado	no	parecer	do	CIEM	de	13	de	julho	de	20182)	
	
Ler	entre	as	linhas	(e	para	o	futuro)	
As	ONGA	acreditam	que	uma	boa	gestão	de	recursos	implica	necessariamente	a	tomada	

de	 decisões	 difíceis	 que,	 no	 final,	 contribuem	 para	 a	 efetiva	 resolução	 do	 problema,	
promovendo	 benefícios	 duradouros	 e,	 mais	 importante,	 para	 o	 maior	 número	 de	 pessoas	
possível.	É	muito	importante	que	os	Governos	enfrentem	este	problema	com	uma	perspetiva	
de	médio/longo	prazo,	considerando	que	a	sardinha	–	como	todos	os	recursos	marinhos	–	é	um	
recurso	público	que	deve	ser	gerido	para	trazer	benefícios	para	a	maioria	das	pessoas	e	não	
apenas	para	uma	pequena	percentagem.	É	urgente	que	as	quotas	de	pesca	sejam	estabelecidas	
de	acordo	com	as	recomendações	científicas	e	que	sejam	acompanhadas	por	sérias	medidas	de	
reestruturação	do	sector	e	ainda	de	elevado	investimento	na	investigação	científica.	Há	muito	
tempo	as	ONGA	defendem	alguns	princípios	mais	amplos,	como:	

	
1.	Gestão	Baseada	em	Ciência	
Não	é	possível	 gerir	 adequadamente	 as	pescarias	 sem	um	aprofundado	e	 atualizado	

conhecimento	do	estado	dos	ecossistemas	e	das	populações	dos	organismos	de	que	depende	a	
pesca.	Por	conseguinte,	é	essencial	apoiar	a	investigação	científica	relacionada	com	as	pescas	e	
estabelecer	mecanismos	adequados	para	integrar	de	forma	adequada	e	atempada	novos	dados	
e	 informações	 à	 medida	 que	 se	 tornam	 disponíveis.	 O	 conhecimento	 tradicional	 também	
desempenha	um	papel	fundamental	no	processo	científico	e	não	deve	ser	ignorado.	

	

																																																								
2	http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/pil.27.8c9a.pdf	



2.	Controlo	Efetivo	das	Atividades	de	Pesca	
Medidas	efetivas	de	controlo	são	parte	fundamental	de	um	bom	sistema	de	gestão.	É	

por	 isso	que	os	Governos	devem	aumentar	seus	esforços	no	combate	às	práticas	 ilegais	para	
não	 comprometer	 todo	 o	 esforço	 de	 gestão.	 É	 essencial	 garantir	 monitorização	 e	 controlo	
efetivos,	que	devem	ser	feitos	em	diferentes	níveis	de	tomada	de	decisão	e	regulamentação,	e	
os	utilizadores	também	devem	estar	envolvidos	nesse	processo.	

	
O	que	virá	a	seguir?	

Para	as	ONGA	ibéricas,	as	questões	relacionadas	com	a	gestão	da	sardinha	ibérica	são	
geradas	simplesmente	pelo	facto	de	o	stock	não	ser	gerido	de	acordo	com	os	requisitos	da	PCP.	
A	razão	pela	qual	isso	acontece,	sob	a	supervisão	da	Comissão	Europeia,	é	algo	que	as	ONGA	
não	conseguem	entender.	Este	stock	cumpre	todos	os	requisitos	para	ser	gerido	ao	abrigo	do	
sistema	de	TAC	e	quotas:	1)	é	uma	unidade	populacional	de	enorme	 importância	 comercial,	
capturada	por	várias	frotas	de	Portugal	e	Espanha,	2)	a	espécie	tem	um	tamanho	mínimo	de	
conservação	 (11cm)	e	3)	é	um	stock	extensa	e	sistematicamente	avaliado,	do	ponto	de	vista	
científico.	É	 totalmente	 incompreensível	para	as	ONGA	por	que	 razão	os	governantes	adiam	
medidas	 de	 gestão	 que	 seriam	 e	 são	 aplicadas	 em	 stocks	 semelhantes	 nas	 mesmas	
circunstâncias,	 na	 União	 Europeia.	 Não	 aplicar	 os	 objetivos	 de	 gestão	 da	 PCP	 ao	 stock	 de	
sardinha	 ibérica	e,	por	conseguinte,	não	cumprir	o	objetivo	da	PCP	de	 ter	 todas	as	unidades	
populacionais	comerciais	em	níveis	sustentáveis	em	2020,	 infringe	a	Lei	e	o	assunto	deve	ser	
tratado	como	tal.	É	importante	lembrar	que	o	BMSY,	a	biomassa	que	corresponde	ao	rendimento	
máximo	sustentável,	é	o	ponto	de	referência	em	relação	ao	qual	os	stocks	devem	ser	geridos	de	
acordo	com	a	PCP.	É	por	isso	inexplicável	para	as	ONG	que	os	dois	Estados-Membros	tenham	
apresentado	 um	 plano	 de	 recuperação	 incompatível	 com	 os	 objetivos	 da	 PCP,	 não	
proporcionando	uma	 recuperação	 total	do	stock.	Portugal	e	Espanha	apresentaram	à	CE	um	
plano	 de	 recuperação	 com	 uma	meta	muito	 pouco	 ambiciosa	 que	 não	 resultará	 sequer	 na	
recuperação	 do	 stock	 (o	 objetivo	 do	 plano	 proposto	 é	 “uma	 probabilidade	 ≥	 90%	 de	 que	 a	
biomassa	da	unidade	seja	igual	ou	superior	a	80%	da	Blim	até	2023”).	O	cumprimento	do	plano	
de	gestão	só	permitiria	manter	a	biomassa	da	sardinha	ibérica	acima	dos	limites	biológicos	de	
segurança	em	2023,	muito	abaixo	do	ponto	de	referência	do	rendimento	máximo	sustentável	
considerado	sustentável	e	obrigatório	de	acordo	com	a	PCP.	

As	ONGA	pedem	um	forte	investimento	na	busca	de	alternativas	que	ajudem	o	sector	a	
lidar	com	este	problema,	mas	também	é	importante	lembrar	que	está	no	campo	de	ação	dos	
consumidores	a	responsabilidade	de	mudar	hábitos.	É	muito	importante	que	os	consumidores	
diversifiquem	 os	 seus	 hábitos	 alimentares	 para	 que	 esta	 espécie	 tão	 tradicional	 tenha	 as	
melhores	hipóteses	de	recuperação.	

Em	 conclusão,	 todas	 as	 partes	 interessadas	 –	 Comissão,	 Governos,	 pescadores,	
investigadores	 e	 sociedade	 civil	 –	 devem	 trabalhar	 em	 conjunto	 para	 recuperar	 o	 stock	 de	
sardinha	 ibérica	 para	 níveis	 sustentáveis	 o	 mais	 rapidamente	 possível,	 caso	 contrário	
arriscaremos	a	existência	de	um	dos	mais	importantes	recursos	para	Portugal	e	Espanha	por	um	
período	de	tempo	potencialmente	muito	longo.	


